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 (1ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

( 31) املادة بتعديل قانون مشروع

 لسنة( 15) رقم القانون من

 املخدرة املواد بشأن م2007

 ضوء يف املعد) العقلية، واملؤثرات

 بضيغته> بقانون االقرتاح

 النواب جملس من املقدم <املعدلة

. 
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 م2019يناير  8التاريخ: 

 (3التقرير )

 

بشأن تقرير اللجنة  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
( من 31مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة ) )السابقة( خبصوص

 م بشأن املواد املخدرة واملؤثرات العقلية2007( لسنة 15رقم ) القانون
)املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس  

 النواب(

 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي األول 

 مقدمة:

 5ف /  خ أص ل  7، وبموجب الخطاب رقم )م2018ديسمبر  24بتاريخ  

ديسمبر  23وبناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  (،1د 

م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من 2018

الرابع من الفصل التشريعي الرابع؛  قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي

 الشورى مجلس المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس فقد أرسل صاحب

 تقرير اللجنة السابقة بشأن الخارجية والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون 

( لسنة 15رقم ) ( من القانون31مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل المادة )

م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية )المعد بناء على االقتراح بقانون 2007
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وإعداد تقرير  لمناقشته ودراسته ،"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 في االجتماعات اآلتية: –آنف الذكر  –لقانون تدارست اللجنة مشروع ا -1

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2018ديسمبر  26 2

 5 1 م2019يناير  7 3

 

موضتتوع البحو والدراستتة على  لمشتتروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستتت ا  -2

 به والتي اشتملت على ما يلي: الوثائق المتعلقة

)مرفق( تقرير لجنتتة الشتتتتتتتؤون الختتارجيتتة والتتدفتتاع واألمن الوطني الستتتتتتتتتابقتتة  -

 والمتضمن:

  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورىرأي . 

 .مشروع القانون المذكور، ومذكرتا الحكومة، وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 

 

 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع شارك في 

 القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين.  الدكتور علي حسن الطوالبة .1

 .لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال  لسيد عبدالرحيم علي محمدا .2

 .بهيئة المستشارين القانونيين باحث قانوني  فاطمة غانم الذوادي  السيدة .3

 سر اللجنة. أمين جواد مهدي محفوظيد الس تولى أمانة ســر اللجنة 
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ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

مشروع قانون رقم ) ( لسنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص  تدارست اللجنة 

م بشأن المواد المخدرة 2007( لسنة 15رقم ) ( من القانون31)  ( بتعديل المادة )

المعدلة" المقدم من )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته  والمؤثرات العقلية

اجتماعه في المجلس مكتب بعد إعادته إلى اللجنة بناًء على قرار  ،مجلس النواب(

بخصوص إعادة النظر في مشروعات ، م2018ديسمبر  23الثاني المنعقد بتاريخ 

دور  القوانين والمراسيم بقوانين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل

  الرابع.الفصل التشريعي  االنعقاد العادي الرابع من

 

مشروع القانون ي دف إلى تجريم فعل استدراج واستمالة القاصر، وتبيّن للجنة أن 

حيو إن اإليقاع به قد يكون عن طريق هذه األفعال، فيبدو أن قرار التعاطي نابع من 

فسي ومعنوي، وأن شخص المتعاطي نفسه دون تجريم لما وقع عليه من ضغط ن

إضافة هذه األفعال يعطي النص شموالً لكل ما يرتبط بجريمة دفع القاصر لتعاطي 

وتدعم السلطات األمنية والقضائية بالتعامل مع  ،المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مختلف الطرق التي يتم من خالل ا اإليقاع بضحايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات 

 العقلية.

 

بشأن المواد المخدرة  2007( لسنة 15( من القانون رقم )31وقد نصت المادة )

والمؤثرات العقلية؛ بمعاقبة كل من قدم مادة أو نباتًا مخدًرا أو مؤثًرا عقليًا من تلك 

( من الفقرة )أ( من هذه المادة للتعاطي أو قام بتس يل 2,1المشار إلي ا في البندين )

المرخص ب ا، وذلك بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات تعاطي ا في غير األحوال 

وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز ثالثين ألف دينار، ونصت الفقرة 

)ب( من ذات المادة على تشديد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد والغرامة التي ال 
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تسليم هذه المادة أو النبات  تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز ثالثين ألف دينار إذا تم

المخدر أو المؤثر العقلي أو سلم ا أو قام ببيع ا إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطي ا بأية 

وسيلة من وسائل اإلكراه أو الغش أو الترغيب أو اإلغراء أو التس يل، ورأت اللجنة 

اد المخدرة أن ما ي دف إليه التعديل المقترح من تجريم كل ما يدفع القاصر لتعاطي المو

إذ إن مشروع  والمؤثرات العقلية متحقق بالفعل من خالل النص القائم محل التعديل،

( عبارة " أو استدراجه 31( من المادة )3القانون أضاف إلى النص القائم في البند )

أو استمالته"، وإن العبارات الواردة في النص القائم من تجريم المؤثرات العقلية 

لة من وسائل اإلكراه أو الغش أو الترغيب أو اإلغراء أو التس يل؛ وتعاطي ا بأي وسي

ومن ثم ليس هناك ما يبرر تعديل المادة تستغرق عبارة " االستدراج أو االستمالة"، 

( من القانون المذكور وذلك لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض 31)

 المأمول من وراء هذا التعديل.

 

تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ وبعد       

بعدم الموافقة من  في توصيت ا خلصت اللجنة إلى تبني ما انت ت إليه اللجنة السابقة

 .قانونالمشروع حيو المبدأ على 

 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

، اتفقت اللجنة على اختيار الداخلية لمجلس الشتتتتورىن الالئحة ( م39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

   ا.يً مقرًرا أصل   يوسف أحمد الغتم األستاذسعادة  -1
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 ا.يً احتياط مقرًرا  عبدهللا خلف الدوسري األستاذسعادة -2
 

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

فإن اللجنة قانون المشروع في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

 توصي بما يلي:

بعدم  لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني )السابقة( بتوصيةلتمسك ا -

( 31مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل المادة ) الموافقة من حيث المبدأ على

م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 2007( لسنة 15رقم ) من القانون

 .بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب()المعد بناء على االقتراح 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

  محد بن مبارك النعيمي                 نانسي دينا إيلي خضوري               

 لجنة الرئيس              لجنة النائب رئيس                      
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 م2018 يونيو 24التاريخ: 

 
 حممد علي اخلزاعي       احملرتم /سعادة الدكتور

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

رقم  قانونال( من 31مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة ) الموضوع:

 بناًء على المعد)بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  م2007( لسنة 15)

 مقدم من مجلس النواب(.ال )بصيغته المعدلة( قتراح بقانوناال

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 يونيو 14بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  813، ضمن كتابه رقم )المجلس

بشأن  م2007( لسنة 15قانون رقم )ال( من 31رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

)بصيغته  قتراح بقانوناال بناًء على المعد)المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، مقدم من مجلس النواب(ال المعدلة(

 .  الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيلمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م2018 يونيو 24وبتاريخ      

وقرار مجلس  قانون المذكور،ال مشررررررروع، حيث اطلعت على الخامس والعشرررررررين

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك النواب بشأنه،

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشررررررروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

( من 31مشررررروع قانون رقم ) ( لسررررنة ) ( بتعديل المادة )سررررالمة  ترى اللجنة  

 المعد)بشرررأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  م2007( لسرررنة 15رقم ) قانونال

من الناحية  ،مقدم من مجلس النواب(ال )بصرررريغته المعدلة( قتراح بقانوناال بناًء على

 الدستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 بعض بتعديل قانون مشروع

 اإلصالح مؤسسة قانون أحكام

 رقم بالقانون الصادر والتأهيل،

 يف املعد) م،2014 لسنة( 18)

 بصيغته> بقانون االقرتاح ضوء

 (.النواب جملس من املقدم <املعدلة
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 م2019يناير  8التاريخ: 

 (4التقرير )

 

اللجنة بشأن تقرير  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
بعض أحكام ) ( لسنة )  ( بتعديل  مشروع قانون رقم )السابقة( خبصوص

 2014( لسنة 18الصادر بالقانون رقم ) ،قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل
)املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس 

 النواب(

 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي األول 

 مقدمة:

 5ف /  خ أص ل  7، وبموجب الخطاب رقم )م2018ديسمبر  24بتاريخ  

ديسمبر  23وبناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  (،1د 
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م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من 2018

قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع؛ 

 الشورى مجلس الصالح رئيس المعالي السيد علي بن صالح فقد أرسل صاحب

 تقرير اللجنة السابقة بشأن الخارجية والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون 

بعض أحكام قانون مؤسسة اإلصالح مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل 

)المعد بناء على االقتراح  2014( لسنة 18الصادر بالقانون رقم ) ،والتأهيل

وإعداد  لمناقشته ودراسته ،ة" المقدم من مجلس النواب(بقانون "بصيغته المعدل

 تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.

 :أوالً: إجراءات اللجنة

  ات اآلتية:في االجتماع –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -3

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2018ديسمبر  26 2

 5 1 م2019يناير  7 3

 

موضتتوع البحو والدراستتة على  لمشتتروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستتت ا  -4

 به والتي اشتملت على ما يلي: الوثائق المتعلقة

)مرفق( تقرير لجنتتة الشتتتتتتتؤون الختتارجيتتة والتتدفتتاع واألمن الوطني الستتتتتتتتتابقتتة  -

 والمتضمن:

  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورىرأي . 

 رأي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. 

 .مشروع القانون المذكور، ومذكرتا الحكومة، وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 
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 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع شارك في 

 القانونيين.القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين   الدكتور علي حسن الطوالبة .4

 .لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال  لسيد عبدالرحيم علي محمدا .5

 .بهيئة المستشارين القانونيين باحث قانوني  فاطمة غانم الذوادي  السيدة .6

 

  أمين سر اللجنة. السيد جواد مهدي محفوظتولى أمانة ســر اللجنة 

 

 

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

مشروع قانون رقم ) ( لسنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص  تدارست اللجنة 

الصادر بالقانون رقم  ،بعض أحكام قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل)  ( بتعديل 

)المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من  2014( لسنة 18)

اجتماعه في مجلس المكتب بعد إعادته إلى اللجنة بناًء على قرار  ،مجلس النواب(

بخصوص إعادة النظر في مشروعات ، م2018ديسمبر  23الثاني المنعقد بتاريخ 

دور  القوانين والمراسيم بقوانين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل

 الرابع.الفصل التشريعي  االنعقاد العادي الرابع من

  

القانون تكفل ا أحكام القانون رقم ورأت اللجنة أن األهداف المرجوة من مشروع 

بشأن قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل والئحته التنفيذية الصادرة  2014( لسنة 18)

، بما ال حاجة معه إلجراء التعديل التشريعي بمشروع 2015( لسنة 131بالقرار رقم )

ن سالف الذكر قد تضم 2014( لسنة 18القانون الماثل وبيان ذلك أن القانون رقم )

( ما 46( إلى )23في فصوله من الثالو وحتى الخامس المشتملة على المواد من )
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يكفل تعليم النزالء وتدريب م وممارسة الشعائر الدينية ورعايت م صحيًا واجتماعيا 

وحق م في الزيارات واالتصال الخارجي، وهي ذات األهداف التي تبنت ا الالئحة 

 ( من القانون على أن:25)التنفيذية للقانون، حيو نصت المادة 

على إدارة المركز تمكين النزالء من االستفادة من وسائل اإلعالم ومصادر التعلم 

المختلفة، ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج 

 الترفي ية وذلك وفقًا لما تنظمه الالئحة التنفيذية ل ذا القانون."

من ذات القانون باحترام مشاعر النزالء بإعطائ م الحق في ( 27وتكفلت المادة )

 ممارسة شعائرهم الدينية في أوقات ا.

 ( من الالئحة التنفيذية لتقرر بأن:4وجاءت المادة )

"يكون بكل مركز واعظ ديني أو أكثر يتولى تعريف النزالء والمحبوسين احتياطيًا 

الة اإلسالم السمحة إلى الناس بمضار الجريمة على الفرد والمجتمع وبمضامين رس

كافة وتبليغ م دين هللا عقيدة وسلوًكا بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار بالتي هو 

 ."وآله وسلم الكريم صلى هللا عليهأحسن كما أمر هللا تعالى وشرع رسوله 

وهذه النصوص مجتمعة تحقق الغاية من مشروع القانون الماثل التي أوضحت ا 

(، هذا من 27ة منه بما ال وجه معه إلضافة فقرة ثانية إلى نص المادة )المادة الثاني

( من القانون حقوقًا 46( إلى )36ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تضمنت المواد من )

كثيرةً للنزيل والمحبوس احتياطيًا فيما يخص استقبال ذويه وزيارت م له بالمركز التابع 

جه ومراسلة ذويه واستالم ما يرد إليه من للمؤسسة وحقه في الخلوة الشرعية بزو

رسائل، والحق في االتصال ال اتفي واالتصال بسفارة أو قنصلية دولته، وحقه في 

زيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، حيو نصت الفقرة الثانية 

 ( من القانون على أن:41من المادة )

الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل "ويجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة 

لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها 
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إدارة المؤسسة وفي جميع األحوال تحدد الالئحة التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط 

 استحقاق ا ومدت ا."

لقانون لتحدد إجراءات الزيارة وشروط ( من الالئحة التنفيذية ل24وجاءت المادة )

 استحقاق ا حال وفاة أحد أقارب النزيل حتى الدرجة الثانية حيو تنص على أن:

في حالة الضرورة، وبعد موافقة  –"يجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه 

الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل من المركز ألماكن التعزية أو في أية 

، ويثبت في التصريح كافة البيانات المتعلقة بمدة الزيارة ومكان ا وبقية حالة أخرى

 ضوابط ا والحراسة الالزمة والنواحي األمنية الواجب مراعات ا.

ويجوز خروج المحبوس احتياطيًا ألماكن التعزية أو في أية حالة أخرى عمالً 

لج ة التي أصدرت أمر بحكم الفقرة األولى من هذه المادة، بشرط موافقة النيابة أو ا

 الحبس.

( سالفة الذكر تفيد ذات المعنى 24وعبارة )أماكن التعزية( الواردة بنص المادة )

المقصود من عبارة )حضور مراسم العزاء واتباع جنازة المتوفى( الواردة بالفقرة 

( من مشروع القانون الماثل، كما أن عبارة )أو في أية حالة 41الثانية من المادة )

( من الالئحة تتسع لتشمل 24( من القانون، والمادة )41ى( الواردة  بنص المادة )أخر

السماح للنزيل بالخروج أو الزيارة التباع جنازة المتوفى وحضور مراسم العزاء، 

( من 41مما يستفاد منه أن اإلضافة المقترحة متحققة بنص الفقرة الثانية من المادة )

( من 41ء أية تعديل على الفقرة الثانية من المادة )القانون بما ال وجه معه إلجرا

  القانون القائم.

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛       

بعدم الموافقة من  في توصيت ا خلصت اللجنة إلى تبني ما انت ت إليه اللجنة السابقة

 .قانونالمشروع حيو المبدأ على 
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ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

، اتفقت اللجنة على اختيار ن الالئحة الداخلية لمجلس الشتتتتورى( م39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

   ا.يً أصلمقرًرا   عبدهللا خلف الدوسري األستاذسعادة  .1

 ا.يً احتياط مقرًرا  دكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمانالسعادة  .2
 

 

ا
ً
 اللجنة: توصية -رابع

فإن اللجنة قانون المشروع في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

 توصي بما يلي:

بعدم  لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني )السابقة( بتوصيةلتمسك ا -

بعض أحكام مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل  الموافقة من حيث المبدأ على

)المعد  2014( لسنة 18الصادر بالقانون رقم ) ،اإلصالح والتأهيلقانون مؤسسة 

 .بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
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  محد بن مبارك النعيمي                نانسي دينا إيلي خضوري               

 لجنة الرئيس       لجنة النائب رئيس                     
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 م2018 يونيو 24التاريخ: 

 
 حممد علي اخلزاعي       احملرتم /سعادة الدكتور

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسات  رقم ) ( لسنة ) (قانون مشروع  الموضوع:

 بناًء على المعد) م2014( لسنة 18قانون رقم )اإلصالح والتأهيل، الصادر بال

 مقدم من مجلس النواب(.ال )بصيغته المعدلة( قتراح بقانوناال

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 يونيو 11بتاريخ      

قانون مشروع  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  808ضمن كتابه رقم )، المجلس

بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل، الصادر  رقم ) ( لسنة ) (

)بصيغته  قتراح بقانوناال بناًء على المعد) م2014( لسنة 18قانون رقم )بال

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، مقدم من مجلس النواب(ال المعدلة(

 .  الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيلمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م2018 يونيو 24وبتاريخ      

وقرار مجلس  قانون المذكور،ال مشررررررروع، حيث اطلعت على الخامس والعشرررررررين

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك النواب بشأنه،

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشررررررروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام قانون  رقم ) ( لسررنة ) (قانون مشررروع سررالمة  ترى اللجنة  

بناًء  المعد) م2014( لسنة 18قانون رقم )مؤسسات اإلصالح والتأهيل، الصادر بال

قانوناال على لة( قتراح ب عد ته الم ناحية  ،مقدم من مجلس النواب(ال )بصرررررريغ من ال

 الدستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (3ملحق رقم )
 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

( 3) املادة بتعديل قانون مشروع

 لسنة( 74) رقم القانون من

 وتأهيل رعاية بشأن م2006

 ضوء يف املعد) املعاقني، وتشغيل

 بصيغته> بقانون االقرتاح

 جملس من املقدم <املعدلة

 (.النواب
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 م2018 ديسمبر 30التاريخ: 

 (5) التقرير

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة )السابقة(

 م 2006( لسنة 74( من القانون رقم )3مشروع قانون بتعديل املادة )حول  
 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني 

 )املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي اخلامس-دور االنعقاد العادي األول 

 

 مقدمــة:

 5ص ل خ ت / ف 9م، وبموجب الخطاب رقم )2018ديسمبر  24بتاريخ  

 23(، وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 1د

م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت 2018ديسمبر 

تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل 

التشريعي الرابع؛ فقد أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 

مشروع  لسابقة بشأنمجلس الشورى إلى لجنة الخدمات تقرير لجنة الخدمات ا
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م بشأن رعاية 2006( لسنة 74( من القانون رقم )3قانون بتعديل المادة )

المعاقين )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة"  وتشغيل وتأهيل

متضمنـًا رأي اللجنة  لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه ،المقدم من مجلس النواب(

 لعرضه على المجلس الموقر.

 

 

 إجراءات اللجنة:- والً أ

 :تيةلتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآل

ديستتمبر  25( بتاريخ 2تدارستتت اللجنة مشتتروع القانون المذكور في االجتماع ) (1)

 م.2018

 

على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحو والدراسة اطلعت اللجنة  (2)

  يلي:والتي اشتملت على ما 

 تقرير لجنة الخدمات السابقة ) مرفق ( والمتضمن: -    

  .مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية 

  .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

  .رأي وزارة والتنمية االجتماعية 

 قانون ومرفقاته.المشروع  شأنقرار مجلس النواب ب  

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةاجتماعشارك في   (3)
 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 باحث قانوني.  محسن علي الغريريالسيد  .2
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 أخصائي اعالم.  السيد علي عباس العرادي .3

 

السيدة خولة حسن هاشم أمين سر اللجنة، والسيدة دانة  وتولى أمانة سر اللجنة

 ن سر اللجنة المساعد.ابراهيم الشيخ أمي

 

ا: 
ً
 رأي اللجنـة:ثانيـ

مشروع قانون بتعديل المادة تقرير اللجنة السابقة بخصوص  تدارست اللجنة 

المعاقين  وتشننغيل م بشننأن رعاية وتأهيل2006( لسنننة 74( من القانون رقم )3)

بعد  )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

إعادته إلى اللجنة بناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

، بخصتتتتوص إعادة النظر في مشتتتتروعات القوانين التي أعدت 2018ديستتتتمبر  23

تقاريرها من قبل اللجنة الستتتتتتتتابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصتتتتتتتتل 

 التشريعي الرابع. 

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصتتحاب الستتعادة أعضتتاء 

بعدم الموافقة  خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة والقاضياللجنة؛ 

 على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك لالعتبارات اآلتية:

 

 

تقدم الوزارات "والذي ينص على أن  ( في القانون النافذ3إن نص المادة )أوالً: 

والمتكاملة  المنظمة الخدماتوالجهات األخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة 

 واالجتماعيةوالمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجاالت الطبية 

والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل 

؛ هو نص كاٍف وواٍف ويعطي الوزارة أو "ت األخرىوالمجاال واإلسكان لمواصالتا

الج ة الحكومية المعنية الصالحية لتقديم الخدمات المطلوبة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
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ومن ا الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة كتوفير مترجم لغة 

توافرت لدي ا ، متى ما اإلشارة، وُمعين لخدمة المكفوفين، والفتات بلغة "برايل"

 .اإلمكانات المالية واإلدارية الالزمة

 

إن ما تضمنه مشروع القانون من إلزام جميع الوزارات والج ات الحكومية  :ثانيًا

بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي اإلعاقة سيرتب أعباء مالية على 

وزارات والج ات الميزانية العامة للدولة، في حين أن عدد المترددين على هذه ال

الحكومية من ذوي اإلعاقة قد ال يكون كبيًرا أو معدوًما بحيو يستوجب توفير مكاتب 

 وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي اإلعاقة أيًا كان نوع اإلعاقة.

 

إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حاالت معينة أو حل مشكالت  ثالثًا: 

الواقع العملي يتبيّن أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتم االهتمام قائمة، ولكن من خالل 

ب م وتفضيل م في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسسات ا كافة، 

وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، وال توجد أية مشاكل تواج  م عند مراجعة 

 وزارات الدولة وهيئات ا أو مؤسسات ا العامة.

 

ا
ً
 مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار  :ثالثـ

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

   اختيار كل من:

 مقرًرا أصليًا.     األستــاذ نـــوار علي المحمــود ادةـــسع .1

 مقرًرا احتياطيًا.    األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور سعادة .2
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ا
ً
 توصية اللجنة: :رابعـ

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون،   

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

  من حيو  الموافقةعدم بالتمسننننك بتوصننننية  لجنة الخدمات السننننابقة والقاضنننني

( لسننننننننة 74( من القانون رقم )3مشنننننننروع قانون بتعديل المادة ) المبدأ، على

المعاقين )المعد بناء على االقتراح  وتشنننننننغيل رعاية وتأهيلم بشنننننننأن 2006

 .بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                        ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                         نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م2018 يونيو 3 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( 74قانون رقم )ال( من 3المادة )مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل  الموضوع:

قتراح اال بناًء على المعد) بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين م2006لسنة 

 مقدم من مجلس النواب(.ال )بصيغته المعدلة( بقانون

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 مايو 27بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  786رقم )، ضمن كتابه المجلس

بشأن  م2006( لسنة 74قانون رقم )ال( من 3رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

 )بصيغته المعدلة( قتراح بقانوناال بناًء على المعد) رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته ، مقدم من مجلس النواب(ال

 وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشرررؤون التشرررريعية والقانونية اجتماعها م2018 يونيو 3وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشروع، حيث اطلعت على الثاني والعشرين

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك بشأنه،

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشررررررروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

قانون ال( من 3مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )ترى اللجنة سالمة   

 بناًء على المعد) بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين م2006( لسنة 74رقم )

 من الناحية الدستورية.، مقدم من مجلس النواب(ال )بصيغته المعدلة( قتراح بقانوناال

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 
 

 

 

 

 
 


