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 (1ملحق رقم )
 

 التشريعية الشؤون جلنة تقرير

 املرسوم خبصوص والقانونية

 لسنة( 42) رقم بقانون

 أحكام بعض بتعديل م2018

( 19) رقم بقانون املرسوم

 شأن يف م1976 لسنة

 . األومسة
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 م2019يناير  28التاريخ: 

 (1الرقم: )

 

 جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية تقرير 

 بتعديل بعض أحكام املرسوم 2018( لسنة 42املرسوم بقانون رقم )حول 

 يف شأن األومسة 1976( لسنة 19بقانون رقم )
 

 مقدمــة:

صاااااامع ال  ال  استتتتتلجنة الشؤ اااتتتتتعية االاتتتتتة ك ؤ ياا  شيش ؤ  ل         

ص ل ة ق / ف  35ةقـتت)   األستاذ عل  بن صالح الصالح رئيس  جلس الشورى

ش  ة  27( اانعةخ في 1د  5 بدةاستتتتتتتتؤ )2019  اذي ل) بنيلبه ل ج ف ااجلشؤ  ، يا

ب ض أمكام ال رساااوم بت ديل  2018( لسااان  42ال رساااوم بوانون رقم )ينش قاتتتؤ 

، عجى أة لل) دةاستتتتله يءبدا  ف  شااااألن األوساااا   1976( لساااان  19بوانون رقم )

 اانالحظ ة يءعداد ل ة ة  لضنة ةأي ااجلشؤ باأشه ا ل) عةضه عجى اانلجس. 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف ال ذكور أعاله قا ت اللجن  باإلجراءات التالي :

 يلخالل دية االشك  د ااك دي األ –انةستتتي) ب  شية اانذ ية لداةستتتة ااجلشؤ ا (1)

 ش  ة  27اانشك د بل ة خ  ث شيفي االللن ع اا - خ نسنة اافصتتتل االاتتتة كي اا

2019.( 

اطجكة ااجلشؤ أثش   دةاستتتلع  عجى اايث ال اانلكج ؤ ب انةستتتي) ب  شية نيضتتتيع  (2)

 اابحث ياادةاسؤ، ياالي االنجة عجى ن   جي:

 المرسوم بقانون على مجلس الشورى. )مرفق(خطاب عرض  .أ

 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون. )مرفق( .ب

 اانةسي) ب  شية اانذ ية.  نةفل(لـ. 

  نةفل( بنشح أيسنؤ. 2018( اسشؤ 64األنة اانج ي ةق)  د. 

  نةفل( .ااعية ااجل ةنسلا ة اا  شيشي ااةأي هـ.              

 

  س:ع ااجلشؤ نة األن شؤ ااك نؤ ب انلجا ةك في اللن  (3)

 لشؤون اللجان. القانوين املستشار  الدكتور عبداملوجود يوسف الشتلة  .1

 ابحث قانوين إبدارة البحوث والدراسات.   السيــد حمســــن علي الغريـري  .2

 محمد رضي، والسيدة زينب يوسف، أمينا سر اللجنة تولى أمانة سر اللجنة السيد. 

 

ا: 
ً
 رأي اللجنة:ثانيـ

بعد االطالع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني  

 للمستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى ما يلي:
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سالمة المرسوم بقانون من الناحيتين القانونية والدستورية سواء من الناحية الشكلية  .1

( من 38جب المادة )أو اإلجرائية أو الموضوعية؛ فالمرسوم بقانون صدر بمو

الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره 

( على أنه " إذا حدث فيما بين أدوار 38وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة )

انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب 

تدابير ال تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم اإلسراع في اتخاذ 

 تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور".

 

م، 2018أغسطس  15تم إصداره بتاريخ  وتجدر اإلشارة إلى أن المرسوم بقانون 

ن وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دور االنعقاد الرابع م

 الفصل التشريعي الرابع، ودور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس.

 

والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ 

فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة  المجلسين،صدورها إلى حين عرضها على 

ك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذل

 .كذلك ما كان لها من قوة القانون

 

وقد تم عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى في الجلسة الثانية من دور االنعقاد 

، م2018 ديسمبر 23العادي األول من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة بتاريخ 

"ويجب والتي نصت على مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها  وهذا يتناسب

عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من 

تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من 

 ".المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي
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( من الدستور أن يكون المرسوم بقانون مما يوجب اإلسراع 38وقد اشترطت المادة )

في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، وهي من المسائل التي يقدرها جاللة الملك تحت 

رقابة السلطة التشريعية التي تبحث في مدى توافر حالة الضرورة المتمثلة في التدابير 

 المرسوم بقانون ، وقد انتهت اللجنة إلى توافر حالة الضرورة فيالتي ال تحتمل التأخير

 ( من الدستور.38وكافة الشروط المنصوص عليها في المادة )

ط( من الدستور والتي نصت على " يمنح /33يتوافق المرسوم بقانون مع المادة ) .2

 الملك أوسمة الشرف وفقـًا للقانون".

ث نياد، شصة اان دة األياى نشه عجى ءشا    لأاف اانةسي) ب  شية نة د ب لؤ يثالي

يس ) لد د ب س)  يس ) ااكنل اايطشي( ي  ية لةل به بكد يس ) اا ية، يأض فة اان دة 

(، ياالي شصة عجى أة يس ) ااكنل اايطشي 4( ن ةًةا  6ااث ش ؤ ن دة لد دة بةق)  

ش ؤ ش فكؤ اجيطش  ة ياألل ش  نة ااندش  ة أي ااكس ة  ة ااذ ة قدنيا خدن ة يط

اص اح اايطة أي خدن ة قين ؤ ب ةزة في نل ل نة اانل الة، أي انة  ةى اانجك 

 نشحه هذا اايس )، ي لأاف نة دةلل ة، في ح ة ل  ة اان دة ااث اثؤ لشف ذ ؤ.

 عدف اانةسي) ب  شية ءاى اسلحداث شيع لد د نة األيسنؤ، لحة نسنى  يس ) ي

ةة في اان دة  ااكنل اايطشي(  ُض ف ءاى األيسنؤ اان ( نة اانةسي) ب  شية ةق) 1 ةَّ

عاة، يبكد  يس ) اا ية(،  ااث شيفي اأة األيسنؤ، ي  ية لةل به  1976( اسشؤ 19 

 ُنشح اجيطش  ة ياألل ش  نة ااندش  ة أي ااكس ة  ة، ااذ ة قدَّنيا خدن ة يطش ؤ 

انة  ةى  ش فكؤ اص اح اايطة أي خدن ة قين ؤ ب ةزة في نل ل نة اانل الة، أي

 اانجك نْشَحه هذا اايس ).

ي لأاف نة دةلل ة، ي  ية لك  ة اايس ) بحس  ااخدنؤ االي  نشح نة ألجع  اايس ) 

نع نةاع ة اانة ز ااةسني ياالللن عي انة  نشح ءا ه، يأة هذا اايس ) االد د نة 
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قةةه ن  ا    اج  شية ييف ً  سل ل لالاؤ اانجك بسجطؤ نشحه يف ً  االيأيسنؤ اااةف 

 دسلية ننج ؤ اابحة ة.

 

( نة ااالاحؤ ااداخج ؤ انلجس ااايةى لشص 123للدة اإلا ةة ءاى أة اان دة  ي

عجى: "لسةي باأة اانةاس ) ب ياش ة اإللةا اة ااخ صؤ بنش قاؤ ناةيع ة اا ياش ة 

اانشصيص عج ع  في هذه ااالاحؤ، ي صية اانلجس عجى هذه اانةاس ) ب انياف ؤ أي 

 ااةفض".

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى: "يجب أخذ الرأي نداءً باالسم 78وفقـًا للمادة )و

 الحاالت التي يشترط فيها أغلبية خاصة."أ.  في الحاالت اآلتية:

 

 ؛بوانون و برراته أهداف ال رسوم  عتتفق وت اشيًا  ع  ا تودم، فإن اللجن  

 .ونى ال رسوم بوانبال وافو  عل وص ت وبناًء عليه

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 ثالثــ

 

( نة ااالاحؤ ااداخج ؤ انلجس اااتتتتتتتيةى، الف ة ااجلشؤ عجى 39ءعن الً اشص اان دة       

 اخل  ة  ل نة:

  ورًرا أصليـًا.    األستاذة سبيك  خليف  الفضال  .1

  ورًرا امتياطيًا.     الدكتور  م د عل  الخزاع  .2
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ا: 
ً
 توصية اللجنة:رابعــ

في ضتتي  ن  داة نة نش قاتت ة ين  أبدي نة  ةا  أثش   دةاستتؤ اانةستتي) ب  شية،      

 فإة ااجلشؤ ليصي بن   جي:

بت ديل ب ض أمكام  2018( لسن  42ال رسوم بوانون رقم )ال وافو  على   -

اليافة اةيط ءصداةه  ،ف  شألن األوس   1976( لسن  19ال رسوم بوانون رقم )

 ( نة اادسلية.38ص عج ع  في اان دة  اانشصي

 

 واأل ر   روض على ال جلس ال وقر التخاذ الالزم،،،

 

   

 دالل جـاسم الزايد                         خـميس محد الرميحي 

  رئيس اللجنة                                نائب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 املادة تعديل بشأن قانون مشروع

 لسنة( 58) رقم القانون من( 11)

 من اجملتمع محاية بشأن م2006

 ضوء يف املعد) اإلرهابية، األعمال

 جملس من املقدم بقانون االقرتاح

 (.الشورى
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 م2019يناير  15التاريخ: 

 (5التورير )

 

بشأن تقرير اللجنة  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
( من القانون رقم 11املادة )مشروع قانون بشأن تعديل )السابقة( خبصوص 

 م بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية2006( لسنة 58)

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي األول 

 مقدمة:

 5ف /  خ أص ل  7، يبنيل  ااخط   ةق)  )2018د سنبة  24بل ة خ  

د سنبة  23يبش  ً عجى قةاة ن ل  اانلجس في اللن عه ااث شي اانشك د بل ة خ  (،1د 

)، بخصيص ءع دة ااشظة في ناةيع ة اا ياش ة االي أُعدة ل  ة ةه  نة 2018

قبل ااجلشؤ ااس ب ؤ خالل دية االشك  د ااك دي ااةابع نة اافصل االاة كي ااةابع؛ 
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 الشورى  جلس صالح الصالح رئيسال  ال  السيد عل  بن  ف د أةسل ص ح 

 ل ة ة ااجلشؤ ااس ب ؤ باأة ااخ ةل ؤ ياادف ع ياألنة اايطشيءاى الشؤ اااعية 

م 2006( لسن  58(  ن الوانون رقم )11 شروع قانون بشألن ت ديل ال ادة )

بشألن م اي  ال جت ع  ن األع ال اإلرهابي  )ال  د ف  ضوء االقتراح بوانون 

يءعداد ل ة ة باأشه نلضنشـً  ةأي  انش قاله يدةاسله ،ورى(ال ودم  ن  جلس الش

 ااجلشؤ اكةضه عجى اانلجس اانيقة.

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:

  اآلل ؤ:  ةفي االللن ع – شف ااذ ة  –لداةسة ااجلشؤ ناةيع اا  شية  -1

 الفصل الدور التاريخ رقم االجت اع

 5 1 )2018د سنبة  26 2

 5 1 )2019 ش  ة  7 3

 5 1 )2019 ش  ة  14 4

 

نيضتتيع اابحث ياادةاستتؤ عجى  اناتتةيع اا  شيةاطجكة ااجلشؤ أثش   دةاستتلع   -2

 به ياالي االنجة عجى ن   جي: اايث ال اانلكج ؤ

) رفق( ل ة ة الشتتؤ اااتتتتتتتعية ااختت ةل تتؤ يااتتدفتت ع ياألنة اايطشي ااستتتتتتتتت ب تتؤ  -

 ياانلضنة:

  نياد ناةيع اا  شية. لديل 

  الشؤ اااعية االاة ك ؤ ياا  شيش ؤ بنلجس ااايةىةأي . 

  .قةاة نلجس ااشيا  ينةف  له 



78 
 

 

 ل نة: األن شؤ ااك نؤ اجنلجس نة ااجلشؤ اللن ع ا ةك في  

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

 .لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال عبدالرحيم علي محمدلسيد ا .2

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

 

 :تولى أمانة ســر اللجنة 

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  -

 

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

قانون بشألن ت ديل  شروع تورير اللجن  السابو  بخصوص  لداةسة ااجلشؤ 

م بشألن م اي  ال جت ع  ن األع ال 2006( لسن  58(  ن الوانون رقم )11ال ادة )

بكد ءع دله  ،اإلرهابي  )ال  د ف  ضوء االقتراح بوانون ال ودم  ن  جلس الشورى(

د سنبة  23اللن عه ااث شي اانشك د بل ة خ في اانلجس ن ل  ءاى ااجلشؤ بش  ً عجى قةاة 

يص ءع دة ااشظة في ناةيع ة اا ياش ة ياانةاس ) ب ياش ة ياالي بخص، )2018

اافصل  دية االشك  د ااك دي ااةابع نة أعدة ل  ة ةه  نة قبل ااجلشؤ ااس ب ؤ خالل

  ااةابع.االاة كي 

 

نة  –فضالً عة ااد ب لؤ  –ااذي  لأاف ياسلكةضة ااجلشؤ نياد ناةيع اا  شية 

( نة 11عجى اسلبدال ااشص اان لةح بشص اان دة ةق)   األياى ن دل ة، شصة اان دة

ق شية حن  ؤ اانللنع نة األعن ل اإلةه ب ؤ، يذاك عجى ااشحي اال اي: " ك ق  ب اسلة 

ندة ال لز د عجى خنس سشياة يب اغةانؤ االي ال ل ل عة أافي د ش ة يال لز د عجى 

اغةض ءةه بي، أي ق ) ف د ش ة  ل نة ةيج أعن الً ل ّية لة نؤ لشف ذًا  الخنسؤ 

 بأي ا ل نة األا  ل بلنل د أي لكظ ) أي لبة ة أي لحب ذ أي لال ع عنل ءةه بي.
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ي ك ق  ب اسلة ندة ال لز د عجى خنس سشياة  ل نة ح ز أي أحةز ب اذاة أي 

ب اياسطؤ نحةًةا أي نطبيًع   لضنة االةي ج أي االنل د أي االكظ ) أي االبة ة أي 

 ع، نلى   ة ذاك ب صد االيز ع، ي ذاك  ل نة ح ز أي أحةز أ ؤ االحب ذ أي االال

يس جؤ نة يس ال ااطبع أي االسل ل أي ااكالش ؤ أ ً    ة شيعع ، اسلكنجة أي أعدة 

االنل د أي  االسلكن ل ياي بصفؤ يقل ؤ اطبع أي لسل ل أي ءذاعؤ ذاك االةي ج أي

  ؤ.لشف ذ  ، ياان دة ااث ش ؤ ل  ةاالكظ ) أي االال ع"

 

باأة حن  ؤ  2006( اسشؤ 58( نة اا  شية ةق)  11أن  ااشص األصجي اجن دة  

اانللنع نة األعن ل اإلةه ب ؤ ف د شص عجى: " ك ق  ب احبس يب اغةانؤ االي ال ل ل 

عة أافي د ش ة يال لز د عجى خنسؤ  الف د ش ة  ل نة ةيج أ ؤ أعن ل ل ّية لة نؤ 

 لشف ذًا اغةض ءةه بي.

 

 احبس ندة ال لز د عجى خنس سشياة  ل نة ح ز أي أحةز ب اذاة أي ي ك ق  ب

ب اياسطؤ نحةًةا أي نطبيًع   لضنة ذاك االةي ج نلى   ة ذاك ب صد االيز ع، 

   ً ي ذاك  ل نة ح ز أي أحةز أ ؤ يس جؤ نة يس ال ااطبع أي االسل ل أي ااكالش ؤ أ

ل ؤ اطبع أي لسل ل أي ءذاعؤ   ة شيعع ، اسلكنجة أي أعدة االسلكن ل ياي بصفؤ يق

 ذاك االةي ج".

 

يلةى ااجلشؤ أهن ؤ ناةيع اا  شية في نيالعؤ بكض نظ هة يأا  ل        

االحة ض عجى اا   ) بأعن ل ءةه ب ؤ ياالي ال لغط ع  نظجؤ االلة ) يف ً  اجشص ااح اي 

  لسب  في بن    سة انةل ب ع  اإلفالة نة ااك    يذاك لحة نظجؤ حة ؤ االكب ة، نن

ز  دة يل ةة أعن ل ااكشف ياإلةه   خالل اافلةة اان ض ؤ، األنة ااذي   لضي لكد ل 
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هذا ااشص عجى شحي   فل للة ) هذه اانظ هة ياألا  ل يلاد د ااك    عجى نةل ب ع  

 اجحد نشع  يااح جياؤ دية ءفاللع) نة ااك   .

 

ااستتتتتتت دة أعضتتتتتتت   ااجلشؤ؛ يبكد لداةس اآلةا  ياانالحظ ة االي أبد ة نة قبل  

 انياف ؤ نة ح ث ب في ليص لع  خجصة ااجلشؤ ءاى لبشي ن  اشلعة ءا ه ااجلشؤ ااس ب ؤ

ب الكد الة االي ألةلع  ااجلشؤ  هياانياف ؤ عجى نيادناتتتتتتتةيع اا  شية،  اانبدأ عجى

يعاقب بالسجججن مدة ال تديد علخ سمس "ال ية   آللي:  بإع دة صتت   ؤ اان دة األياى

سججججنوات وبالةرامة التي ال تقل عن ألفي دينار وال تديد علخ سمسججججة رالك دينار كل 

من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع 

أو أية دولة  ألعمال تشججكل نشججاطرا برهابيرا معاقبرا عليو، سججواء كان خل  داسل المملكة

أسرى. ويعاقب بالسججن مدة ال تديد علخ سمس سجنوات كل من حاأ أو أحرأ بالذات 

ا يت جججمن أيرا من األفعال المنصجججوي عليها في الفقرة السجججابقة  أو بالواسجججطة محررر

كان خل  بقصجججججججد التوأيع أو  حاأ أو أحرأ بمتخ  كل من  يو، وكذل   طالع الةير عل

من وسجججائل الطبع أو التسججججيل أو العالنية أيرا كان بالذات أو بالواسجججطة أية وسجججيلة 

نوعها، استعملت أو أعدت لالستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو بخاعة أي 

يذاك بإدةاج لن ع أاتتتتتتت  ل األفك ل اان د ؤ اانلةنؤ عجى شحي "، من تل  األفعال

ن دي اجلة نؤ نلل ل دية فصل ب شع  إل ض ح أشع  لا ل لن كع  أي أي نشع  ااة ة اا

نحل ااك    أ ً    ة ات جه، يلحد د نحل األفك ل اان د ؤ ستيا  في ااداخل أي ااخ ةج 

يللة ) اافكتتل ءذا يقع بتت اتتذاة أي ، ا لفل نع لكة ف اإلةهتت   ااياةد في اا تت شية

طالع ااغ ة( اللة ) ءب اياستتطؤ ف ن   لكجل ب ايستت جؤ أستتية ب انحةة، يءضتت فؤ قصتتد  

 شط ق أض ل نة االيز ع، نع لاد د ااك يبؤ عجى هذه األفك ل.اافكل ءذا يقع في 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث
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، الف ة ااجلشؤ عجى اخل  ة ة ااالاحؤ ااداخج ؤ انلجس اااتتتتيةى( ن39ءعن الً اشص اان دة  

  ل نة:

   ا.يً أصل ورًرا   س ادة الدكتور عبدال زيز عبدهللا ال ج ان -1

 ا.يً امتياط  ورًرا   يوسف أم د الغتم األستاذس ادة  -2
 

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

فإة ااجلشؤ   شية ااناةيع في ضي  اانش قا ة ياآلةا  االي أبد ة أثش   دةاسؤ 

 ليصي بن   جي:

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

( من القانون رقم 11مشروع قانون بشأن تعديل المادة ) من حيث المبدأ على

م بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية )المعد في ضوء 2006( لسنة 58)

 .االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. -

 

 ال وقر التخاذ الالزم،،، واأل ر   روض على ال جلس

 

 

  محد بن مبارك النعيمي                  نانسي دينا إيلي خضوري               

 لجنة الرئيس      لجنة النائب رئيس                   
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 م بشألن م اي  ال جت ع  ن األع ال اإلرهابي 2006لسن  ( 58(  ن الوانون رقم )11بشألن ت ديل ال ادة ) شروع قانون 

  ن  جلس الشورى(ال ودم قتراح بوانون اال ال  د ف  ضوء)

 

النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 الديباج 

 

نمن م ااد بن عيساااااااى  ل 

 خليف         

 الديباج 

 

اانياف ؤ عجى َشص ااد ب لؤ  -

 ن  يةد في ناةيع 

 .اا  شية

 الديباج 

 

 

 دية لكد ل

 الديباج 

 

نمن م ااد بن عيساااااااى  ل 

 خليف        
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النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 . لك   لك  البمرين

 عجى اادسلية، االطالع بكد

يعتتجتتى قتتتت شتتية ااتتكتت تتيبتتتت ة 

ااصتتتت دة ب انةستتتتي) ب  شية 

، 1976( استتتتتتتشتتؤ 15ةق)  

 يلكد الله، 

يعجتتتتتى اانةستتتتتي) ب تتتتت شية 

 2002( استتتتتتشؤ 47ةقتتتتتت)  

 . لك   لك  البمرين 

 عجى اادسلية، االطالع بكد

يعتتجتتى قتتتت شتتية ااتتكتت تتيبتتتت ة 

ااصتتتت دة ب انةستتتتي) ب  شية 

، 1976( استتتتتتتشتتؤ 15ةق)  

 يلكد الله، 

يعجتتتتتى اانةستتتتتي) ب تتتتت شية 

 2002( استتتتتتتشؤ 47ةقتتتتتت)  
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النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

باتتتتتتأة لشظتتتتتت ) ااصتتتتتتح فؤ 

 يااطب عتتتتتتتتتتتتتؤ يااشاتتتتتتتتتتتتتة، 

يعجتتتتتتتتى قتتتتتتتت شية حن  تتتتتتتتؤ 

اانللنتتتتتتتع نتتتتتتتة األعنتتتتتتت ل 

اإلةه ب تتتتتتتتتتتتتؤ ااصتتتتتتتتتتتتت دة 

( استتتتشؤ 58ب ا تتتت شية ةقتتتت)  

 يلكد الله، 2006

باتتتتتتأة لشظتتتتتت ) ااصتتتتتتح فؤ 

 يااطب عتتتتتتتتتتتتتؤ يااشاتتتتتتتتتتتتتة، 

يعجتتتتتتتتى قتتتتتتتت شية حن  تتتتتتتتؤ 

اانللنتتتتتتتع نتتتتتتتة األعنتتتتتتت ل 

اإلةه ب تتتتتتتتتتتتتؤ ااصتتتتتتتتتتتتت دة 

( استتتتشؤ 58ب ا تتتت شية ةقتتتت)  

 يلكد الله، 2006
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النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

أقة نلجس ااايةى ينلجس 

ااشيا  اا  شية اآللي شصتتته، 

 يقد صدقش  عج ه يأصدةش ه:

أقة نلجس ااايةى ينلجس 

ااشيا  اا  شية اآللي شصتتته، 

 يقد صدقش  عج ه يأصدةش ه:

 ال ادة األولى

 

 

 

 ال ادة األولى

 

 

 

 

 ال ادة األولى

 

ءع دة صتتتتتتتية اان دة عجى  -

 ااشحي ااياةد أدش ه.

 

 ة األولىال اد

 

ءع دة ص   ؤ قةةة ااجلشؤ  -

اانتتتت دة عجى ااشحي ااياةد 

 أدش ه.

 ال ادة األولى
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النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

بتت احبس يبتت اغةانتتؤ   كتت قتت 

االي ال ل تل عة أافي د شت ة 

 

 ستتتتتتتلبتتدل بشص اانتت دة ةق) 

( 58( نة اا  شية ةق)  11 

باتتتتتأة حن  ؤ  2006استتتتتشؤ 

ااتتنتتلتتلتتنتتع نتتة األعتتنتتتت ل 

 اإلةه ب ؤ ااشص اآللي:

 

 

 

 

 )نص ال ادة ب د الت ديل(

 ستتتتتتتلبتتدل بشص اانتت دة ةق) 

( 58( نة اا  شية ةق)  11 

باتتتتتأة حن  ؤ  2006استتتتتشؤ 

ااتتنتتلتتلتتنتتع نتتة األعتتنتتتت ل 

 اإلةه ب ؤ ااشص اآللي:

 

 )نص ال ادة ب د الت ديل(

 سلبدل بشص اان دة ةق) 

( 58( نة اا  شية ةق)  11 

باأة حن  ؤ  2006اسشؤ 

اانللنع نة األعن ل 

 اإلةه ب ؤ ااشص اآللي:

 

 

 

 

 

 سلبدل بشص اان دة ةق) 

( 58( نة اا  شية ةق)  11 

باأة حن  ؤ  2006اسشؤ 
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النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

يال لز د عجى خنستتتتؤ  الف 

د شتتتت ة  تتتتل نة ةيج أ تتتتؤ 

أعنتت ل ل ّية لة نتتؤ لشف تتذًا 

 اغةض ءةه بي.

 

 

ي ك ق  ب احبس ندة ال لز د 

عجى خنس ستتتشياة  ل نة 

حتتت ز أي أحةز بتتت اتتتذاة أي 

 

 

 

 (11ن دة  

 ك ق  ب استتتتتلة ندة ال لز د 

عتتتجتتتى ختتتنتتتس ستتتتتتتتتشتتتياة 

يبتت اغةانتتؤ االي ال ل تتل عة 

أافي د شتتت ة يال لز تتتد عجى 

 

 

 

 

 

 (:11 ادة )

 

 

 

 

 

 

 (:11مادة )

اانللنع نة األعن ل 

 اإلةه ب ؤ ااشص اآللي:
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النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

نحةًةا أي  اياستتتتتتتتطتتتتؤ  بتتتت 

نطبيعتتتتً   لضتتتتتتتنة ذاتتتتك 

نلى لةي ج  ا  تتتت ة ذاتتتتك  ا

ب صتتتتتد االيز ع، ي ذاك  ل 

نة ح ز أي أحةز أ ؤ يس جؤ 

اطبع أي  نة يستتتتتتتتتت اتتتتل ا

االستتل ل أي ااكالش ؤ أ َ    ة 

شيعع ، استتتتلكنجة أي أعدة 

االسلكن ل ياي بصفؤ يقل ؤ 

خنستتتتتتتؤ األف د ش ة  ل نة 

ةيج أعنتتت الً ل ّية لة نتتتؤ 

لشف تتتذًا اغةض ءةهتتت بي، أي 

األاتتتت  ل ق ) بأي اتتتت ل نة 

بلنل تتتد أي لكظ ) أي لبة ة 

أي لحب ذ أي لاتتتتتتتل ع عنل 

 ءةه بي.

ي ك ق  ب اسلة ندة ال لز د 

عجى خنس ستتتتشياة  ل نة 

ي اقع بالساااااجن  دة ال تزيد 

على خ س سااااانوات كل  ن 

قام بألي شااااكل  ن األشااااكال 

ت أيم أو  ل تروي  أو ا ل بااااا

التشاااااااجيع ل  اال التبرير أو 

ألي  أع ال تُكّون  إرهاب  أو

لااغاارض  جاارياا اااا  تااناافاايااااذًا

 إرهاب .

ي اقع بالساااجن  دة ال تزيد 

 عااالاااى خااا اااس ساااااااااناااوات

وباالغرا ا  الت  ال تواال عن 

ألف  ديناااار وال تزياااد على 

كل  ن خ ساااااا   الف دينار 

أو  التروي ب   وسيل قام بألي

لتا اجايااااد لتا اأايام أو  ا أو ا

 الااتاامااباايااااذ أو الااتااباارياار أو

تشاااااااكل  ألع الالتشاااااااجيع 

 

 (:11مادة )

ي اقع بالساااجن  دة ال تزيد 

 عااالاااى خااا اااس ساااااااااناااوات

وبااالغرا اا  الت  ال تواال عن 

ألف  ديناااار وال تزياااد على 

كل  ن خ ساااااا   الف دينار 

أو  التروي ب   وسيل قام بألي
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النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

اطبع أي لستتتتتتتل ل أي ءذاعؤ 

 ذاك االةي ج.

حتتت ز أي أحةز بتتت اتتتذاة أي 

بتتتت اتتياستتتتتتتتطتتتتؤ نتتحتتةًةا أي 

نطبيًع   لضتتنة االةي ج أي 

ااتتلتتنتتلتت تتتتد أي ااتتلتتكتتظتت تت) أي 

ااتتلتتبتتة تتة أي ااتتلتتحتتبتت تتتتذ أي 

االاتتتتتتتل ع، نلى  تت ة ذاتتك 

ذاك  ل ب صتتتتتد االيز ع، ي 

نة ح ز أي أحةز أ ؤ يس جؤ 

نة يس ال ااطبع أي االسل ل 

وي اااقااع بااذات ال ووباا  كاال 

و أمرز بالذات أو  ن ماز أ

 بالواسط   مرًرا أو  طبوًعا

يتضااا ن التروي  أو الت أيم 

أو التبرير أو التشااجيع ل  ل 

ي  أع ال تُكّون إرهاب  أ و أ

لغرض إرهاب   جري   تنفيذًا

 ع عل ااه بااذلااك،  تى كااان 

ذلك بوصاااااد التوزيع، وكذلك 

ا   اقبًا عليه، إرهابيً نشاااًطا 

ساااااااواء كاااان ذلاااك داخااال 

ال  لك  أو أي  دول  أخرى. 

 تزيد وي اقع بالسجن  دة ال

على خ س سااانوات كل  ن 

مااااز أو أمرز باااالاااذات أو 

بالواسااااط   مرًرا يتضاااا ن 

أيًا  ن األف ال ال نصاااااوص 

عليها ف  الفورة الساااااااابو  

لتا اجايااااد لتا اأايام أو  ا أو ا

أو الااتاامااباايااااذ  الااتااباارياار أو

تشاااااااكل  ألع الالتشاااااااجيع 

ا   اقبًا عليه، إرهابيً نشاااًطا 

ساااااااواء كاااان ذلاااك داخااال 

أو أي  دول  أخرى.  ال  لك 

وي اقع بالسجن  دة ال تزيد 

على خ س ساااانوات كل  ن 

مااااز أو أمرز باااالاااذات أو 
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النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

ً     ة شيعع ،  أي ااكالش ؤ أ

استتتتتتتتتلتتكتتنتتجتتتتة أي أعتتتتدة 

االستتلكن ل ياي بصتتفؤ يقل ؤ 

اطبع أي لستتتتتتتل ل أي ءذاعؤ 

ذاتتك االةي ج أي االنل تتد أي 

 االكظ ) أي االال ع.

 

 

كااال  ن مااااز أو أمرز أيااا  

وساايل   ن وسااائل الطبع أو 

كان  ال الني  أيًاالتساااجيل أو 

نوعها، اسااااات  لت أو أعدت 

لالست  ال ولو بصف  وقتي  

لطبع أو تساااااااجيل أو إذاع  

ذلااك التروي  أو الت أيم أو 

 التبرير أو التشجيع.

  تى كان ذلك بوصد التوزيع

، إطااالع الااغااياار عاالاايااااهأو 

 وكذلك كل  ن ماز أو أمرز

لذات أو بالواساااااااط  ي   با أ

وسيل   ن وسائل الطبع أو 

أيًا كان التسجيل أو ال الني  

نوعها، اسااات  لت أو أعدت 

لالست  ال ولو بصف  وقتي  

بالواسااااط   مرًرا يتضاااا ن 

أيًا  ن األف ال ال نصااااااوص 

عليها ف  الفورة الساااااااابو  

  تى كان ذلك بوصد التوزيع

، إطااالع الااغااياار عاالاايااااهأو 

 وكذلك كل  ن ماز أو أمرز

لذات أو بالواساااااااط  ي   با أ

 ن وسائل الطبع أو وسيل  

التسجيل أو ال الني  أيًا كان 
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النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

لطبع أو تساااااااجيل أو إذاع  

 .أي  ن تلك األف ال

 

 

 

 

نوعها، اسااات  لت أو أعدت 

لالست  ال ولو بصف  وقتي  

لطبع أو تساااااااجيل أو إذاع  

 .أي  ن تلك األف ال
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النص األصلي )النافذ( للمادة 
( 58( من القانون رقم )11)

بشأن محاية  2006لسنة 
اجملتمع من األعمال اإلرهابية، 

 وتعديالته

 نصوص مواد مشروع القانون 
جملس  كما أقرهانصوص املواد  

 النواب
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 الثاني  ادة ال 

 

عجى ةا س نلجس اايزةا  

 ل ف ن   خصه  –ياايزةا  

لشف ذ هذا اا  شية، ي ُكنل  –

بتته نة اا ي) االتت اي التت ة خ 

 شاةه في االة دة ااةسن ؤ.

 الثاني  ادة ال

  

 دية لكد ل

 الثاني  ادة ال

 

 دية لكد ل

 الثاني  ادة ال

 

عجى ةا س نلجس اايزةا  

 ل ف ن   خصه  –ياايزةا  

لشف ذ هذا اا  شية، ي ُكنل  –

بتته نة اا ي) االتت اي التت ة خ 

 شاةه في االة دة ااةسن ؤ.
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 م2017 يناير 11التاريخ: 
 

 

 خالد حممد املسلم       احملرتم /سعادة األستاذ
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
)مصاغ بناء علخ اقتراح بقانون من  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (الموضوع: 

م 2006( لسنة 58( من القانون رقم )11مجلس الشورى( بشأن تعديل المادة )

 بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية.

 تحية طيبة وبعد،،
 

الصالح رئيس المجلس، م، أرفق معالي السيد علي بن صالح 2017 يناير 5بتاريخ      

مشروع قانون رقم ) (  ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  431م )ضمن كتابه رق

)مصاغ بناء علخ اقتراح بقانون من مجلس الشورى( بشأن تعديل المادة  لسنة ) (

م بشأن حماية المجتمع من األعمال 2006( لسنة 58( من القانون رقم )11)

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات إلى لجنة الشؤون  ،اإلرهابية

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها م 2017 يناير 11وبتاريخ     

، وذلك بحضور المستشار المذكور ، حيث اطلعت على مشروع القانونالحادي عشر

 بالمجلس.القانوني 



93 
 

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

، إال أنها توصؤؤؤؤؤؤي لجنتكم الموقرة بأهمية المالحظات الواردة في وأحكام الدسؤؤؤؤؤؤتور

مذكرتي الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأن مشروع القانون، إضافة إلى 

أنه من خالل مناقشؤؤة المبادئ واألسؤؤس التي قام عليها مشؤؤروع القانون نقترة إضؤؤافة 

تؤول جميع الغرامات المحكوم بها في ( على النحو التالي: " أن 11عبارة إلى المادة )

الجرائم اإلرهابية إلى صؤؤؤؤؤؤندوق المتضؤؤؤؤؤؤررين من تلك األعمال اإلرهابية"، على أن 

 تناقش لجنتكم  هذا االقتراة مع الجهات المعنية ومدى مالءمة تطبيقه.  

 

 رأي اللجنة:

اقتراح )مصاغ بناء علخ  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (ترى اللجنة سالمة      

( لسنة 58( من القانون رقم )11بقانون من مجلس الشورى( بشأن تعديل المادة )

من الناحيتين الدستورية ، م بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية2006

 والقانونية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 والطفل املرأة شؤون جلنة تقرير

 قانون مشروع خبصوص

 قانون من( 60) املادة باستبدال

 رقم بالقانون الصادر الطفل

 يف املعد) م،2012 لسنة( 37)

 بصيغته" بقانون االقرتاح ضوء

 جملس من املقدم" املعدلة

 (.النواب
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 2019  ش  ة 20اال ة خ : 

 

     ال رأة والطفل بشألن تورير اللجن  )السابو (ن ؤوللجن  شالتورير األول 

(  ن قانون الطفل الصادر بالوانون رقم 60 شروع قانون باستبدال ال ادة ) مول

)ال  د بناء على االقتراح بوانون )بصيغته ال  دل ( ال ودم م 2012( لسن  37)

 ( ن  جلس النواع

  ود ـ  :

(، 1د5ص ل ) ط /ف  11) ، يبنيل  ااخط   ةق)  2018د سنبة  24بل ة خ 

د سنبة  23يبش ً  عجى قةاة ن ل  اانلجس في اللن عه ااث شي اانشك د بل ة خ 

)، بخصيص ءع دة ااشظة في ناةيع ة اا ياش ة االي أُعدة ل  ة ةه  نة 2018

اافصل االاة كي ااةابع؛  قبل ااجلشؤ ااس ب ؤ خالل دية االشك  د ااك دي ااةابع نة

ف د أةسل ص ح  اانك اي ااس د عجي بة ص اح ااص اح ةا س نلجس ااايةى ءاى 

 شروع  باأة( السابو  الشؤ اعية اانةأة يااطفل ل ة ة الشؤ اانةأة يااطفل 

( لسن  37(  ن قانون الطفل الصادر بالوانون رقم )60قانون باستبدال ال ادة )

القتراح بوانون )بصيغته ال  دل ( ال ودم  ن  جلس )ال  د بناء على ا 2012

، انش قاله يدةاسله يءعداد ل ة ة  لضنة ةأي ااجلشؤ باأشه ا ل) عةضه النواع

 عجى اانلجس اانيقة.
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 إجراءات اللجن  : -أوالً 

 لتنفيذ التكليف ال ذكور أعاله قا ت اللجن  باإلجراءات التالي : -

 

 تي :آلااللن ع لع   لداةسة ااجلشؤ ناةيع اا  شية في (1 

 

رقم 

 االجت اع

 التاريخ

 

 )2018د سنبة  25 ااث شي

 )2019 ش  ة  8 ااث اث

 )2019 ش  ة  14 ااةابع

 

 

ياالي به  عجى اايث ال اانلكج ؤاناةيع اا  شية  طجكة ااجلشؤ أثش   دةاسلع ا   (2 

 االنجة عجى ن  جي: 

   رفق(( ياانلضنة السابو ل ة ة الشؤ اعية اانةأة يااطفل ( : 

  ةأي الشؤ اااعية االاة ك ؤ ياا  شيش ؤ حيل ناةيع اا  شية بنلجس

 ااايةى. 

  .نةا  ة يزاةة ااكنل ياالشن ؤ االللن ع ؤ 

  .قةاة نلجس ااشيا  ينةف  له 
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  ــل  م2019يناير  8االجت اع الثالث بتاريخ ا ةك في ااجلشؤ بدعية نة 

 نة :

 ميث مضر   ثالً عنها كـــل  ن : وزارة الداخلي  -

 الشرطة النسائية  الرائد الركن عهد راشد النجم .1

 رئيس شعبة اللجان الوزارية.  النقيب محمد يوسف الهرمي .2

 

 حيث ح ر ممثالر عنها كل من : وأارة العمل والتنمية االجتماعية  -

 الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل  الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة .1

 االللن عي. 

 مستشار قانوني. الدكتور أسامة كامل محمود متولي .2

 ق إداري.ـــنسم  السيد عبدالجبار سلمان .3

 

  ال دل وزارة م 2019يناير  14لرابع بتاريخ  ن  ا ةك في االللن ع ا

 ح ث حضة ننثالً عشع   ـــل نة : واألوقافوالشؤون اإلسال ي  

  مستشار قانوني.   السيد أحمد درويش .1
  

 مستشار قانوني.  سماعيل أحمد العصفورإالسيد  .2

 

 : شارك ف  اجت اع اللجن   ن األ ان  ال ا   بال جلس كل  ن 

 اانسلا ة  اا  شيشي اانس عد   ااس دة ن  دة نل د نك ةج .1

 ب حث ق شيشي.  ااس د عجي ش دة ااسجي) .2
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  السيدة أ ل عبدهللا  م د أ ين سر اللجن لياى أن شؤ سـة ااجلشؤ. 

  راء الجهات : - اثانيً   

 

 : وزارة الداخلي    -

أبدى ننثجي اايزاةة لياف ع) نع ااةأي ااياةد في نذ ةة ااح ينؤ ح ث أ ديا 

ننج ؤ اابحة ة أعطة االهلن ) اا  نل احن  ؤ يةع  ؤ ح يق ااطفل أن  عجى

يل د ) ااةع  ؤ ااالزنؤ اه. أن  ب اشسبؤ اإلاةاف عجى االشلخ ب ة فعي نة 

اخلص ص يزاةة ااكدل ياااعية اإلسالن ؤ ياأليق ف، يأة دية يزاةة 

ااداخج ؤ   لصة عجى لأن ة ااكنج ؤ االشلخ ب ؤ ين ةه  االشلخ بي ياالقلةاع، 

 يذاك اضن ة ااحف ظ عجى األنة يااشظ ).

 

 :ال  ل والتن ي  االجت اعي وزارة   -

 ااياةد في نذ ةة ةأياانع  ااكنل ياالشن ؤ االللن ع ؤيزاةة  ليافل ةأي

 ب شيا أة األخذ بن  ل   في ااناةيع ب  شية سيف  عدي ءاىح ث ااح ينؤ ، 

ؤ في اانسل بل، نن  حنن ةسؤ ااد ن ةاط ؤ ااصح حةن ة ااطفل نة االأه ل ا

( نة الف ق ؤ ح يق ااطفل االي 13 لك ةض نع ااف ةة األياى نة اان دة  

( اسشؤ 16اانةسي) ب  شية ةق)  ص دقة عج ع  ننج ؤ اابحة ة بنيل  

، ياالي لحث عجى لال ع ااطفل عجى حة ؤ االكب ة عة  ةااه ي انل 1991

هذا ااحل طج  لن ع أشياع اانكجين ة ياألف  ة يلج  ع  يءذاعلع  دية أي 

اعلب ة اجحديد سيا  ب ا يل أي اا ل بؤ أي ااطب عؤ أي اافة أي بأ ؤ يس جؤ أخةى 

أشه ءذا   ة ااغةض نة ااحظة ااك ) ااياةد   ضً شة أ  خل ةه  ااطفل، يقد ب 

هي عد) ءاةاك األطف ل أي لاغ جع) في اادع  ؤ  في اإلض فؤ ءاى اان دة

االشلخ ب ؤ أي في س اة ءلةا اة ينةاحل اشلخ ب ة نلجس ااشيا  ياانل اس 

اابجد ؤ ب  فؤ صيةه  يأا  اع ، فإة ذاك  كشي ءضف   حن  ؤ لاة ك ؤ أيسع 
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يب ال اي فإة نياف ؤ ياي األنة ال لل ز ءاغ   ، االسلغالل ااس  سينة  األطف ل

 هذا ااحظة.

 

 رأي اللجن :: ثالثًا

( نة ق شية ااطفل ااص دة 60ناةيع ق شية ب سلبدال اان دة  لداةسة ااجلشؤ  

)  اانكد بش   عجى االقلةاح ب  شية  بص غله 2012( اسشؤ 37ب ا  شية ةق)  

ى حظة ءاةاك أي لاغ ل ءاااذي  عدف  نلجس ااشيا ( اانكداؤ( اان د) نة

األطف ل في اادع  ؤ االشلخ ب ؤ أي في س اة ءلةا اة االشلخ ب ة ااش  ب ؤ ياابجد ؤ 

ءال بنياف ؤ ياي ااطفل أي نة   ي) ن  نه، ح ث ل) اسلكةاض يلع ة ااشظة 

يشي االي داةة حياه نة قبل أصح   ااسك دة أعض   ااجلشؤ ياانسلا ة اا  ش

اجلشؤ  ن  اطجكة ااجلشؤ عجى ةأي الشؤ اااعية االاة ك ؤ ياا  شيش ؤ  ،اانس عد

بنلجس ااايةى ياا  ضي بسالنؤ ناةيع اا  شية اانذ ية نة ااش ح ل ة 

 اادسلية ؤ ياا  شيش ؤ.

يلشص اان دة ، ى ااد ب لؤ ءا لأاف ااناةيع ب  شية نة ن دل ة، ب إلض فؤ 

( نة اا  شية ةق) 60ى اسلبدال شص اان دة  األياى نة ناةيع اا  شية عج

بح ث  ض ف ءا ع  ح ) لد د  حظة  ، بإصداة ق شية ااطفل 2012( اسشؤ 37 

اسلغالل األطف ل في اادع  ؤ االشلخ ب ؤ يفي س اة ءلةا اة االشلخ ب ة 

ينةاحجع  ءال بإذة ياي ااطفل أي نة   ي) ن  نه ، أن  اان دة ااث ش ؤ نة ااناةيع 

 فعي لشف ذ ؤ.ب  شية 

أعض    ااس دة ااشظة ب ة يلب دل يلع ةيبكد لداةس اآلةا  ياانالحظ ة 

  ة اا  شيشي اانس عد اجلشؤ، خجصة ااجلشؤ ءاى اآللي :ااجلشؤ ياانسلا

 

ءة لاغ ل األطف ل نيضيع نك اج بصفؤ ا نجؤ ضنة ق شية ااكنل في اا ط ع  -

اى ءدةاج ء، يب ال اي لةى ااجلشؤ عد) ااح لؤ 2012( اسشؤ 36األهجي ةق)  
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( نة ق شية 7 لف ً  ب ان دة  الاغ ل األطف ل ضنة شط ق نياد ق شية ااطفل 

 ااطفل.

 

 

 

ة ينةاحل االشلخ ب ة سنح ناةيع اا  شية بنا ة ؤ األطف ل في ءلةا ا -

أي نة   ي) ن  نه ، يهي ن   (بكد ااحصيل عجى نياف ؤ ياي أنة  ااطفل

  لش فى نع ااحظة اانطجل االسلغالل بغةض س  سي.

 

يءة عب ةة  ااطفل( بحس  ق شية  ، حدد سة ااطفل  ا)  ضع اا  شية س فً   -

يهي ن  ااطفل   صد بع   ل نة ا)  لل يز ثن شي عاةة سشؤ ن الد ؤ   نجؤ 

ح ث انل اافلةة نشذ اان الد يحلى  (غير ال  يز لك ةض نع نةحجؤ ااصبي  

 دةاك ياالن  ز ادى األطف ل.إلبجية ااس بكؤ يهي نةحجؤ  شكد) ف ع  ا

 

سد اافةاة االاة كي يل ة س  هينة ناةيع اا  شية ءة ااغ  ؤ اانةلية  -

( 60بإسلبدال اان دة  هن ل ياالسلغالل ااس  سي إلحل ااطفل يحن  له نة ا

، بغةض ءض فؤ  2012( اسشؤ 37نة ق شية ااطفل ااص دة ب ا  شية ةق)  

حن  ؤ أ بة اجطفل يضن ة عد) اسلغالاه األ ةاض ااس  س ؤ بن  في ذاك 

اسلغالل ااطفل في اادع  ؤ االشلخ ب ؤ أي في س اة ءلةا اة ينةاحل اشلخ ب ة 

ح  ؤ ب افكل ح ث أعدة ااح ينؤ نلهي    ؤ  ؛اانل اس ااش  ب ؤ ياابجد ؤ

ناةيع ق شية نل  نل   فل ااكدااؤ اإلصالح ؤ األطف ل يحن  لع) نة سي  

 ة ياانك هداة ااديا ؤ االي ــــاانك نجؤ ياالسلغالل بن   ليافل نع االلف ق 

 . ةص دقة عج ع  ننج ؤ اابحة 

 

 اختيار  ورري ال وضوع األصل  واالمتياط  : -اــً راب 
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( نة ااالاحؤ ااداخج ؤ انلجس ااايةى، الف ة ااجلشؤ عجى  39اشص اان دة   ءعن الً 

 نة : اخل  ة  ل

 

 

 .اـــً ـأصلي ا وررً  س ادة الدكتور عبدال زيز مسن أبل .1

 .اامتياطيً  ا وررً   د عل  مسنـــ م س ادة الدكتور .2

 

 

 ـــًا:  توصيـ  اللجنـ :خا س

في ضي  ن  داة نة نش قا ة ين  أبدي نة  ةا  أثش   دةاسؤ ناةيع اا  شية، فإة 

 :بن   جيااجلشؤ ليصي 

(  ن قانون 60 شروع قانون باستبدال ال ادة )على عدم ال وافو   ن ميث ال بدأ  -

م )ال  د بناء على االقتراح بوانون 2012( لسن  37الطفل الصادر بالوانون رقم )

 (ال  دل ( ال ودم  ن  جلس النواع)بصيغته 

 

 واأل ر   روض على ال جلس ال وقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 د. فاط   عبدالجبار الكوهج          فيصل راشد الن ي  أ .        

 رئيس لجن  شؤون ال رأة والطفل       نائع رئيس لجن  شؤون ال رأة والطفل  
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 م 2018يونيو  3 :التاريخ

 

 

 الدكتورة / فاطمة عبداجلبار الكوهجي   احملرتمة سعادة

 رئيــس جلنــة شؤون املرأة والطفل     
 

( من قانون الطفل 60استبدال المادة )مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب الموضوع:

)بصيةتو قتراح بقانون الاالمعد بناءر علخ )م 2012( لسنة 37رقم ) الصادر بالقانون

 (.لنوابمجلس امقدم من المعدلة( ال

 

 تمي  طيب  وب د،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2018مايو  27بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  780، ضمن كتابه رقم )المجلس

( 37رقم ) ( من قانون الطفل الصادر بالقانون60استبدال المادة )) ( ب  رقم ) ( لسنة

مقدم من مجلس )بصيةتو المعدلة( القتراح بقانون الاالمعد بناءر علخ )م 2012لسنة 
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات ، (لنوابا

 عليه للجنة شؤون المرأة والطفل.

 

، ع دة الشؤ اااتتعية االاتتة ك ؤ ياا  شيش ؤ اللن عع  م2018 يونيو 3يبل ة خ      

، يقةاة نلجس ااشيا  ، ح ث اطجكة عجى ناةيع اا  شية اانذ يةالثان  وال شرين

 .باأشه، يذاك بحضية اانسلا ة اا  شيشي ااعية ااجل ة

انب دئ  ءاى عد) نخ افؤ ناتتتةيع اا  شية –بكد اانداياؤ يااش  ش  –ياشلعة ااجلشؤ       

 يأح  ) اادسلية.

 رأي اللجن :

( من 60اسججتبدال المادة )قانون رقم ) ( لسججنة ) ( بمشججروع لةى ااجلشؤ ستتالنؤ   

قتراح الاالمعد بناءر علخ )م 2012( لسججججنة 37رقم ) قانون الطفل الصججججادر بالقانون

 .اادسلية ؤ نة ااش ح ؤ، (لنوابمقدم من مجلس ا)بصيةتو المعدلة( البقانون 

 

  

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                     

 


