املـالحــق
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ملحق رقم ()1
التقرير التكميلي للجنة
اخلدمات بشأن مشروع قانون
بتعديل املادة ( )3من القانون
رقم ( )74لسنة 2006م
بشأن رعاية وتشغيل املعاقني،
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
"بصيغته املعدلة" املقدم من
جملس النواب).
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التاريخ  31 :يناير 2019م

التقرير التكميلي األول للجنة اخلدمات
خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة ( )3من القانون رقم ( )74لسنة 2006م
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني
(املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب)،
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي اخلامس

مقدمــة :
بتاريخ  15يناير 2019م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى خطابًا برقم ( 27ص ل خ ت  /ف 5د )1إلى لجنة الخدمات،
بنا ًء على قرار المجلس في جلسته الخامسة من دور االنعقاد العادي األول من الفصل
التشريعي الخامس والمنعقدة بتاريخ  13يناير 2019م ،بالموافقة على إعادة مشروع
قانون بتعديل المادة ( )3من القانون رقم ( )74لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل
وتشغيل المعاقين (المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس
النواب) ،إلى اللجنة على أن تتم دراسته وإعداد تقريرها بشأنه.
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أول ا -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارستتتتت اللجنة مواد مشتتتتروع القانون في اجتماع ا الخامس بتاريخ  21يناير
2019م ،واجتماع ا السادس بتاريخ  28يناير 2019م.
()2

وبتدعوة من اللجنتتة ،شتتتتتتتتاره في اجتمتتاع تتا الختتامس وزارة العمتتل والتنميتتة
االجتماعية ،حيث حضر كل من:
 .1الدكتورة اسمهان يوسف عبدهللا السعود مدير إدارة التأهيل الجتماعي.
 .2الدكتور أسامة كامل متولي

()3

مستشار قانوني .

اطلعت اللجنة على الواثئق املتعلقة مبش ر ر ر ر ررر القانون موض ر ر ر ر ررو الة و ال را ر ر ر ر ررة ال
اشتملت على ما يلي:
 االقتراح المقدم من أصحاب السعادة أعضاء المجلس( .مرفق) مضبطة الجلسة رقم ( )5المنعقدة بتاريخ  13يناير 2019م والتي نوقش في االتقرير السابق(.مرفق)
 قانون رقم ( )74لستتتتتتتنة  2006بشتتتتتتتأن رعاية وتأهيل وتشتتتتتتتغيل المعاقينوتعديالته( .مرفق)

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: .1الدكتور محمد عبدهللا الدليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.
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 .2السيد محسن علي الغريري

باحث قانوني.

 .3السيد علي محمــد سلمــان

أخصائي اعالم.

وتولى أمانة سر اللجنة السيدة خولة حسن هاشم أمين سر اللجنة ،والسيدة دانة
ابراهيم الشيخ أمين سر اللجنة المساعد.

ثانيـاا :رأي وزارة العمل والتنمية الجتماعية:
أكدّت وزارة العمل والتنمية االجتماعية توافق ا مع رأي اللجنة في رفض
مشروع القانون( .مرفق)

ثالثـاا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة مواد مشروع قانون بتعديل المادة ( )3من القانون رقم ()74
لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على االقتراح بقانون
"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) مع ممثلي وزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،وذله بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس ،وبحثت اللجنة
االقتراح المقدم من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس ،والمالحظات التي تم
إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون،
وانت ت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون وذله لالعتبارات اآلتية:

أو ًلا :إن نص المادة ( ) 3في القانون النافذ والذي ينص على أن "تقدم الوزارات
والجهات األخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة
والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجاالت الطبية واالجتماعية
والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصالت
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واإلسكان والمجاالت األخرى"؛ هو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة
الحكومية المعنية الصالحية لتقديم الخدمات المطلوبة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنها
الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة كتوفير مترجم لغة
اإلشارة ،و ُمعين لخدمة المكفوفين ،والفتات بلغة "برايل" ،على ضوء الحاجة
الفعلية لذوي اإلعاقة لهذه الوسائل.
ثانياا :إن مشروع القانون يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب
أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك مترجم لغة اإلشارة ومعين
لخدمة المكفوفين ووضع الفتات بطريقة برايل ،األمر الذي يستوجب توفير مكاتب
وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي االعاقة أيـًا كان نوع اإلعاقة،
في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي االعاقة
قد يكون محدودًا أو معدومـًا.
ثالثاا :إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حاالت معينة أو حل مشكالت
قائمة ،ولكن من خالل الواقع العملي يتبيّن أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتم االهتمام
بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة،
وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص ،وال توجد أية مشاكل تواجههم عند مراجعة
وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة.
رابعـاا :إن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة وال يدخل في تحديد
اإلجراءات والوسائل التي تسهل أو تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد ،وإنما يترك
تحديد تلك الوسائل واإلجراءات إلى الالئحة التنفيذية أو القرارات اإلدارية التي
تصدر تنفيذا ً ألحكام القانون ،وحيث أن نص المادة ( )3من القانون النافذ قد حدد
بوضوح القواعد القانونية التي تلزم الوزارات والجهات األخرى المعنية بالتنسيق
مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتقديم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة
لذوي اإلعاقة في المجاالت الطبية واالجتماعية والتربوية والتعليمية والرياضية
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والتأهيلية والتشغيل والمواصالت واإلسكان والمجاالت االخرى ،فإن هذا النص
يغني عن النص المقترح في مشروع القانون لتحديد وسائل تنفيذ هذه الخدمات.
خامسـاا :إن إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( )3من القانون النافذ بإلزام الوزارات
والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي
اإلعاقة ال يكفل تطبيق جميع الخدمات المقررة لذوي اإلعاقة في نص المادة ()3
من القانون النافذ ،حيث إن هذه اإلضافة تركز على وسائل معينة ومحددة لعدد
محدود من ذوي االعاقة ،بينما تلك الخدمات تتطلب من الوزارات والجهات المعنية
من خالل التنسيق مع الوزارة لتوفير الوسائل والمستلزمات التي تكفل لجميع ذوي
اإلعاقة الحصول على جميع الخدمات التي تضمنتها المادة المذكورة.

وعلى هذا األساس ،فإن كل وزارة أو جهة حكومية حسب تخصصها ونشاطها
تتولى توفير الوسائل والتدابير التي تكفل لذوي اإلعاقة الحصول على الخدمات
المقررة لهم في القانون ،بما في ذلك ما ورد من وسائل في مشروع القانون.
سادسـاا :نصت المواد ( )18( )17( )16من القانون رقم ( )74لسنة 2006م بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي اإلعاقة على تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي
اإلعاقة وتحديد اختصاصتها برئاسة وزير العمل والتنمية االجتماعية وعضوية
ممثلين عن القطاع الحكومي ال تقل درجاتهم عن مدير إدارة وممثلين عن القطاع
األهلي.

وتتولى هذه اللجنة على وجه الخصوص االختصاصات اآلتية:
()1

العمل على تخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي
اإلعاقة.
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()2

وضع القواعد الخاصة بتحديد االحتياجات األساسية لرعاية وتأهيل وتشغيل
ذوي اإلعاقة وشروط قبولهم بمراكز التأهيل.

()3

وضع اللوائح وتحديد اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ إلتزامات الوزارة
المنصوص عليها في هذا القانون بشأن ذوي اإلعاقة.

()4

اقت راح مشروعات القوانين واألنظمة المتعلقة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي
اإلعاقة.

ومن الواضح أن هذه اللجنة مشكلة من ممثلين عن جميع الوزارات وعن القطاع
األهلي ،وهي تملك اختصاص تقرير جميع الوسائل والتدابير التي يحتاج إليها ذوو
اإلعاقة عند مراجعتهم للوزارات والجهات الحكومية وكذلك القطاع األهلي.

سابعـاا  :أوضح ممثلو وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية أن الوزارة تقوم بدورها
بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية األخرى ،وكذلك مع القطاع األهلي لغرض
تلبية احتياجات ذوي اإلعاقة أثناء مراجعتهم لتلك الجهات وتقديم كافة التسهيالت
لهم ،وأن الوزارة قامت بتدريب بعض الموظفين العاملين في تلك الجهات على لغة
اإلشارة ،ولم تقدم أية شكوى من ذوي اإلعاقة للوزارة تتعلق بوجود مشاكل
تواجههم ،إذ أن جميع الوزارات والجهات المعنية تقدم لهم كافة الوسائل والتسهيالت
إلنجاز معامالتهم على وجه السرعة.

ثامنًـ اا  :ناقشت اللجنة االقتراح المقدم من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس
بخصوص إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( )3من القانون النافذ يكون نصها اآلتي:
"وتلتزم تلك الجهات بتقديم وتوفير الخدمات الخاصة لذوي اإلعاقة بالتنسيق مع
الوزارة".
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وإن اللجنة إذ تقدر ألصحاب السعادة مقدمي االقتراح حرصهم واهتمامهم بهذه الفئة،
وتعزيز مكانتهم في المجتمع ،وتقديم كافة الخدمات لهم ،إال أن اللجنة وجدت أن
االقتراح المذكور ال يضيف جديدا ً لنص المادة ( )3من القانون النافذ  ،وذلك أن
مقدمة هذه المادة تتضمن هذا االقتراح ،حيث تنص على أنه ":تقدم الوزارات
والجهات األخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة
والمستمرة لذوي اإلعاقة ،وعلى وجه الخصوص في المجاالت الطبية واالجتماعية
والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصالت
واإلسكان والمجاالت األخرى.

ويتضح من هذا النص أنه يتضمن إلزام الوزارات والجهات المعنية بتقديم الخدمات
المذكورة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وهو ما يهدف إليه االقتراح
المشار إليه.

رابعـاا :اختيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي :
إعماالً لنص المادة (  ) 39من الالئحة ا لداخلية لمجلس الشتتتتتتتورى ،اتفقت
اللجنة على اختيار كل من:

 .1سعـــادة األستــاذ نـــوار علي المحمــود

مقررا أصلياا.
ا

 .2سعادة األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور

مقررا احتياطياا.
ا

خامسـاا :توصية اللجنة:
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في ضتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتات وما أبدي من راء أثناء دراستتتتتة مشتتتتتروع
القانون ،فإن اللجنة توصي بما يلي:

 عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشرررررررروع قانون بتعديل المادة ( )3منالقانون رقم ( )74لسررررنة 2006م بشررررأن رعاية وتأهيل وتشررررايل المعاقين
(المعد بناء على القتراح بقانون "بصرررررررياتل المعدلة" المقدم من مجلس
النواب).

واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ الالزم ،،،

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نـــــوار علـــــي احملمـــــود

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص مشروع قانون
بتعديل املادة ( )32من املرسوم
بقانون رقم ( )39لسنة 2002م
بشأن امليزانية العامة (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب).
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التاريخ 31 :ديسمبر 2018م
التقرير رقم)2( :

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة (السابقة) بشأن
مشروع قانون بتعديل املادة ( )32من املرسوم بقانون رقم ( )39لسنة
 2002بشأن امليزانية العامة (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب املوقر).
دور االنعقاد العادي األول -الفصل التشريعي اخلامس
مقدمة:
بتاريخ  24ديستتمبر 2018م ،وبموجب الخطاب رقم ( 8ص ل م ق  /ف5
د ،)1وبنتتا ًء على قرار مكتتتب المجلس في اجتمتتاعتته الثتتاني المنعقتتد بتتتاريخ 23
ديسمبر  ،2018بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين
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والتي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة الستتابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من
الفصل التشريعي الرابع؛ فقد أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية تقرير لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة ( )32من المرسوم
بقانون رقم ( )39لسنة  2002بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء القتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ،لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه
متضمنـًا رأي اللجنة ،لعرضه على المجلس الموقر.
ا
أوال -إجراءات اللجنة:
 -1تدارستتتت اللجنة مشتتتروع القانون – نف الذكر – في االجتماع ( )2بتاريخ 30
ديسمبر 2018م.
 -2اطلعت اللجنة أثناء دراستتت ا لمشتتروع القانون موضتتوع البحث والدراستتة على
الوثائق المتعلقة ب ا والتي اشتملت على ما يلي:
 تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية السابقة (مرفق) والمتضمن: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
 مذكرة بالرأي القانوني بخصوص مشروع القانون.
 قرار مجلس النواب ومرفقاته.

 حضر الجتماع من مجلس الشورى كل من:
 حضر الجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى كل من:
 .1السيدًخالــدًنجــاحًمحمــــد

ً

ًالمستشارًالقانونيًلشؤونًاللجان.

 .2السيدًعلــيًعـبدهللاًالعرادي

ً

ًالمستشارًالقانونيًالمساعد.

 .3السيدًعليًعبـاسًالعـــرادي ً
 .4السيدةًأمينةًعلـيًربيــــع

ً

ًأخصائيًإعالمًأول.
ًباحثًقانوني.

90

وتولى أمانة ســر اللجنة السيد أيوب علي طريف والدكتورة سهيرا عبداللطيف
محمد أمينا سر اللجنة.

ا

ثانيا -رأي اللجنة:
تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة
( )32من المرسوم بقانون رقم ( )39لسنة  2002بشأن الميزانية العامة (المعد
في ضوء القتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ،بعد إعادته إلى اللجنة
بنا ًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  23ديسمبر ،2018
بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أعدت
تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي
الرابع.
ويتألف مشروع القانون – فضال عن الديباجة – من مادتين ،نصت المادة األولى
منه على أن يُستبدل بنص المادة ( )32من المرسوم بقانون رقم ( )39لسنة 2002
بشأن الميزانية العامة ،نص خر لتعديل قيمة بند "االعتماد االحتياطي" من نسبة ثابتة
تعادل  %3من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة متغيرة ال تجاوز
 %3من إجمالي هذه التقديرات ،أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.
وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء
اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليل اللجنة السابقة في توصيتها بعدم
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة ( )32من المرسوم
بقانون رقم ( )39لسنة  2002بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء القتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) وذلك لالعتبارات التالية:
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 .1إن بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة للدولة هو األساس الذي تحتسب
عليه نسبة الـ ـ ـ  %3العتماد االحتياطي في بند مستقل .وحيث إن بند المصروفات
المتكررة يتم التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية أثناء تقديم مشروع قانون
اعتماد الميزانية العامة ،مما يعني تحقق الهدف من مشروع القانون وهو مشاركة
السلطة التشريعية مع الحكومة في تحديد قيمة بند االعتماد االحتياطي ،ومن هذا
المنطلق فإنه ال توجد مبررات تستدعي تعديل القانون لجعل النسبة متغيرة طالما
أنها تحتسب بعد اعتماد بند المصروفات المتكررة بالتوافق بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية.
 .2إن ما جرى عليه العمل بتحديد االعتماد االحتياطي بنسبة ثابتة تعادل  %3من
المصروفات المتكررة ساهم بشكل إيجابي بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها
المالية العاجلة.
 .3إن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة
العتماد الميزانية العامة للدولة ،وتعيق االتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
على تحديد بند االعتماد االحتياطي بنسبة ال تزيد عن  %3من المصروفات
بناء
المتكررة ،في حين أن النص النافذ يحدد نسبة ثابتة من المصروفات المتكررةً ،
على القانون ،بدون الحاجة للتوافق حولها زيادة أو نقصاناً بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،األمر الذي يسهل إقرار مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة.
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 .4إن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تعذر تنفيذ االلتزامات العاجلة وغير
المتوقعة التي تط أر أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة ،إذا ما تم إقرار االعتماد
االحتياطي بنسبة أقل من  ، %3وهو ما يؤثر بالسلب على قدرة الحكومة على
الوفاء بالتزاماتها ،حيث إن إبقاء النسبة المحددة بالنص النافذ عند  %3كنسبة ثابتة
من شأنه أن يحقق مرونة معقولة لمجابهة الحاالت الطارئة دون تجاوز ما تم االتفاق
عليه مع السلطة التشريعية عند إقرار الميزانية.

وبناء على ما تقدم ،فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع
قانون بتعديل المادة ( )32من المرسوم بقانون رقم ( )39لسنة  2002بشأن
الميزانية العامة (المعد في ضوء القتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).

ا
ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة (  ) 39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى  ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 -1األستاذ  .صادق عيد حسين آل رحمة
 -2الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل

مقرر أصليــــــًـا.
ًا

مقرر احتياطيـــًا.
ًا

ا

رابعا -توصية اللجنة:
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في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة
توصي؛ بالتمسك بتوصية لجنة الشؤون المالية والقتصادية السابقة بعدم الموافقة
من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة ( )32من المرسوم بقانون رقم
( )39لسنة  2002بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء القتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب الموقر).

واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ الالزم،،،

خالد حسني املسـقطي

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ 21 :مارس 2018م
سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية
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الموضوعً:مشروعًقانونًرقمً(ً)ًلسنةً(ً)ًبتعديلًالمادةً(ً)32منًالمرسومًبقانونً
رقمً(ً)39لسنةً2002م ًبشأنًالميزانيةًالعامةً(المعدًبنا اء ًعلىًالقتراحًبقانونً
(بصيغتهًالمعدلة)ًالمقدمًمنًمجلسًالنواب).
ً

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ ً 19مارسً2018م ،أرفق معاليًالسيدًعليًبنًصالحًالصالحًرئيسً
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 700ص ل ت ق  /ف  4د  ،)4نسخة منًمشروعًقانونً
رقمًًً(ً)ًلسنةً(ً)ًبتعديلًالمادةً(ً)32منًالمرسومًبقانونًرقمً(ً)39لسنةً2002مً
بشأنًالميزانيةًالعامةً(المعدًبنا اءًعلىًالقتراحًبقانونً(بصيغتهًالمعدلة)ًالمقدمًمنً
مجلس ًالنواب)ً ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء
المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

ً

وبتاريخ  21مارس 2018م ،ع قدت لجنة الشتتتتتتتؤون التشتتتتتتتريعية والقانونية
اجتماع ا الثالث عشرررر ،حيث اطلعت على مشتتتروع القانون المذكور ،وقرار مجلس
النواب بشأنه ،وذله بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشتتتروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
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ترى اللجنة ستتتتالمة مشررررروعًقانونًرقمً(ً)ًلسررررنةً(ً)ًبتعديلًالمادةً(ً)32منً
المرسرررومًبقانونًرقمً(ً)39لسرررنةً2002مًبشرررأنًالميزانيةًالعامةً(المعدًبنا اءًعلىً
القتراحًبقرررانون ً(بصرررررريغترررهًالمعررردلررة) ًالمقررردمًمنًمجلسًالنواب) ،من النتتتاحيتتتة
الدستورية.
ً

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

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
1976م( ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة"
املقدم من جملس النواب).
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التاريخ 15 :يناير 2019م
التقرير ()6

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني بشأن تقرير اللجنة
(السابقة) خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م
(املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس
النواب)
دورًالنعقادًالعاديًاألولًً-الفصلًالتشريعيًالخامس ً
مقدمة:
بتاريخ  24ديسمبر 2018م ،وبموجب الخطاب رقم ( 7ص ل خ أ  /ف 5
د  ،)1وبنا ًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  23ديسمبر
2018م ،بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من
قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع؛
فقد أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير اللجنة السابقة بشأن
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م (المعد بناء على القتراح بقانون
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"بصياتل المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ،لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير
بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
ا
أوال :إجراءات اللجنة:

لتنفيذًالتكليفًالمذكورًأعالهً،قامتًاللجنةًباإلجراءاتًاآلتيةً :
 -3تدارست اللجنة مشروع القانون – نف الذكر – في االجتماعات اآلتية:
رقم الجتماع

التاريخ

الدور

الفصل

2

 26ديسمبر 2018م

1

5

3

 7يناير 2019م

1

5

 -4اطلعت اللجنة أثناء دراستتت ا لمشتتروع القانون موضتتوع البحث والدراستتة على
الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 تقرير لجنتتة الشتتتتتتتؤون الختتارجيتتة والتتدفتتاع واألمن الوطني الستتتتتتتتتابقتتة (مرفق)والمتضمن:
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
 رأي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
 مشروع القانون المذكور ،ومذكرتي الحكومة ،وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني.
 قرار مجلس النواب ومرفقاته.

 شاره في اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:
 .1الدكتورًعليًحسنًالطوالبة

ًالقائمًبأعمالًرئيسًهيئةًالمستشارينًالقانونيين.

 .2السيدًعبدالرحيمًعليًمحمد

ًالمستشارًالقانونيًلشؤونًاللجان.

 .3السيدةًفاطمةًغانمًالذواديً

ًباحثًقانونيًبهيئةًالمستشارينًالقانونيين.
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 تولى أمانة ســر اللجنة:
 -السيدًجوادًمهديًمحفوظً ً

ً

ًأمينًسرًاللجنة.

ا

ثانيا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة
( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
1976م
(المعد بناء على القتراح بقانون "بصياتل المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ،بعد
إعادته إلى اللجنة بنا ًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ
 23ديسمبر 2018م ،بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم
بقوانين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي الرابع.
ذكرا أو أنثى
ي دف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ً
على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق اإلكراه أو الت ديد أو الحيلة ،لعدم تناسب
العقوبة المقررة مع الفعل اإلجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة ال تحقق الردع
العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حاالت اإلكراه أو الت ديد أو الحيلة لحمل البعض
على ممارسة الفجور والدعارة.
وبعد تداول وجهات النظر بشأن المشروع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة
تبين أن مشروع القانون المطروح يتألف فضال عن الديباجة من مادتين ،تضمنت المادة
األولى منه النص على استبدال المادتين ( 325و )327من قانون العقوبات ،فيما جاءت
المادة الثانية تنفيذية.
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وقد عمد مشروع القانون المطروح في المادة ( )325إلى تشديد العقوبة الواردة
ورفعها من جنحة إلى جناية بحيث أصبحت عقوبة كل من حمل ذكرا ً أو أنثى على
ارتكاب جريمة الفجور أو الدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة بالسجن مدة
ال تقل عن خمس سنوات وال تجاوز سبع سنوات ،بعد أن كانت الحبس مدة ال تقل عن
سنتين وال تجاوز سبع سنوات في النص القائم.
كما شدد العقوبة في حالة إذا كان سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة بحيث
أصبحت السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تجاوز عشر سنوات ،بعد أن كانت
الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تجاوز عشر سنوات في النص القائم.
وهذا االتجاه محمود من مشروع القانون المعروض ،حيث إن جريمة الفجور
والدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة من الجرائم المنافية لقيم المجتمع
اإلسالمية وعاداته وتقاليده ،ومن ثم يجب أن يؤخذ المتهم فيها بالشدة لتحقيق الردع
العام والخاص ،وهو ما يحققه مشروع القانون المعروض بنص المادة ( )325منه.
أما بخصوص ما ورد بشأن تعديل المادة ( )327من قانون العقوبات فيما استحدثه
من تشديد العقوبة بحيث ال تزيد مدة السجن عن خمس عشر سنة إذا كان الجاني زو ًجا
للمجني عليه أو من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته ،فإن نص المادة ()327
القائم يحقق الهدف المنشود حيث إنه ضاعف العقوبة في حديها األدنى واألقصى بحيث
ال تزيد عن خمس عشر سنة ،ولذا رأت اللجنة اإلبقاء على نص المادة ( )327من
قانون العقوبات كما هو دون تعديل ،وهو يتفق مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب
الموقر.

100

ا

ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتتتورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من:

 .1سعادة األستاذ علي عبدهللا العرادي
 .2سعادة الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان

مقررا أصلياا.
ا
مقررا احتياطياا.
ا

ا

رابعا -توصية اللجنة:
في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة
توصي بما يلي:
 الموافقة من حيث المبدأ علىًمشروعًقانونًرقمً(ً)ًلسنةً(ًً)ًبتعديلًبعضًأحكامًقانونًالعقوباتًالصادرًبالمرسومًبقانونًرقمً(ً)15لسنةً1976م ً(المعدًبناءً
علىًالقتراحًبقانونً"بصيغتهًالمعدلة"ًالمقدمًمنًمجلسًالنواب).
 -الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق.

واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ الالزم،،،

نانسي دينا إيلي خضوري

محد بن مبارك النعيمي

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976
(املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب)

نص املواد كما رد يف
القانون النافذ ً

نصوص مواد مشر القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بع التع يل

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مسمى المشروع

 تم تعددديددل المسددددددمى بنددا ًء  -الددمددوافددقدددة عددلددى قددرارعلى قرار المجلس بحذف

مجلس النواب بتعدددديدددل

المددادة ( )327من المددادة

المسددددددمى بحددذف المددادة

األولددى مددن الددمشددددددددروع

( )327من المادة األولى

بقانون.

من المشروع بقانون.
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نص املواد كما رد يف
القانون النافذ ً

نصوص مواد مشر القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بع التع يل

(مسمى المشروع بعد
التعديل)

مشروع قانون رقم ( )

مشروع قانون رقم ( )

لسنة ( )

لسنة ( )

بتعديل المادة ()325

بتعديل المادة ( )325من

من قانون العقوبات

قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة 1976
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الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة 1976

نص املواد كما رد يف
القانون النافذ ً
الديباجة

نصوص مواد مشر القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بع التع يل

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

 الموافقدددة على الدددديبددداجدددة  -الموافقددة على الددديبدداجددةكما وردت في مشددددددروع

كما وردت في مشددددددروع

القانونً .

القانونً .
نحن حمد بن عيسررررررى ل

نحن ح مد بن عيسرررررررى ل

خليفة

خليفة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بتتتتعتتتتد االطتتتتالع عتتتتلتتتتى

بعد االطالع على الدستور،

الدستور،

وعلى قتتتتانون العقوبتتتتات
الصتتتادر بالمرستتتوم بقانون
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نص املواد كما رد يف
القانون النافذ ً

نصوص مواد مشر القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

رقم ( )15لستتتتتتتنة ،1976

وعلى قتتتتانون العقوبتتتتات

وتعديالته،

ال صادر بالمر سوم بقانون

أقتتر متتجتتلتتس الشتتتتتتتتتورى

رقم ( )15لستتتتنة ،1976

ومجلس النواب القتتتتانون

وتعديالته،

اآلتي نصتتتتته ،وقد صتتتتتدقنا

أقر مجلس الشورى
ومجلس النواب القانون
اآلتي نصه ،وقد صدقنا
عليه وأصدرناه:

عليه وأصدرناه:

المادة األولى

النص بع التع يل

المادة األولى

المادة األولى
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المادة األولى

المادة األولى

نص املواد كما رد يف
القانون النافذ ً

نصوص مواد مشر القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بع التع يل

 إعادة صوغ مقدمة المادة  -الددمددوافددقدددة عددلددى قددرارعلى النحو الوارد أدندداه،

مجلس النواب بدددإعدددادة

بنددداء على قرار اللجندددة

صددددددوغ مقددددمدددة المدددادة

بحذف المادة ( )327من

بحذف المادة ( )327من

المادة األولى في مشروع

المادة األولى في مشروع

القانون.

القانون.

)نص المادة بعد التعديل(
يستتتتتتتبدل بنصتتتتتتي المادتين
( )325و ( )327متتتتتن
قانون العقوبات الصتتتتتتتادر
بتتتتالمرستتتتتتتوم بقتتتتانون رقم
( )15لستتتتتتتتتتتنتتتتة ،1976

يسرررررررتبررردل بنص المرررادة

يسرررررررتبرررردل بنص المررررادة

( )325مرررررن قرررررانرررررون

( )325مررررررن قررررررانررررررون

الرررعرررقررروبررررات الصررررررررررادر

الررررعررررقرررروبررررات الصررررررررررادر

بالمرسررررررروم ب قانون رقم

برررالمرسررررررروم بقرررانون رقم

( )15لسرررررررنرررة ،1976
النص اآلتي:

النصان اآلتيان:
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نص املواد كما رد يف
القانون النافذ ً
مادة (:)325

نصوص مواد مشر القانون
مادة (:)325

قرار جملس النواب
( )15لسنة  ،1976النص

أنثى على ارتكددداب
الفجور أو الددددعدددارة
عن طر يق اإل كراه
أو الت هد يد أو الحي لة
يعداقدب بدالحبس مددة
ال تقددل عن سددددددنتين
وال تجددداوز سدددددددبع

مادة (:)325

اآلتي:
مادة ()325

 -1كل من حمل ذكرا أو

توصية اللجنة

النص بع التع يل

 -1كل من حمل ذكرا

مادة ()325

أو  -الموافقة على المادة كما  -الموافقة على المادة كما

أنددثددى عددلددى ارتددكددداب

وردت فدددي مشدددددددددروع

وردت فدددي مشدددددددددروع

الددفددجددور أو الددددعدددارة

القانون.

القانون.

أو

عن طريق اإلكراه

أنددثددى عددلددى ارتددكددداب
الفجور أو الدعارة عن
طددريددق اإلكددراه

التهديد أو الحيلة يعاقب
بالسددددددجن مدة

 -1كل من حمل ذكرا أو

أو

ا لتهدددديدددد أو ا لحيلدددة

ال تقل

يعاقب بالسددددددجن مدة

عن خمس سدددددنوات وال

ال تددقدددل عددن خددمددس

تجاوز سبع سنوات.

سددددددنوات وال تجددداوز
سبع سنوات.

سنوات.
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نص املواد كما رد يف

نصوص مواد مشر القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بع التع يل

القانون النافذ ً
 -2فدددإذا كددداندددت سددددددن  -2فإذا كانت سن المجني

 -2فدددإذا كددداندددت سدددددددددن

المجني عليددده تقدددل

عليدده تقددل عن الثددامنددة

المجني عليدده تقددل عن

عن الثامنة عشددددددرة

عشددددددرة كددانددت العقوبددة

الثامنة عشددددددرة كانت

كانت العقوبة الحبس

السددجن مدة ال تقل سددبع

العقوبة السددددجن مدة ال

مدة ال تقل عن ثالث

سنوات وال تجاوز عشر

تقل سدددبع سدددنوات وال

سددددددنوات وال تجاوز

سنوات.

تجاوز عشر سنوات.

عشر سنوات.
مادة (:)327

مادة (:)327

إذا كتتتتان التجتتتتانتي فتي إذا كتتان الجتتاني في المواد
المواد الثالث الستتتتتتتتابقة الثالث الستتتتتتتتتتابقتتتة زوجتتتا ً مادة (:)327

مادة (:)327

زوجتتا للمجني عليتته أو للمجني عليتتته أو كتتتان من

 -الددمددوافددقدددة عددلددى قددرار

كان من أصتتتتتوله أو من أصتتتتتتتولتتته أو من المتولين

مجلس النواب بحدددذف
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نص املواد كما رد يف

نصوص مواد مشر القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

القانون النافذ ً
التتمتتتتتولتتيتتن تتتربتتيتتتتتتته أو تربيتتته أو رعتتايتتته أو ممن  -حدددذف المدددادة ،واإلبقددداء

المدددادة ،واإلبقددداء على

رعتتتتايتتتتته أو ممن ل م ل م ستتتتتتتلطة عليه تُشتتتتتتتتدّد

على النص األصددددددلي لها

الددنددص األصدددددددلددي لددهدددا

ستتتتلطة عليه فتضتتتتاعف العقوبتتتة بحيتتتث ال تجتتتاوز

الساري في القانون.

الساري في القانون.

النص بع التع يل

العقوبة في حدي ا األدنى خمس عشرة سنة.
واألق صى بحيث ال تزيد
على خمس عشرة سنة.

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء  -الموافقتتة على نص المتتادة  -الموافقة على نص المادة عتتتلتتتى رئتتتيتتتس متتتجتتتلتتتس
والتتوزراء – ُكتتتتل فتتيتتمتتتتا

كمتتتا ورد في مشتتتتتتتروع

كمتتا ورد في مشتتتتتتتروع الوزراء والوزراء – ُكتل

يخصتتتتتتته  -تنفيذ أحكام هذا
ّ

القانون.

القانونً .

القتتتتانون ،ويُعمتتتتل بتتتته من

يخصتتته  -تنفيذ أحكام
فيما
ّ
هتتذا القتتانون ،ويُعمتتل بتته
من اليوم التتتتالي لتتتتاريخ
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نص املواد كما رد يف
القانون النافذ ً

نصوص مواد مشر القانون

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بع التع يل

اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتتتره

نشتتتتتتتتتره فتتتي التتتجتتتريتتتتدة

في الجريدة الرسمية.

الرسمية.
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التاريخً3ً:يونيوً2018م ً

سعادة الدكتور /حممد علي اخلزاعي

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوعً:مشروعًقانونًرقمً(ً)ًلسنةً(ً)ًبتعديلًبعضًأحكامًقانونًالعقوباتً
الصادرًبالمرسومًبقانون رقمً(ً)15لسنةً1976مً(المعدًبنا اءًعلىًالقتراحًبقانونً
(بصيغتهًالمعدلة)ًالمقدمًمنًمجلسًالنواب).

تحيةًطيبةًوبعدً ،،
ً
ً

بتاريخ  27مايو 2018م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم ( 784ص ل ت ق /ف  4د  ،)4نسخة من ًمشروعًقانونًرقمً(ً)ً
لسنةً(ً)ًبتعديلًبعضًأحكامًقانونًالعقوباتًالصادرًبالمرسومًبقانون رقمً(ً)15
لسنةً1976مً(المعدًبنا اءًعلىًالقتراحًبقانونً(بصيغتهًالمعدلة)ًالمقدمًمنًمجلسً
النواب) ً،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات
عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيً .
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وبتاريخ ً3يونيوً2018مًعقدت لجنة الشددددددؤون التشددددددريعية والقانونية اجتماعها
الثانيًوالعشرين ،حيث اطلعت على مشروع القانونًالمذكور ،وقرار مجلس النواب
بشأنه ،وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشددددددروع القانونًلمبادئ
وأحكام الدستور.
رأيًاللجنةً :
ترى اللجنة سالمة مشروع ًقانون ًرقم ً( ً) ًلسنة ً( ً) ًبتعديل ًبعض ًأحكام ًقانونً
العقوبات ًالصادر ًبالمرسوم ًبقانون رقم ً(ً )15لسنة ً1976م ً(المعد ًبنا اء ًعلىً
القتراحًبقانونً(بصيغتهًالمعدلة)ًالمقدمًمنًمجلسًالنواب)ً،من الناحية الدستوريةً .

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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