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  )١(ملحق رقم 
 اخلدمات خبصوص االقتراحتقرير جلنة 

لسنة ) ١٣(بقانون بتعديل القانون رقم 
م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت ١٩٧٥

التقاعد ملوظفي احلكومة وتعديالته ، 
: واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء 

  ية جواد .أليس توماس مسعان ، د
فوزية . اجلشي ، عبداهللا راشد العايل ، د

  .سعيد الصاحل ، وداد حممد الفاضل 



 ) ٤٩(

  م٢٠٠٧ أكتوبر ٤: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   العادي األول من الفصل التشريعي الثاينددور االنعقا

  بشأن
   بشأن١٩٧٥لسنة ) ١٣(قانون رقم الاالقتراح بقانون بتعديل 

   حلكومة وتعديالتهتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي ا
  

  : مقدمــة
  

  - ص ل خ ت    ١٥٢(استلمت جلنـة اخلـدمات كتـاب معـايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم                  
االقتراح  والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة         م٢٠٠٧ يونيو   ١٣املؤرخ يف   ) ٢٠٠٧-٦-٣

عد ملوظفي احلكومة    بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقا     ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(قانون رقم   البتعديل   بقانون
سعادة األستاذة أليس توماس مسعان، سعادة الدكتورة يـة         : واملقدم من مخسة أعضاء وهم     ،وتعديالته

، سعادة األسـتاذة    الدكتورة فوزية سعيد الصاحل   ، سعادة   عبداهللا راشد العايل  سيد  الجواد اجلشي، سعادة    
 خبـصوصه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة      على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات        ،وداد حممد الفاضل  

  . الس ليتم عرضه على 
  

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  

  : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 :ات التالية قانون املذكور يف االجتماعاالقتراح بتدارست اللجنة  )١(
 

 .م ٢٠٠٧   يوليـو٣بتاريخ    االجتماع السابع والعشـرون -
 .م ٢٠٠٧ سبتمرب ١٢بتاريخ    االجتماع الثـامن والعشرون -



 ) ٥٠(

 .م ٢٠٠٧ سبتمرب ٢٣بتاريخ     االجتماع التاسع والعشرون -
 

قانون موضوع البحث والدراسة واليت باالقتراح باطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة  )٢(
 :اشتملت على مايلي

  

 )مرفق. (قانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون التشريعية وال -
 )مرفق. (املواد املعدلة من القانون األصلي  -
 )مرفق(. ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةقاناالقتراح ب -

 

اثنان من مقدمي االقتـراح باإلضـافة إىل رئيـسة     شارك يف اجتماعات اللجنةوبدعوة من اللجنة    )٣(
 :اللجنة، ومها

 

 .لثاين لرئيس جملس الشورى النائب ا  األستاذة أليس توماس مسعان  .١
 .ورى ـعضـو جملــس الشـ  د العايلاألستاذ عبداهللا راشـ .٢

  

   عـضو جملـس     سـعادة الـسيد حبيـب مكـي هاشـم         شارك يف اجتماعـات اللجنـة        •
  .الشورى

 

 اهليئة العامـة     ممثلو ني الثامن والعشرين والتاسع والعشرين    يف االجتماع وبدعوة من اللجنة، شارك      •
 :لصندوق التقاعد 

  

 .د ـمدير عام اهليئة العامة لصندوق التقاع   األستاذ راشد إمساعيل املري  .١
 .املدير العام املساعـد لشؤون التقاعـد     األستاذ عبداللطيف الزياين .٢
 .ونـي ـاملستشـار القان    لاألستاذ أمحـد الريح فض .٣

  
 :  كل منات من األمانة العامة بالسكما شارك يف االجتماع •
 

 .  للمجلسوينـار القانـاملستش    عبدالوهاب الربزجني عصامالدكتور .١
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان     الدكتور حممـد عبداهللا الدليمـي .٢
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان     ـرهوند مــاألستاذ حمسن محي .٣



 ) ٥١(

 
 . فـر عبداللطيـ سهيالسيدةتوىل أمانة سر اللجنة  •

  
ـًاثاني   :لصندوق التقاعد رأي اهليئة العامة : ـ

  

بإثبات إعالـة  ) ٢٩(أيد ممثلو اهليئة العامة للتقاعد االقتراح بقانون من حيث املبدأ مع تعديل صياغة املادة     
  .البنت ألبنائها وبناا قبل وفاا كشرط النتقال استحقاقها إليهم 

  
  : رأي مقدمي االقتراح -اـًـلثثا
  

قتراح وإجراء بعض التعديالت عليه، وذلك بناًء علـى اآلراء          وافق مقدمو االقتراح على إعادة صياغة اال      
واملالحظات اليت أثريت أثناء اجتماع اللجنة من قبل السادة األعضاء ومن قبل اهليئة العامـة لـصندوق                 

  .التقاعد 
  

  :رأي اللجنة: ـًارابعـ
  

ن قبل أعضاء اللجنة  حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله م      االقتراح بقانون تدارست اللجنة   
، واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الـشؤون          واهليئة العامة لصندوق التقاعد    واملستشارين القانونيني 

التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة املشروع مـن النـاحيتني الدسـتورية               
من قبل مقدميه يف ضوء التوصيات واملرئيـات        كما أخذت اللجنة يف االعتبار تعديل االقتراح         والقانونية،

 بـشكله   قـانون االقتراح ب واقتنعت اللجنة بأمهية التوصية باملوافقة على       اليت مت طرحها خالل االجتماع،      
  .االقتراح يزيل أية شبهة بعدم املساواة، ومن أجل حتقيق العدالة ؛ ذلك أن هذا النهائي بعد تعديله

  
  

ـًا   :ضوع األصلي واالحتياطي  اختيار مقرري املو-خامس
  

  : من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من ) ٣٩( إعماالً لنص املادة 



 ) ٥٢(

ـًا            الدكتورة ية جواد اجلشي .١  مقررا أصلي
 امقررا احتياطي    الدكتورة عائشة سامل مبارك    .٢

  
ـًا   :توصية اللجنة :  سادس

  : قانون، فإن اللجنة توصي مبا يليب االقتراحمناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة يف ضوء ما دار من 
  
  

 بشأن تنظـيم    ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(قانون رقم   البتعديل   االقتراح بقانون املوافقة على جواز نظر      -
سـعادة  :  واملقدم من مخسة أعضاء وهم     معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة وتعديالته،     

عبـداهللا راشـد   سيد الأليس توماس مسعان، سعادة الدكتورة ية جواد اجلشي، سعادة        األستاذة  
 .، سعادة األستاذة وداد حممد الفاضلالدكتورة فوزية سعيد الصاحل، سعادة العايل

  
   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم

  
  
  
  
  

  ة جواد اجلشيي.          د                  عائشة سامل مبارك.   د
  اخلدمـاترئيس جلنة                               اخلدماتنائب رئيس جلنة 

  



 ) ٥٣(

  
  

  م٢٠٠٧ نوفمبر ٦: التاریخ 
  
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  

 بشأن تنظيم ١٩٧٥ لسنة )١٣(االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم : املوضوع 
معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة، واملقدم من أصحاب السعادة عبدالرمحن 

ّ

. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. إبراهيم عبدالسالم، صادق عبدالكريم الشهابي، د
  .بهية حممد جواد اجلشي، وداد حممد الفاضل

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،
  

 رئ یس المجل س، ض من    ال سید عل ي ب ن ص الح ال صالح     م، أرفق مع الي  ٢٠٠٧ أكتوبر   ٢٤اریخ  بت  

االقت   راح بق   انون بتع   دیل بع   ض أحك   ام  ، ن   سخة م   ن )٢٠٠٧ -١٠ -٣/  ص ل ت ق٦(كتاب   ھ رق   م 

 والمق ّدم  ،تنظ یم معاش ات ومكاف آت التقاع د لم وظفي الحكوم ة       ب شأن  ١٩٧٥ل سنة  ) ١٣(القانون رق م    

ال شیخ خال د ب ن خلیف ة آل     . بدالرحمن إب راھیم عبدال سالم، ص ادق عب دالكریم ال شھابي، د     ع من أصحاب السعادة  

، ومذكرت   ھ اإلی   ضاحیة إل   ى لجن   ة ال   شؤون    وداد محم   د الفاض   ل الج   شي، بھی   ة محم   د ج   واد   . خلیف   ة، د

  .التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الخدمات

  

م، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی    ة     ٢٠٠٧ ن   وفمبر ٦و أكت   وبر  ٢٨ يوبت   اریخ   

، حیث اطلعت عل ى االقت راح بق انون الم ذكور ومذكرت ھ اإلی ضاحیة، وذل ك         والثالث ھا الثاني یاجتماع

  .بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  



 ) ٥٤(

بق انون لمب ادئ وأحك  ام    إل  ى ع دم مخالف ة االقت راح    – بع د المداول ة والنق اش    –وانتھ ت اللجن ة   

م ع مراع اة االس تئناس ب رأي لجن ة ال شؤون المالی ة واالقت صادیة، تطبیقـ ـًا ألحك ام الالئح ة            الدس تور،  

  .الداخلیة

  :توصية اللجنة 

  

 ١٩٧٥ل  سنة ) ١٣(االقت  راح بق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام الق  انون رق  م    ت  رى اللجن  ة س  المة  

عب  دالرحمن من أص  حاب ال سعادة   الحكوم  ة، والمق ّدم التقاع  د لم وظفي ب شأن تنظ یم معاش  ات ومكاف آت    

بھی ة محم د ج واد الج شي،     . خلیف ة، د ال شیخ خال د ب ن خلیف ة آل     . دالسالم، صادق عبدالكریم ال شھابي،  إبراھیم عبد 

م  ع مراع  اة االس  تئناس ب  رأي لجن  ة ال  شؤون  ؛م  ن الن  احیتین الدس  توریة والقانونی  ة،  وداد محم  د الفاض  ل

  .طبیقــًا ألحكام الالئحة الداخلیةالمالیة واالقتصادیة، ت

  

  

  

  

  

                                       حممـد هــادي احللواجـي
  والقانونيةرئيس جلنة الشؤون التشريعية                          

 



 ) ٥٥(

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
تراح تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االق

بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم 
  م ١٩٧٦لسنة ) ١٧(بقانون  رقم 

  يف شأن األحداث ، 
: واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء 

  ية جواد .أليس توماس مسعان ، د
فوزية . اجلشي ، عبداهللا راشد العايل ، د

  .سعيد الصاحل ، وداد حممد الفاضل 



 ) ٥٦(

  
  
  
  
  

  م٢٠٠٧ أكتوبر ٤: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
  لعادي األول من الفصل التشريعي الثاين اددور االنعقا

  بشأن
   يف شأن األحداث ١٩٧٦لسنة ) ١٧(االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 

  
  : مقدمــة

  

  - ص ل خ ت    ١٥١(استلمت جلنـة اخلـدمات كتـاب معـايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم                  
االقتـراح  يف اللجنة بدراسة ومناقشة      والذي مت مبوجبه تكل    م٢٠٠٧ يونيو   ٥املؤرخ يف   ) ٢٠٠٧-٦-٤

 يف شأن األحداث واملقدم من مخسة       ١٩٧٦لسنة  ) ١٧(بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم        بقانون
سعادة األستاذة أليس توماس مسعان، سعادة الدكتورة ية جواد اجلشي، سعادة األستاذ سيد : أعضاء وهم

على أن تتم    ،والذ، سعادة األستاذة وداد حممد الفاضل     حبيب مكي هاشم، سعادة األستاذ فيصل حسن ف       
  . الس  ليتم عرضه على خبصوصهدراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة 

  
  : إجراءات اللجنة-أوالً

  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 :كور يف االجتماعات التالية قانون املذاالقتراح بتدارست اللجنة  )٤(
 



 ) ٥٧(

 .م ٢٠٠٧ يونيـو ١٢بتاريخ   االجتماع السادس والعشرون -
 .م ٢٠٠٧ سبتمرب ١٢بتاريخ    االجتماع الثـامن والعشرون -
 .م ٢٠٠٧ سبتمرب ٢٣بتاريخ     االجتماع التاسع والعشرون -

 
 :اللجنة كل من  اتشارك يف اجتماع )٥(
  

 :وزارة الداخلية  -
 

 .ة ـيـائة النســرة الشــرطـدي      م سريالعقيد جنمة عيسى الدو .١
 .القائم بأعمال مدير إدارة احملاكم العسكرية الرائـد محـود سعـد محود       .٢
  .الشرطة النسائيـةالقائم بأعمال مـديـرة       الرائـد مىن علي عبدالرحيم .٣
 .ؤون القانـونـيـة ـن دائــرة الشـميــم الربدويل     املالزم أول مر .٤

  

 :زارة التنمية االجتماعية و -
 

 .الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل   األستاذة بدرية يوسف اجليب .١
 .ة ـمدير إدارة الرعاية االجتماعي    األستاذ إبراهيم حممد عبيد .٢
 .مستشـار تنسيــق ومتابعـة   ـراألستـاذ وليـد بـاقـ .٣
 .داث ــرئيـس قسـم األح    األستـاذ علـي الزيـاين .٤
 .ة ـرئيس قسم الشؤون القانوني    اهللا اجلـودراألستـاذ عبد .٥

    
   : شارك يف اجتماعي اللجنة السادس والعشرين والثامن والعشرين)٣( 
 

 : وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -
 

 .وكيل الــوزارة لشـؤون العــدل   األستاذ سامل حممد سامل الكواري .١
 .دل ـالعل وزارة ـالقائم بأعمال وكي  ـاجياألستاذ خالد حسن عج . ٢

 .رئيس وحدات البحث والتنسيق القانونية   ليفــة الـورديذ خاألستـا . ٣



 ) ٥٨(

 
    باإلضـافة إىل رئيـسة اللجنـة       االقتـراح شارك يف اجتماعات اللجنـة اثنـان مـن مقـدمي             )٤(

 :ومها 
 

 .النائب الثاين لرئيس جملس الشورى   األستاذة أليس توماس مسعان  .٣
 .ـورى ـلـشس الـو جمـعـض   مـسيد حبيب مكي هاشال .٤
 

  

قانون موضوع البحث والدراسة واليت   باالقتراح ب اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة         )٥(
 :اشتملت على مايلي

  

 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . مرئيات وزارة التنمية االجتماعية  -
 .ل االقتراح بقانون مرئيات وزارة العدل والشؤون اإلسالمية حو -
 . ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةقاناالقتراح ب -

  

 :  كل منات من األمانة العامة بالسشارك يف االجتماع •
 

 .  للمجلسوينـار القانـاملستش    عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتوب .٤
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان   الدكتور حممــد عبداهللا الدليمــي .٥
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان  ـرهوند مــن محيــحمساألستاذ  .٦

 

  .فـر عبداللطيـ سهيالسيدةتوىل أمانة سر اللجنة  •
 

  : رأي اجلهات املعنية: اـًثاني 
  

 :وزارة التنمية االجتماعية  §
أيدت وزارة التنمية االجتماعية االقتراح بقانون مع إبداء بعض املالحظات حوله، حيث رأت أن              

قتراح ما ينص على تويل وزارة الداخلية اجلانب األمين يف مراكـز ومؤسـسات الرعايـة                يتضمن اال 
 لألحداث، وكذلك أثناء تسلم وتسليم احلدث، وأثناء اختاذ التـدابري املنـصوص عليهـا يف قـانون                



 ) ٥٩(

، وبينت كذلك وجوب تواجـد حمـامٍ        األحداث، وكذلك النص على التعاون والتنسيق بشكل عام       
راحل التحقيق، لتحقيق أكرب قدر من احلماية له، وأن يتضمن االقتراح جواز صدور             للحدث يف مجيع م   

حكم من احملكمة أو قرار بشكل مؤقت من النيابة العامة بأخذ احلدث ممن يتوىل أمره وتسليمه مبراعاة                 
ة يف ، إذا كان من يتوىل أمره يتسبب بفعله أو إمهاله يف وقوع احلدث يف احلاالت املـذكور       ) ٨(املادة  
من قانون األحداث، كما ينبغي استقبال احلدث من الباحثة االجتماعية بـاملراكز األمنيـة              ) ٢(املادة  

أما بالنسبة للحدث الذي جتاوز العمر القانوين ومل تنته عقوبته فترى الـوزارة أن مـسؤولية     .باحملافظة  
ك بعد جتاوزه سن احلادي والعشرين، رعايته تنتقل إىل أحد مراكز اإليداع التابعة لوزارة الداخلية، وذل        

  . وقد تقدمت الوزارة مبرئياا مكتوبة
 :وزارة الداخلية  §

 

إليها، يف حالة جتاوزه سن احلادية والعشرين        إن الوزارة مل متانع يف انتقال مسؤولية رعاية احلدث        
  .دون إاء املدة احملكوم ا عليه حبيث يتم نقله إىل أحد مراكز اإليداع التابعة للوزارة 

 
 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  §

 

ترى الوزارة أن هذا االقتراح بصفة عامة يتفق مع الفلسفة التشريعية يف جمال التجرمي والعقـاب                
ئي بشأن األحداث واليت تأخذ ا غالبية بلدان العامل وتلقى القبول فقها وقضاًء وهي تقوم علـى                 اجلنا

هي مرحلة : أساس تقسيم املسؤولية اجلنائية للحدث إىل عدة مراحل متفاوتة يف التدرج، املرحلة األوىل         
 أية مسؤولية جنائية    ما قبل بلوغ احلدث سن السابعة من العمر ويف هذه املرحلة ال يترتب على احلدث              

إذ يعد يف هذه املرحلة فاقدا القدرة على التمييز واإلدراك ولذلك ال يعاقب أو تتخذ ضده أية تـدابري،             
هي مرحلة متام سن السابعة إىل ما قبل متام سن اخلامسة عشرة ويف هذه املرحلة فـإن            : واملرحلة الثانية 

يكون قليل اخلربة والتجارب يف احلياة ولذلك يتالءم معه احلدث وإن جتاوز مرحلة انعدام التمييز إال أنه 
يف هذه املرحلة أن تتخذ ضده تدابري احترازية دف إىل إصالحه دون توقيع عقوبات جنائية عليـه،                 

هي مرحلة اكتمال اخلامسة عشرة سنة وما قبل اكتمال الثامنة عشرة ويف هذه املرحلة              : واملرحلة الثالثة 
عوده واقترب من كمال الرشد ولذلك يكون من املالئم أخـذه بـاحلزم دون   يكون احلدث قد اشتد     



 ) ٦٠(

قسوة ودون إعمال فكرة العقاب إعماالً كامالً بشأنه ولذلك يكون من املالئم توقيع عقوبات جنائية               
  .  عليه يف هذه املرحلة ولكن بشكل خمفف، وقد تقدمت الوزارة مبرئياا مكتوبة

    
ـًا    :راح رأي مقدمي االقت-ثالث

  

وافق مقدمو االقتراح على إعادة صياغة االقتراح وإجراء بعض التعديالت عليه، وذلك بناًء علـى اآلراء                
  واملالحظات اليت أثريت أثناء اجتماعات اللجنة من قبـل الـسادة األعـضاء وممثلـي اجلهـات ذات                  

  . االختصاص 
  
ـًارابع   :رأي اللجنة: ـ

  

تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبـل           حيث  تدارست اللجنة االقتراح بقانون     
 مبجلـس الـشورى   املستشارين القانونيني، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية   

 ، كمـا اسـتمعت إىل   من الناحيتني الدستورية والقانونيـة  القتراح بقانون والذي جاء مؤكدا لسالمة ا    
، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية الـيت دارت           مداخالت وزارة الداخلية  

خالل االجتماع، وأخذت يف االعتبار تعديل االقتراح من قبل مقدميه يف ضوء التوصيات واملرئيات اليت               
هائي  بشكله الن قانوناالقتراح ب واقتنعت اللجنة بأمهية التوصية باملوافقة على       مت طرحها خالل االجتماع،     

 . بعد تعديله 
  

  
ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -خامس

  

  : من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من ) ٣٩( إعماالً لنص املادة 
ـًا            الدكتورة عائشة سامل مبارك .٣  مقررا أصلي
 امقررا احتياطي     األستاذ فيصل حسن فوالذ    .٤

  

  
  



 ) ٦١(

ـًا   :توصية اللجنة :  سادس
  

  : يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي مبا يلي
لـسنة  ) ١٧(بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقـم    االقتراح بقانون املوافقة على جواز نظر      -

سعادة األستاذة أليس توماس مسعـان،      :  يف شأن األحداث واملقدم من مخسة أعضاء وهم        ١٩٧٦
سعادة الدكتورة ية جواد اجلشي، سعادة األستاذ سيد حبيب مكي هاشم، سعادة األستاذ فيصل            

   .حسن فوالذ، سعادة األستاذة وداد حممد الفاضل
  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  
  

  ية جواد اجلشي.  د                                     عائشة سامل مبارك
  اخلدمـاترئيس جلنة                               اخلدماتنائب رئيس جلنة 



 ) ٦٢(

  
  

  م٢٠٠٧ یونیو ١٠: التاریخ 
  
  

  بهية جواد اجلشي    احملرتمة.د/ سعادة السيدة الفاضلة 
  رئيس جلنة اخلدمات

  

 ١٩٧٦لسنة ) ١٧( رقم االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون: املوضوع 
سعادة األستاذة أليس : يف شأن األحداث واملقدم من مخسة أعضاء وهم

توماس مسعان، سعادة الدكتورة بهية جواد اجلشي، سـعادة األسـتاذ 
سيد حبيب مكي هاشم، سعادة األستاذ فيصل حـسن فـوالذ، سـعادة 

  .األستاذة وداد حممد الفاضل
  

  
   ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
  م ، أرف       ق مع       الي رئ       یس المجل       س، ض       من كتاب       ھ رق       م  ٢٠٠٧ یونی       و ٥بت       اریخ 

االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحك ام المرس وم   ، نسخة من  ) ٢٠٠٧ – ٦ – ١/  ص ل ت ق  ١٥٠( 

س عادة األس تاذة   :  ف ي ش أن األح داث والمق دم م ن خم سة أع ضاء وھ م             ١٩٧٦لسنة  ) ١٧(بقانون رقم   

 ال دكتورة بھی  ة ج واد الج شي، س  عادة األس تاذ س ید حبی  ب مك ي ھاش  م،       أل یس توم اس س  معان، س عادة   

 ، وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء   س  عادة األس  تاذ فی  صل ح  سن ف  والذ، س  عادة األس  تاذة وداد محم  د الفاض  ل      

  .المالحظات علیھ للجنة الخدمات

الح  ادي   م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة اجتماعھ  ا     ٢٠٠٧ یونی  و ١٠وبت  اریخ 

، حی ث اطلع ت عل ى االقت راح      من دور االنعقاد الع ادي األول م ن الف صل الت شریعي الث اني            ثالثینوال

بق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة ، وذل  ك بح  ضور المست  شارین واالخت  صاصیین الق  انونیین         

  .بالمجلس

  



 ) ٦٣(

  .وانتھت اللجنة إلى عدم مخالفة االقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور

  : اللجنة رأي

  

ل  سنة ) ١٧(االقت  راح بق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م    ت  رى اللجن  ة س  المة  

س  عادة األس  تاذة أل یس توم  اس س  معان،  :  ف ي ش  أن األح داث والمق  دم م  ن خم سة أع  ضاء وھ م    ١٩٧٦

س  عادة ال  دكتورة بھی  ة ج  واد الج  شي، س  عادة األس  تاذ س  ید حبی  ب مك  ي ھاش  م، س  عادة األس  تاذ فی  صل   

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةسعادة األستاذة وداد محمد الفاضلحسن فوالذ، 

  

  

  

  

  

           حممد هادي احللواجي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 



 ) ٦٤(

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  نة الشئون اخلارجية  جلمرئيات

  والدفاع واألمن الوطين 
  خبصوص االجتماع األول 

  لرؤساء جمالس الشورى والنواب 
والوطين واألمة يف دول جملس التعاون ، 
واملقرر عقده يف دولة قطر خالل الفترة 

  .م ٢٠٠٧ نوفمرب ٢١ إىل ١٩من 
  



 ) ٦٥(

  
  
 
  

  م١/١١/٢٠٠٧: التاريخ 
  

  صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل املوقر
  رئيس جملس الشورى

  

  ، لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتها
  

مرئيات ومقرتحات جلنة الشؤون اخلارجية والـدفاع واألمـن الـوطني : املوضوع 
بشأن جداول أعمال االجتماع األول لرؤساء الشورى والنـواب والـوطني واألمـة لـدول 

  .جملس التعاون
  

  معالي الرئيس ، 
 ٢٤لدفاع واألمن الوطني فـي      بناء على خطابكم الموجه للجنة الشؤون الخارجية وا         
 ، بشأن تكليف اللجنة بموافاة معاليكم بالمرئيات والمقترحات التي تجدها من            ٢٠٠٧أكتوبر  

األولويات والتي من شأنها أن تساهم في تفعيل أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك بـين         
  .الس المذكورةالمجالس أعاله ، إلدراجها ضمن جدول أعمال االجتماع األول لرؤساء المج

   -:فإنه يشرفنا أن نحيط معاليكم علما بما تم اتخاذه من إجراءات والتي تمثلت في التالي 
  

  :ًأوال 
 وبحثت الموضـوع مـن      ٢٠٠٧ أكتوبر   ٣٠اجتمعت اللجنة في يوم الثالثاء الموافق        -١

جميع جوانبه، كما اطلعت على كافة األوراق المدرجة وعلى وجه الخصوص الورقة            
 بشأن اقتراحـات مجلـس الـشورى        ١٧/٩/٢٠٠٧ من الشقيقة دولة قطر في       المقدمة



 ) ٦٦(

القطري للمواضيع التي يرى إمكانية إدراجها في جدول أعمال االجتماع المزمع عقده            
  .٢٠/١١/٢٠٠٧ – ١٩في الدوحة من 

كما اطلعت اللجنة على التقارير التالية المتعلقة بنشوء فكـرة االجتماعـات الدوريـة               -٢
الشورى والنواب والوطني واألمة وتطورها ، حتى وصلت إلى هـذه   لرؤساء مجالس   
   -:المرحلة وهي

تباحث أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة الرابعة والعشرين             .١
م ، موضـوع  ٢٠٠٣للمجلس األعلى المنعقدة في دولة الكويت خالل شـهر ديـسمبر            

الوطني واألمة والنواب في دول مجلس      االجتماعات الدورية لرؤساء مجالس الشورى و     
 .التعاون

محضر االجتماع التشاوري ألصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والوطني واألمة       .٢
  ).م ٢٠٠٤ أبريل ١٠المنامة (  والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

توصيات االجتماع التشاوري ألصحاب المعالي رؤساء مجـالس الـشورى والـوطني       .٣
 .واألمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ورقة مقدمة من األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تصور لعقـد               .٤
 سـبتمبر   ٥( اجتماع دوري لمجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول المجلس          

 ).جدة  _ ٢٠٠٦

لموافقة علـى عقـد اجتماعـات دوريـة         قرار المجلس األعلى لدول مجلس التعاون با       .٥
لمجالس الشورى والنواب والوطني واألمة تحت مظلة مجلس التعـاون وفقًـاً آلليـة              

 ).م ٢٠٠٦ ديسمبر ١٠ – ٩( مقترحة 

مذكرة بشأن ترحيب دولة قطر بعقد االجتماع األول لرؤساء مجالس الشورى والنواب             .٦
م ٢٠٠٧ نوفمبر -٢ – ١٩ة من والوطني واألمة تحت مظلة مجلس التعاون خالل الفتر   

في الدوحة ، وطلب مرئيات الجهات المعنية بمملكة البحرين إلدراجها علـى جـدول              
 .أعمال االجتماع



 ) ٦٧(

بعض المواضيع التي يقترح مجلس الشورى بدولة قطر إدراجها على جـدول أعمـال             .٧
 .االجتماع األول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة

  
 :ًثانيا 

م مع ممثلي وزارة الخارجية وتبادلـت معهـم         ٢٠٠٧ نوفمبر   ٤اجتمعت اللجنة يوم األحد     كما  
اآلراء واطلعت على األوراق المقدمة من قبلهم والمتمثلة في مرئيات الوزارة والورقة المرفقـة         
بها المتعلقة باآللية المقترحة لعقد اجتماع دوري لمجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول 

 التعاون لدول الخليج العربية وعلى وجه الخصوص مرئيات دولة قطر والمملكة العربية             مجلس
  .السعودية 

  

  -:وانتهت اللجنة إلى 
  : ًثالثا 

تعتبر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني االجتماع األول لرؤسـاء مجـالس             
 نـوفمبر  ٢٠ – ١٩ألمة والذي سيعقد خـالل الفتـرة مـن          الشورى والنواب والوطني وا   

م في مدينة الدوحة خطوة موفقة في مسيرتنا الخليجية ونقطة انطالق نحو تعزيـز              ٢٠٠٧
أدوارهم وانطالقًا من االجتماع التشاوري ألصحاب المعالي رؤسـاء مجـالس الـشورى             

 صـفر  ٢٠بتـاريخ  والنواب والوطني واألمة لدول مجلس التعاون الذي عقد في المنامـة         
م والذي يعتبر هذا اليوم هو يـوم انطالقـة العمـل            ٢٠٠٤أبريل   ١٠هـ الموافق   ١٤٢٥

المشترك نحو برلمان خليجي موحد والذي يعتبر مكسبا هاما لمواطني دول مجلس التعاون             
  .من أجل استثمار هذا المكسب ليصب في خدمة ومصلحة شعوب دول مجلس التعاون ككل

  :ة وإننا نقترح أن يتضمن جداول األعمال النقاط التالي
  

  .وضع المرئيات والمقترحات نحو تأسيس برلمان خليجي -١



 ) ٦٨(

أمن دول مجلس التعاون    ( عقد مؤتمر في منتصف العام القادم بمملكة البحرين بعنوان           -٢
، وذلك من أجل التباحث فـي المخـاطر         ) مسؤولية مشتركة   .. لدول الخليج العربية    

  .والتهديدات المحدقة بدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها 
بدول مجلس التعاون لدول الخلـيج      ) الهيئة االستشارية   ( مناقشة تطوير اآللية الحالية      -٣

 .العربية إلى تمثيل أوسع يرتبط بالبرلمان الخليجي المقترح 

تنسيق التعاون بين رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة لـدول مجلـس              -٤
ي العربي واالتحاد البرلماني الدولي     التعاون والمنظمات الدولية خاصة االتحاد البرلمان     

والهيئات المنوطة تحت مظلة األمم المتحدة من أجل توحيد المواقف واآلراء في هـذه              
 .المحافل 

تعزيز التعاون وتعميق وتوثيق الروابط والصالت بين مؤسـسات المجتمـع المـدني              -٥
 .والبرلمانات بدول مجلس التعاون الخليجي

 .ئيات العون فيما تبذلونه من جهود من أجل خدمة الوطنآملين أن تقدم لكم هذه المر

  
  وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية واالحترام ،،،

  
  
  

  عبدالرمحن حممد مجشري                                                                                        
                                رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                            

                                                                                  والدفاع واألمن والوطني


