املـالحــق
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ملحق رقم ()1

التقريـر التكميلي الثاين للجنـة
شؤون املرأة والطفل حول
مشروع قانون بشأن محاية األسرة
من العنف (املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس

النواب).
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التاريخ 18 :ديسمرب 3102
التقريـر التكميلي الثاين للجنـة شؤون املرأة والطفل
حول
مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)

مقدمـة :
استلمت جلنة شؤون املرأة والطفل كتاب صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى رقم ( 126ص ل م ط/ف  3د  )3املؤرخ يف  22فرباير 2063م ،من
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه املوافقة على طلب
اللجنة باسترداد التقرير اخلاص مبشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف (املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،على أن تتم إعادة دراسته وإبداء املالحظات وإعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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كما استلمت اللجنة كتاب صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى رقم ( 312ص ل م ط/ف  2د  )4املؤرخ يف  32اكتوبر 3102م ،من دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،خبصوص مواصلة دراسة مشاريع القوانني
واالقتراحات بقوانني اليت ال زالت قيد الدرس لدى اللجنة من أدوار سابقة  ،على أن تقوم اللجنة
بإعداد التقارير املتعلقة مبشاريع القوانني واالقتراحات بقوانني تتضمن رأي اللجنة بشأهنا ليتم
عرضها على اجمللس.

أوالً  :إجراءات اللجنة:
 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 .6تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماعات التالية:
الرقم

االجتماع

التاريخ

دور االنعقاد

6

العاشر

 63مارس 2063

الثالث

2

احلادي عشر

 03أبريل 2063

الثالث

3

الثاين عشر

 61أبريل 2063

الثالث

1

الثالث عشر

 21أبريل 2063

الثالث

5

الثاين

 1نوفمرب 2063

الرابع

1

الثالث

 61نوفمرب 2063

الرابع
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 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون موضوع البحث بشأنه( .مرفق) مرئيات اجمللس األعلى للمرأة( .مرفق) مقترح مقدم من االحتاد النسائي البحريين بتاريخ  62نوفمرب  2066حول مشروع قانوناحلماية من العنف األسري( .مرفق)
 مرئيات وزارة حقوق االنسان والتنمية االجتماعية حول مشروع قانون احلماية من العنفاألسري بتاريخ  61يناير (.2062مرفق)
 مرئيات وزارة الداخلية حول مشروع قانون احلماية من العنف األسري بتاريخ  62يناير(.2062مرفق)
 مرئيات وزارة حقوق االنسان والتنمية االجتماعية حول مشروع قانون احلماية من العنفاألسري بتاريخ  20فرباير (.2063مرفق)
 مرئيات اجمللس األعلى للشئون االسالمية بتاريخ  1أبريل ( .2063مرفق) مرئيات وزارة العدل والشئون االسالمية واألوقاف( .مرفق) مذكرة بالرأي القانوين حول مشروع القانون مقدم من املستشار القانوين الدكتور عليالطوالبة(.مرفق)
 جدول مبقترحات تعديل نصوص مواد مشروع القانون مقدم من املستشار القانوين الدكتورعلي الطوالبة والباحث القانوين األستاذ علي العرادي( .مرفق)
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 مقارنة بني بعض نصوص مشروع القانون والقوانني املشاهبة( .مرفق) مقارنة بني مشروع القانون وقانون احلماية من العنف األسري رقم ( )1لسنة  2001للمملكةاألردنية اهلامشية( .مرفق)
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) .1دعت اللجنة اىل اجتماعها كل من:


وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف  ،حيث حضر ممثالً عنها:
مستشار قانوين.

 .6السيد سعيد حممد عبداملطلب
 وزارة الداخلية ،حيث حضر ممثالً عنها:
 ..6النقيب حسني سلمان مطر

إدارة الشؤون القانونية.

 .2املالزم أول حممد يونس اهلرمي

إدارة اإلصالح والتأهيل.

 .3النقيب ركن مرمي حممود الربدويل

الشرطة النسائية.

 .1وليد الطويل

مستشار قانوين

 .5أ .هاجر عبداهلل فخرو

باحثة قانونية.
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 وزارة التنمية االجتماعية ،حيث حضر ممثالً عنها:
املستشار القانوين.

 .6د .أسامة كامل متويل

 حضر االجتماع من األمانة العامة باجمللس:
 .6الدكتور علي حسن الطوالبه

املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس.

 .2السيدة ميادة جميد معارج

أخصائي قانوين.

 توىل أمانة سـر اللجنة السيدة أمل عبداهلل حممد.
ثانيــًا :آراء اجلهات:
رأي اجمللس األعلى للشئون االسالمية:
 أبدى اجمللس األعلى للشئون االسالمية موافقته على مشروع القانون من حيث املبدأ،مؤكداً على عدم تعارضه مع أحكام الشريعة االسالمية الغراء الداعية للرفق والتسامح،
ونبذ العنف بأشكاله وصوره كافة ،ومنها العنف األسري.
 يرى اجمللس استثناء األفعال اليت يأتيها الزوج أو الويل ،واليت تعد من قبيل التأديبالشرعي ،من األفعال اجملرمة حسب مشروع القانون حيث إن الشريعة االسالمية قد أقرت
حق التأديب للزوج والويل.
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 يرى اجمللس إضافة (ال يعد إيذاء جنسياً اجبار الزوج على اجلماع ،أو مباشرة إحدىمقدماته ،إال يف حالة وجود عذر شرعي أو صحي لديها).
 يرى اجمللس إدخال عدة تعديالت على بعض نصوص املشروع ،مبا يكفل توافقه التام معأحكام الشريعة االسالمية( .مرفق)
رأي وزارة الداخلية:
 أبدت وزارة الداخلية موافقتها على مشروع القانون والتعديالت اليت أجرهتا اللجنة على ضوءمرئيات كافة اجلهات وحتديداً املرئيات املقترحة من اجمللس األعلى للشؤون االسالمية.
 اقترحت الوزارة وضع تعريف (أمر احلماية) حيث يعترب هذا األمر تنظيما جديداً على القانون ممايستوجب تعريفه ضمن مادة التعريفات بشكل واضح وحمدد.
 أبدت الوزارة حتفظها على املادة ( )00اليت نصت على وجوبية اختاذ مراكز الشرطة كافةالوسائل الالزمة لتوفري (املساعدة واحلماية ) وحتديداً كلمة (احلماية) ؛ حيث اهنا غري واضحة ألن
احلماية تشمل جماالت كثرية مقارنة مبحدودية صالحيات مراكز الشرطة اليت يقتصر دورها على
تلقي البالغات وتقدمي املساعدة إضافة إىل توفري احلماية للمتضرر ولكن بشكل حمدود حيث ميكن
أن تفهم بطريقة تتيح ملراكز الشرطة مهام ليست من صالحياهتا على سبيل املثال إيداع املتضرر يف
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مكان معني بغرض محايته مما يعترب أمرا ال يندرج حتت صالحيات مراكز الشرطة .وعليه تقترح
الوزارة تعديلها بشكل أكثر وضوحا ضمن إطار قانوين وآليات قانونية حمددة.
 استفسرت الوزارة عن ما تضمنته املادة املستحدثة ( )02يف عبارة (نقل املعتدى عليه) حيثبينت ان "أمر النقل" ليس من صالحيات مراكز الشرطة و جيب ان يتم مبوجب أمر صادر من
النيابة العامة .
رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 توافقت الوزارة مع كافة تعديالت اجمللس األعلى للشئون االسالمية فيما عدا بعض املالحظاتعلى النحو التايل :
 توافقت الوزارة مع اقتراح وزارة الداخلية بضرورة تعريف (أمر احلماية) باعتباره تنظيما جديداًعلى القانون يستوجب تعريفه بشكل واضح وحمدد.
 أما خبصوص (املادة املستحدثة  )01فقد بينت الوزارة انه يف حال صدور أمر محاية من النيابةالعامة فيكون (التظلم) أمام "احملكمة الصغرى اجلنائية" وليست الكربى كما ورد يف الفقرة األخرية
من املادة  ،اما يف حال صدور األمر من "احملكمة الصغرى اجلنائية" فيكون التظلم أمام "احملكمة
الكربى اجلنائية" بصفتها االستئنافية.
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ثالثًا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة مشروع القانون بشأن محاية األسرة من العنف (املعـد يف ضـوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،واطلعت على قرار جملس النـواب ومرفقاتـه
بشأن مشروع القانون ،كما اطلعت على املبادئ واألسس اليت بين عليها.
واطلعت كذلك على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيـة مبجلـس الشـورى
والقاضي بسالمة مشروع القانون املذكور من الناحيتني الدستورية والقانونية.
كما أطلعت على رأي اجمللس األعلى للشؤون االسـالمية  ،وبعـد تـدارس ااراء
واملالحظات اليت أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة ،وبعد االطالع علـى آراء كافـة
اجلهات وتبادل وجهات النظر بني أعضاء اللجنة وممثلي اجلهات املعنية واملستشار القـانوين
لشؤون اللجان ،حيث متت إعادة دراسة املشروع بناءً على املعطيات اجلديدة ،وخلصـت
اللجنة إىل ضرورة إجراء تعديالت مهمة وذلك بإعادة صياغة واستحداث عدد من املواد يف
مشروع القانون لتنسجم مع احلاجة العملية لتنفيذه حبيث خيرج مشروع هذا القانون بصورة
مُرضية وحمققة ألهدافه األساسية ،حتفظ لألسرة كياهنا ومتاسكها وترابطها كما نص عليها
الدستور يف املادة اخلامسة منه ،واليت أكدت على أن (أ .األسرة أساس اجملتمـ ،،قوامهـا
الدين واألخالق وحب الوطن ،حيفظ القانون كياهنا الشرعي ،ويقوي أواصرها وقيمها،
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وحيمي يف ظلها األمومة والطفولة ،ويرعى النشء ،وحيميه من االستغالل ،ويقيه اإلمهال
األديب واجلسماين والروحي .كما تُعىن الدولة خاصة بنمو الشـباب البـدين واقلقـي
والعقلي).
وكذلك أكد امليثاق الوطين على ما تقدم ،باعتبار أن األسرة من القيم األساسـية يف
اجملتمع اليت ينبغي التمسك هبا واحلفاظ عليها ،بل والدفاع عنها( .البند سادسًا من الفصل
األول)
ومن أجل حتقيق هذه القيم واملبادئ ويف مقدمتها احلفاظ على األسرة ،رأت اللجنـة
أمهية صدور مثل هذا املشروع بقانون يف جمتمعنا ،للحفاظ على كيان األسرة من التفكـك
واالعتداءات اجلسدية واجلنسية والنفسية اليت قد ترتكب من فرد على آخـر يف حميطهـا،
خصوصًا وأن هذا املشروع بقانون جاء ملعاجلة وضع خاص لألسرة ويف إطـار خـاص،
ويراعى فيه االمتداد والشمول حلماية املعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع االعتداء.
مما استوجب على اللجنة أن تراعي النصوص القانونية التجرميية الواردة يف القـوانني
األخرى وذلك لعدم التكرار ومنعاً للتنازع بينها ،مثل قانون العقوبـات وقـانون الطفـل
وغريها ،فارتأت اللجنة أن الكثري من اجلرائم قد نُص عليها يف قانون العقوبـات ،وأمههـا
اجلرائم املاسة باألسرة ،فقد خُصص الفصل الثاين من الباب السابع من قـانون العقوبـات
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حتت مسمى (املساس باألسرة) ،حلماية األسرة من اجلرائم التالية :جرميـة الزنـا (املـادة
 ،)201إبعاد طفل حديث الوالدة أو إخفائه أو إبداله بآخر أو تغيري نسبه (املادة ،)203
واالمتناع عن تسليم الصغري إىل من حتكم له حبضانته أو حفظه (املـادة  ،)203ومشـول
الوالدين أو اجلدين للصغري بالنصوص السابقة (املادة  ،)202وتعريض طفل مل يبلغ السابعة
من عمره للخطر ،أو شخص عاجز عن محاية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو محل
غريه على ذلك (املادة  ،)231وجترمي اإلجهاض يف املواد (.)232-203
وأخذت اللجنة بعني االعتبار مشول الكثري من األفعال بالتجرمي والعقاب يف قـانون
العقوبات مثل :القتل بكل صوره (املواد  ،)242-222واالعتداء على سالمة جسم الغري
والذي يفضي إىل مرض املعتدى عليه أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية (املادة ،)223
واالعتداء املفضي إىل عاهة مستدمية (املادة  ،)223واملواقعة اجلنسية لألنثى بغري رضـاها
(املادة  ،)244واالعتــداء على عــرض شخص أمت الرابعة عشرة ومل يتم احلاديـة
والعشرين برضاه (املادة  ،)243ومن مث التشديد يف العقاب على اجلرائم السابقة إذا كان
اجلاين من أصول اجملين عليه أو املتولني تربيته أو مالحظته أو ممن هلم سلطة عليه أو خادمـاً
عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم (املادة  ،)243وجرم قانون العقوبات أيضًا كل مـن
حرض ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة ،أو ساعد على ذلك بأيـة طريقـة
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كانت (املادة  ،)234وأيضًا جرائم القذف والسب وإفشاء األسـرار (املـواد -214
 ،)233وغريها من املواد ذات العالقة مبوضوع األسرة أو أفرادها.
وقد بذلت اللجنة جهدًا كبريًا على مرّ الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا من أجل أن تصل
إىل مثرة هذا اجلهد بعد أن قامت اللجنة باستطالع آراء ومرئيات عدد كبري من اجلهـات
الرمسية وغري الرمسية واألشخاص املعنيني هبذا املوضوع ،وكانت ترسل تصوراهتا بعد مناقشة
هذه املرئيات إىل أغلب اجلهات ومن مث تعود وجتتمع هبا مرة أخرى وتتناقش معهـا مـن
جديد ،وسبب هذا التأخري هو التأين احلكيم من أجل الوصول إىل أفضـل ااراء وأنقاهـا
وبالتوافق غالبًا مع اجلهات ذات العالقة بكل نص قانوين ،وقد فرضت الطبيعة اخلاصة هلذا
املشروع بقانون نفسها على عمل اللجنة ،لتراعي خصوصية اجملتمع البحريين والذي يتميـز
بعادات وتقاليد عريقة ،سعت اللجنة ملراعاهتا عند وضع كل نص قانوين ،مع األخذ بعـني
االعتبار التوازن بني حق اجملتمع والسلطة يف تطبيق القانون.
ورأت اللجنة يف ضوء ما تقدم أمهية تغيري مسمى مشروع القانون من (قانون رقم (
) لسنة ( ) بشأن محاية األسرة من العنف ) إىل (قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن احلمايـة
من العنف األسري ) ليصبح أكثر دقة ومشول لتوفري احلماية لألسرة ولألفراد ضمنها.
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ويتألف مشروع القانون بعد اجراء التعديالت األخرية من ديباجة واحدى وعشرون
مادة ،وقد روعي يف وضع الديباجة إضافة بعض االتفاقيات ذات العالقة واليت انضمت إليها
مملكة البحرين مثل املرسوم بقانون رقم ( )61لسنة 6116م بشأن االنضـمام إىل اتفاقيـة
األمم املتحدة حلقوق الطفل ،املعدل باملرسوم بقانون رقم ( )1لسـنة 2000م .وكـذلك
املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 2002م باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة ،املعدل بالقانون رقم ( )65لسنة 2060م .وترى اللجنة أمهيـة
الرجوع إىل االتفاقيات للتأكد من كفالة األسرة ومحايتها باعتبارها نواة اجملتمع ،وكـذلك
للتأكيد على النهج العام الذي اختذته مملكة البحرين حبفظ حقوق اإلنسان ومراعاهتا ومنها
حقوق املرأة والطفل ،كما أضافت اللجنة إىل ما تقدم قانون الطفل وقانون أحكام األسرة
(القسم األول) وقانون الضمان االجتماعي .
وقد تضمنت املادة األوىل من مشروع القانون تعاريف خاصة بتطبيق أحكام هـذا
القانون بالتوافق قدر اإلمكان مع اجلهات املعنية ،وانتهت اللجنة بعد مناقشات مطولـة إىل
أفضل هذه التعاريف واكثرها دقة ومشوالً ،مراعية يف وضعها عدم خمالفتها ألحكام الشريعة
اإلسالمية والنصوص القانونية السالف ذكرها.
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وجاءت املادة الثانية وهي مستحدثة لتحديد أنواع جرائم العنف وتبينّها باإليـذاء
اجلسدي واجلنسي والنفسي ،لكي تضع هلذا املشروع بقانون إطارًا قانونيًا حمكمًـا ميكنـن
القاضي من العمل من خالله ،وبالتايل عدم إفالت املعتدي عن فعلته من قبضة القانون حتت
مظلة احلق الشرعي بالتأديب للزوجة أو لألوالد ،إذا هو جتاوز هذا احلق باالعتداء اجلسدي
أو اجلنسي أو النفسي الذي ال يقره الشرع وال القانون وال العـرف السـائد يف اجملتمـع
البحريين.
أما املادة الثالثة فقد خصصت إلدارة اإلرشاد األسري حتت إدارة ومسؤولية وزارة
التنمية االجتماعية ،وذلك بعد التوافق مع اجلهات ذات العالقة واليت رأت عـدم جـدوى
إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة العنف األسري ،واالكتفاء بالدور الفاعل هلذه اإلدارة.
ولضمان تنظيم العمل واالشراف على سريه يف إدارة االرشاد األسري فقد استحدثت
اللجنة كال من املواد ( الرابعة واقامسة والسادسة)  ،حبيث نصت املادة الرابعة علـى ان
تصدر قرارات وأحكام من وزير التنمية االجتماعية تنظم عمل إدارة االرشاد األسري  ،أما
املادة املستحدثة اخلامسة فقد نصت على أن تتوىل األجهزة الفنية املختصة بالوزارة مهمـة
التفتيش الفين واالشراف املايل واإلداري للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقـرارات
الصادرة تنفيذا له.
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اما املادة املستحدثة السادسة " يصدر وزير العدل والشئون االسالمية واألوقاف
قراراً باالتفاق م ،وزير التنمية االجتماعية بتخويل بعض موظفي االجهزة املختصة املشار
إليها باملادة ( )3من هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي".

فقد نصت على أن

يصدر وزير العدل والشؤون االسالمية واألوقاف قراراً باالتفاق مع وزير التنمية االجتماعية
بتخويل موظفي االجهزة املختصة املشار اليهم يف املادة اخلامسة من هذا القـانون صـفة
مأموري الضبط القضائي.
وقد بينت املادة السابعة مهام واختصاصات ادارة االرشاد األسري واليت مت وضعها
بعناية كبرية وحددت مبوجبها اخلدمات اليت تقدمها إدارة االرشاد األسري وقـد عملـت
اللجنة على مجع وتنظيم املهام واالختصاصات الواردة يف أصل املشـروع  ،باإلضـافة إىل
استحداث ما رأت اللجنة بأنه ضروري  ،وإعادة صياغة الكثري منها لتتناسب مـع طبيعـة
اختصاصات هذه االدارة بشكل دقيق ومدروس.
وكان البد من بيان دور الوزارة وتعاوهنا مع املؤسسـات الرمسيـة كـل حبسـب
اختصاصه على نشر الوعي يف جمال الوقاية واحلماية من العنف األسري يف املادة الثامنة .
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أما املادة التاسعة فقد بينت حق املعتدى عليه بالتقدم ببالغ عن االعتداءات اليت تقع
عليه ،وأوجبت ذلك على كل من علم بواقعة العنف األسري حبكم عمله أو مهنته الطبية أو
التعليمية ،وقد راعت اللجنة حدود الشكوى وقيودها الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية.
وحددت املادة املستحدثة العاشرة اإلجراءات القانونية والتحفظية الواجب إجراؤها
من قبل النيابة العامة والشرطة عند تلقي البالغ ،حلماية املبلغ عن واقعة العنف األسـري ،
كاحلفاظ على السرية  ،وهي نصوص جديدة ومهمة غري موجودة يف أصل املشروع.
كما بينت املادة احلادية عشرة ( وهي مستحدثة أيضاً) الواجبات املطلوبة من مراكز
الشرطة عند تلقي البالغ من املعتدى عليه ،وأعادت اللجنة كذلك صياغة املـادة الثانيـة
عشرة (املادة  ) 04يف أصل املشروع بقانون واملتعلقة بتحديد إطار عمل الـوزارة مـع
وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج التعليم للمسامهة يف تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنـف
األسري وتوطيد الروابط األسري.
وبينت املادة الثالثة عشر (املستحدثة) اإلجراءات اليت جيوز اختاذها من قبل مراكز
الشرطة يف حالة تلقي بالغات خبصوص العنف األسري.
ولضمان تأمني احلماية الالزمة للمعتدى عليه القاصر أو عدمي األهلية فقد استحدثت
اللجنة املادة الرابعة عشرة اليت نصت على " جيوز للنيابة العامة أن تصدر قراراً مؤقتـاً
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بنقل املعتدى عليه خارج أسرته حلمايتــه  ،بالتنسيق م ،إدارة االرشاد األسـري ،
على أن يتم عرض املعتدى عليه على احملكمة إذا كان قاصراً أو عدمي األهلية  ،خـالل
أسبوعني لتحديد الشخص الذي سوف يتوىل رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم ".اليت
أجازت للنيابة العامة نقل املعتدى عليه خارج أسرته حلمايته بالتنسيق مـع إدارة االرشـاد
األسري ،على أن يتم عرض املعتدى عليه على احملكمة إذا كان قاصراً أو عدمي األهليـة ،
خالل اسبوعني لتحديد الشخص الذي سوف يتوىل رعايته بشكل مؤقت أو دائم.
وانتقلت املادة اقامسة عشرة (املستحدثة) إىل أمر مهم تفرض من خالهلا علـى
النيابة العامة عند تلقي بالغ بشأن العنف األسري أن تقوم بتحرير حمضراً عن واقعة العنف
األسري ،ورأت اللجنة ضرورة وجود مثل هذا النص لعدم وجود نص مماثل له يف قـانون
اإلجراءات اجلنائية من حيث حتديد البيانات الواجب بياهنا يف هذا التقرير واخلاصة بالعنف
األسري.
وتضمنت املادة السادسة عشرة (املستحدثة) نصًا مهمًا وإجراءً وقائيًـا ومحائيًـا
للمعتدى عليه أعطاه حق جواز تقدمي طلب أمر محاية إىل النيابة العامة تفرض فيـه علـى
املعتدي عدم التعرض للمعتدى عليه أو عدم االقتراب من أماكن احلماية أو أي مكان يذكر
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يف أمر احلماية أو عدم اإلضرار باملمتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي فرد من أفـراد
األسرة ،وأخريًا متكني املعتدى عليه أو من يفوضه من استالم متعلقاته الشخصية الضرورية.
ونصت املادة أيضًا على أمر احلماية الذي جاء فيه :
جيوز للنيابة العامة إصدار أمر محاية وللمعتدى عليه تقدمي طلب أمر محاية إىل النيابة العامة يلزم
املعتدي مبا يلي:
 -0عدم التعرض للمعتدى عليه.
 -3عدم االقتراب من أماكن احلماية أوأي مكان يذكر يف أمر احلماية.
 -2عدم اإلضرار باملمتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد األسرة.
 -4متكني املعتدى عليه أو من يفوضه من استالم متعلقاته الشخصية الضرورية.
ويصدر أمر احلماية من النيابة العامة ملدة ال تزيد على شهر ،وجيوز جتديد أمر احلماية بأمر من
احملكمة الصغرى اجلنائية على أن ال تتجاوز مدة احلماية ثالثة أشهر وذلك يف حالة انتهاكه أو
خرقه من املعتدي.و ألي من طريف النزاع التظلم من أمر احلماية خالل سبعة أيام من تاريخ
إعالنه اليه بطلب الغائه أو تعديله ويكون التظلم أمام احملكمة الصغرى اجلنائية بشأن األمر
الصادر من النيابة العامة ،أما اذا صدر األمر من احملكمة الصغرى اجلنائية فيكون التظلم أمام
احملكمة الكربى اجلنائية بصفتها االستئنافية .من أجل محاية املعتدى عليه من تعرضه لالعتداء
من قبل املعتدي أو التهديد أو غريها من ضروب االعتداءات .وكذلك إعطاء حق ألي من طريف
النزاع التظلم من أمر احلماية خالل سبعة أيام من تاريخ إعالنه اليه بطلب الغاءه أو تعديله ويكون
التظلم أمام احملكمة الصغرى اجلنائية.
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وجاءت املادة السابعة عشرة لتحدد عقوبة كل من خيالف أمر احلماية أو أيًـا مـن
شروطه ،وشددت العقوبة على من خيالف أمر احلماية باستخدام العنـف جتـاه أي مـن
املشمولني بأحكام هذا القانون.
وعاقبت املادة التاسعة عشرة من يقوم باالعتداء بالعنف اجلسـدي أو اجلنسـي أو
النفسي اجملرمة يف املادة الثانية من ذات املشروع وفرقت يف العقاب بني االعتداء النفسـي
واالعتداء اجلسدي واجلنسي.
وجاءت املادة العشرون بنص هام تُراعى فيه الروابط األسرية وعدم جعل أحكام
القانون سببًا يف تفكك األسرة بل سببًا يف متاسكها كما نص الدستور وامليثاق الوطين من
أن للمعتدى عليه أو وكيله يف جرائم العنف األسري أن يتنازل عن الشكوى يف أي حالة
كانت عليها الدعوى ،وتنقضي الدعوى اجلنائية بالتنازل وراعت اللجنة النصوص القانونية
الواردة يف القوانني األخرى واخلاصة بالتنازل عن الشكوى.
وأخريًا كانت املادة الواحد وعشرون إجرائية تنفيذية.
وقد اهتمت اللجنة بتوفيق مواد القانون بالشريعة اإلسالمية الغراء مبا حيفظ مكانـة
األسرة وحيمي أفرادها دون املساس بأسس الوالية لرب األسرة أو غض النظر عن متطلبات
التراحم والتواد املتوخاة يف األسرة الصاحلة وبني أفرادها.
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كما أولت اللجنة االهتمام والعناية الالزمة لتوفيق التعريفات واألحكام والعقوبـات
اليت نص عليها قانون العقوبات النافذ يف مملكة البحرين لسد أية حاجة للنص على ما مياثلها
واليت تعاجل من وجهة نظر اللجنة الكثري من االقتراحات اليت أشارت إليها بعض اجلهات اليت
مت االجتماع هبا خالل عمل اللجنة على مشروع القانون.
رابعًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي
إعماالً لنص املادة (  ) 31من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 -0سعادة الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

مقرراً أصليـاً.

 -3سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

مقرراً احتياطياً.

خامسًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فـإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف (املعد يفضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب).
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 -املوافقة على مواد مشروع القانون بالتعديالت الواردة تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .رباب عبدالنيب العريض

د  .جهاد علي الفاضل

رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل

نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن محاية األسرة من العنف
النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مشروع

مشروع

مشروع

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة

قانون رقم ( ) لسنة

قانون رقم ( ) لسنة

قانون رقم ( ) لسنة

بشأن محاية األسرة من العنف

بشأن محاية األسرة من العنف

بشأن محاية األسرة من العنف

بشأن احلماية من العنف األسري

 قررت اللجنة تغيري مسمى مشروعالقانون ليصبح كالتايل:
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النص األصلي

تعديالت جملس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مشروع
قانون رقم ( ) لسنة
بشأن احلماية من العنف األسري
الديباجة

 تصحيح اخلطأ اإلمالئـي يفكلمة "اإلطالع" حبذف مهزة
القطع لتصبح "االطالع".

 قررت اللجنة املوافقة على قرار جملسالنواب بتصحيح اخلطأ اإلمالئي يف
كلمة "اإلطالع" حبذف مهزة القطع
لتصبح "االطالع" مع إجراء بعض
التعديالت على النحو التايل :
 -إضافة املراسيم بقوانني والقوانني
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الديباجة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
التالية:

 املرسوم بقانون رقم ( )61لسنة 6116بشأن االنضمام إىل اتفاقية
األمم املتحدة حلقوق الطفل
وتعديلها.
 املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 2002باملوافقة على االنضمام إىل
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة وتعديلها.
 قانون رقم ( )61لسنة 2001بإصدار قانون أحكام األسرة (القسم
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

األول).
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب
التعديل:

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 قانون رقم ( )32لسنة 2062بإصدار قانون الطفل.
وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعـد
التعديل:
ـة
ـى آل خليفـ
ـن عيسـ
ـد بـ
ـن محـ
حنـ
ملك مملكة البحرين.
حنن محد بـن عيسـى آل خليفـة

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

بعد االطالع على الدستور،

ملك مملكة البحرين.
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ملك مملكة البحرين.

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
بعد االطالع على الدستور،

حنن محد بـن عيسـى آل خليفـة بعد االطالع على الدستور،
ملك مملكة البحرين.

وعلى قانون العقوبات الصادر باملرسـوم
وعلى قانون العقوبات الصـادر

بعد اإلطالع على الدستور،

باملرسوم بقانون رقم ( )65لسنة

بقــانون رقــم ( )65لســنة 6121
وتعديالته،

 6121وتعديالته،
وعلى قانون األحداث الصادر مبرسـوم

وعلى قـانون العقوبـات الصـادر
باملرسوم بقانون رقـم ( )65لسـنة وعلى قانون األحداث الصـادر
 6121وتعديالته،

مبرسوم بقانون رقم ( )62لسـنة
 6121يف شأن األحداث،

بقانون رقم ( )62لسنة  6121يف شأن
األحداث،
وعلى قانون احملاماة الصـادر باملرسـوم
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وعلى قـانون العقوبـات الصـادر
باملرسوم بقانون رقـم ( )65لسـنة
 6121وتعديالته،

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

وعلى قـانون احملامـاة الصـادر بقــانون رقــم ( )21لســنة  6110وعلى قانون األحداث الصادر مبرسوم
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )62لسنة
 6121يف شأن األحداث،

باملرسوم بقانون رقم ( )21لسنة وتعديالته،

بقانون رقم ( )62لسـنة  6121يف

 6110وتعديالته،

شأن األحداث،

وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيـة
وعلى قانون احملاماة الصادر باملرسوم
بقانون رقـم ( )21لسـنة 6110
وتعديالته،

الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )11لسنة  2002وتعديالته،

وعلى املرسوم بقانون رقم ( )61لسـنة
 6116بشأن االنضمام إىل اتفاقية األمم
املتحدة حلقوق الطفل ،املعدل باملرسـوم

وعلى قانون احملاماة الصادر باملرسوم
بقانون رقـم ( )21لسـنة 6110
وتعديالته،

بقانون رقم ( )1لسنة ،2000
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )61لسنة

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة
الصادر باملرسوم بقانون رقـم ()11

وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية الصـادر

لسنة  2002وتعديالته،

باملرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 2002
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 6116بشأن االنضمام إىل اتفاقيـة
األمم املتحدة حلقوق الطفل ،املعـدل
باملرسوم بقـانون رقـم ( )1لسـنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
وتعديالته،

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
،2000
وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة

وعلى قانون رقم ( )61لسـنة 2001
بشأن الضمان االجتماعي،
وعلى قانون رقم ( )61لسنة 2001
بإصدار قانون أحكام األسرة (القسم

الصادر باملرسوم بقانون رقـم ()11
لسنة  2002وتعديالته،
وعلى قانون رقم ( )61لسنة 2001
بشأن الضمان االجتماعي،

األول).
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة وعلى قانون رقم ( )61لسنة 2001
 2002باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية بإصدار قانون أحكام األسرة (القسم
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األول).
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النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

املرأة ،املعدل بالقانون رقم (  )65لسنة
،2060
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اايت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:

وعلى املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة

وعلى قانون رقم ( )32لسنة  2002 2062باملوافقة على االنضمام إىل
بإصدار قانون الطفل.
أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون
اايت نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة ،املعدل بالقانون رقم
(  )65لسنة ،2060
وعلى قانون رقم ( )32لسنة 2062
بإصدار قانون الطفل.

أقر جملس الشورى وجملس النـواب

أقر جملس الشورى وجملس النـواب
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النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

القانون اايت نصه ،وقد صدقنا عليـه

القانون اايت نصه ،وقد صدقنا عليـه

وأصدرناه:

وأصدرناه:
الباب األول

الباب األول

الباب األول

الباب األول

أحكام عامة

أحكام عامة

أحكام عامة

أحكام عامة

مادة ()0

مادة ()0

مادة ()0

مادة ()0

 إعادة صوغ املادة.وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

 قررت اللجنة إعادة صياغة املادةوذلك على النحو التايل:
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النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكـون يف تطبيق أحكام هـذا القـانون يف تطبيق أحكام هذا القـانون يكـون يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون
للكلمات والعبارات التاليـة املعـاين يكون للكلمات والعبارات التالية للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة للكلمات والعبارات التالية املعـاين
املبينة قرين كل منها ،ما مل يقـتض املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل قرين كل منها ،ما مل يقتض سياق النص املبينة قرين كل منها ،ما مل يقـتض
سياق النص خالف ذلك:

يقتض سياق النص خالف ذلك:

العنف األسري :كل اعتـداء علـى  -0اإلصابة اجلسدية اجلسيمة.

خالف ذلك:

سياق النص خالف ذلك:

العنف األسري  :كل شكل من أشكال العنف األسري  :كل شـكل مـن

األنثى يلحق هبا أذى أو أملاً جسدياً  -3الرمي باألشياء الصلبة مبـا سوء املعاملة اجلسـدية أو اجلنسـية أو أشكال سوء املعاملـة اجلسـدية أو
أو نفسياً أو من شأنه أن حيدث أياً من
حيدث عاهة دائمة أو مؤقتة .النفسية الذي يق ،يف إطار األسرة مـن اجلنسية أو النفسية الـذي يقـ ،يف

ذلك ،إذا وقع يف إطار األسرة ممن له  -2استخدام اآلالت احلادة مبا قبل أحد أفرادها ضـد فـرد آخـر إطار األسرة من قبل أحد أفرادهـا
على األنثى سلطة أو عالقة أو والية،
ضد فرد آخر ويشمل:
حيدث عاهة دائمة أو مؤقتة .ويشمل:

سواء كان زوجاً أو أباً أو أخاً أو من  -4االعتـــداء اجلنســـي
غريهم.
كاالغتصــاب ،وهتــك

89

النص األصلي
أشكال العنف :كل ما يلحق بالزوجة

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
العرض ،والتحرش.

أو الطفل أو املراهق يف إطار األسـرة األسرة :أفراد العائلة املقيمني يف

اإليذاء اجلسدي  :هو أي اعتـداء
 -اإليذاء اجلسدي  :هو أي اعتـداء

من:

مسكن واحد ،و تشمل:

 -6سوء املعاملة.

أ) الزوج والزوجة بعقد زواج املعتدى عليه.

 -2اإلصابة اجلسدية ،مبـا يف ذلـك

شرعي وأبناؤهم وأحفادهم.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

بأي وسيلة حتـدث إصـابات مسـم

 -اإليذاء النفسي :كل قول أو فعـل

اجلرح أو اللكـم أو الصـفع أو ب) أبناء أحد الـزوجني مـن
يؤدي إىل أضرار نفسية على املعتـدى
الركل.
زواج شرعي آخر.
عليه ويشمل القذف والسب وإسـاءة
 -3الرمي باألشياء الصلبة.
ج) والــد ووالــدة أي مــن
املعاملة.
 -1استخدام ااالت احلادة أو التهديد
الزوجني.
اإليذاء اجلنسي ويشمل:
باستخدامها.
د) اإلخوة واألخوات ألي من
 -5العاهات الدائمة أو املؤقتة.
 االعتداء اجلنسي بأي شـكل مـنالزوجني.
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بأي وسيلة حتدث إصابات مسـم
املعتدى عليه.
اإليذاء النفسي :كل قول أو فعـل
يؤدي إىل أضرار نفسية على املعتدى
عليه ويشمل القـذف والسـب
وإساءة املعاملة.
اإليذاء اجلنسي ويشمل:
 االعتداء اجلنسي بأي شكل مـناألشكال على أحد أفراد األسرة.

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

 -1العنف النفسي والعاطفي ،مبـا يف هـ) الشخص املشمول حبضانة األشكال على أحد أفراد األسرة.
ذلك الذم والتحقري واهلجر غـري
املشروع واإلمهال.
 -2املعتدى عليها :كل أنثى تعرضت
لعنف أسري.
 -1اللجنة الوطنية :اللجنة الوطنية
حلماية األسرة من العنف واملشكلة

أسرة بديلة بشـرط عـدم - -االستغالل أو الدف ،بـأي شـكل
إكماله مثاين عشرة سنة.
 -5املعتدى عليه :كل فرد تعرض
لعنف أسري.
 -1اللجنة الوطنية :اللجنة الوطنية
حلماية األسرة من العنف املشكلة

إلشباع الرغبات اجلنسـية للمسـتغل
أو الغري.
 التعريض ملواد جنسية أو سلوك أونشاط جنسي.
األسرة و تشمل:

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
 االستغالل أو الدف ،بأي شـكلـية
ـات اجلنسـ
ـباع الرغبـ
إلشـ
للمستغل أو الغري.
 التعريض ملواد جنسية أو سلوكأو نشاط جنسي.
األسرة وتشمل:
-الزوج والزوجـة بعقـد زواج

طبقاً حلكم املادة ( )1من هذا طبقاً لنص املادة ( )4من هـذا  -الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي
القانون.
أو قانوين بالنسبة لغري املسلمني وأبناءهم املسلمني وأبناءهم وأحفادهم.
القانون.
وأحفادهم.
 أبناء أحد الزوجني مـن زواج -2الوزارة :وزارة التنمية
 أبناء أحد الزوجني من زواج آخـر آخر شرعي أو قانوين آخر بالنسبةشرعي أو قـانوين بالنسـبة لغـري

87

النص األصلي

تعديالت جملس النواب
االجتماعية.

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

شرعي أو قانوين آخر بالنسـبة لغـري لغري املسلمني.
املسلمني.
 -والد ووالدة أي من الزوجني.

 والد ووالدة أي من الزوجني.ـن
_ اإلخـوة واألخـوات ألي مـ

_ اإلخوة واألخوات ألي من الزوجني .الزوجني.
 أي من األقرباء حـىت الدرجـة -أي من األقرباء حىت الدرجة الرابعة.

الرابعة.
 -الشخص املشمول حبضانة األسرة

 -الشخص املشمول حبضانة األسرة.

88

 املعتدى عليه :كل فرد من أفراداألسرة تعرض لعنف أسري.

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 املعتدى عليه :كل فرد مـن أفـراد أمر احلماية :هو األمر الصادر مـناألسرة تعرض لعنف أسري.
أمر احلماية :هو األمر الصادر من النيابة
العامة أو احملكمـة املختصـة حلمايـة

النيابة العامة أو احملكمـة املختصـة
حلماية املعتدى طبقاً لألوضاع الـيت
ينص عليها هذا القانون.

املعتدى عليه طبقاً لألوضاع اليت ينص  -الـــوزارة :وزارة التنميـــة
عليها هذا القانون.
 الوزارة :وزارة التنمية االجتماعية. قررت اللجنة استحداث مادة جديدةتأخذ الرقم ( )2مع مراعاة إعادة ترقيم
املواد اليت تليها،
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االجتماعية.

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 ويكون نص املادة املستحدثة علىالنحو التايل:
مادة مستحدثة
مادة ()3
تعد األفعال التالية جرائم عنف أسري :
مادة ()3
 اإليذاء اجلسدي. اإليذاء اجلنسي. -اإليذاء النفسي.

تعد األفعال التالية جرائم عنف
أسري :
 اإليذاء اجلسدي. -اإليذاء اجلنسي.

999

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

مادة ()3

مادة ()3

مادة ()3

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
 -اإليذاء النفسي.

جيب على الدولة محاية املعتدي عليهن  -حذف املادة ،مع مراعاة إعادة  -قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس
من أفراد األسرة وتلبية حاجاهتن

ترقيم املواد اليت تليها.

النواب حبذف املادة بسبب ورود

األساسية وتقدمي املساعدة هلن ،مىت

مضموهنا يف املواد ( )3و( )3من هذا

اقتضى األمر ذلك ،والعمل على

القانون مع مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت

تطوير ما يقدم هلن من خدمات.

تليها.

مادة ()2

تشمل محاية املعتدى عليها ما يلي:

مادة ()2

مادة ()2

مادة ( )3بعد إعادة الترقيم

قررت اللجنة حذف املادة بسبب ورود

 -إعادة صوغ املادة.

مضموهنا يف املواد ( )3و( )3من هذا
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النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد القانون مع مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت
التعديل:

تليها.

تشمل محاية املعتدى عليه ما يلي:
ـون  -0الرعاية الصـحية وصـون
ـحية ،وصـ
ـها الصـ
 -6رعايتـ
الكرامة من خالل املساعدة
كرامتها من خالل مسـاعدهتا
على اجتياز ما قد تواجهه مـن
صــعوبات بســبب العنــف
األسري.
 -2تبصريها حبقوقها وتقدمي ما يلزم

على اجتيـاز الصـعوبات
الناشئة عن العنف األسري.

 -3تبصري اجملين عليهم حبقوقهم
وتقدمي ما يلزم هلم من عون
بقصد إعادة تأهيلهم بعـد
انتهاء فترة العالج واإليواء
993

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي
هلا من عون.

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
بقصد إعادهتم لالندماج يف
اجملتم.،
ـكال
ـة أشـ
ـة كافـ
 -2مكافحـ
التمييز ضد أي فرد مـن أ
فراد األسرة ممي ،صـور
وإقصــائه مــن الوســط
العائلي ،وذلـك مبراعـاة
أحكام الشريعة اإلسالمية.

 -3مكافحة كافة أشكال التمييـز
ضد املرأة ومجيع صور إقصائها
من الوسط العائلي واالجتماعي.

 -4العمل على إعادة التأهيـل
النفسي للجاين أيضا بقصد
عدم معاودتـه الرتكـاب
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
اجلرمية.
 -5تبصري الرأي العام باملخاطر
اجلسدية أو النفسية للعنف

 -1إعادة إدماجها يف اجملتمع مـن
خالل تبصري الرأي العام مبا قـد

األسري بقصد الوقاية مـن
وق ،االعتداءات.

حيدق هبا من خماطر جسـدية أو
نفسية بسبب العنف األسري.
الباب الثاين

الباب الثاين

الباب الثاين

اللجنة الوطنية

اللجنة الوطنية

اللجنة الوطنية

ملكافحة العنف األسري

ملكافحة العنف األسري

ملكافحة العنف األسري
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

مادة مستحدثة

 -قررت اللجنة تغري مسمى الباب

مادة ()2

ليصبح على النحو التايل:
الباب الثاين

 -استحداث مادة تأخذ ترتيب

إدارة اإلرشاد األسري

املادة (.)3

وعلى ذلك يكون نص املادة  -قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس
املستحدثة:

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النواب باستحداث مادة جديدة تأخذ
الرقم ( )3مع إعادة صياغتها ومراعاة
إعادة ترقيم املواد اليت تليها:
 ويكون نص املادة املستحدثة علىالنحو التايل:
مادة مستحدثة
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الباب الثاين
إدارة اإلرشاد األسري

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()2
تنشأ يف الوزارة إدارة تسمى إدارة
اإلرشاد األسري ختتص باحلماية من
تنشأ جلنة تسمى اللجنة الوطنية

العنف األسري.

حلماية األسرة من العنف ،تلحق
بوزارة

التنمية

مادة ()3
تنشأ يف الوزارة إدارة تسمى إدارة

االجتماعية،

اإلرشاد األسري ختتص باحلماية من

ويشار إليها يف هذا القانون

العنف األسري.

بكلمة "اللجنة الوطنية".
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النص األصلي

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

توصية اللجنة
 قررت اللجنة استحداث مادةجديدة تأخذ الرقم ( )4م ،إعادة ترقيم
املواد اليت تليها:
 ويكون نص املادة املستحدثة علىالنحو التايل:
مادة مستحدثة
مادة ()4

"يصدر

وزير

التنمية

االجتماعية

االحكام والقرارات اليت تنظم عمل
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مادة ()4

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

مادة ()4

مادة ()4

توصية اللجنة
إدارة االرشاد األسري".

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
"يصدر وزير التنمية االجتماعية
االحكام والقرارات اليت تنظم عمل
إدارة االرشاد األسري".

 -إعادة صوغ املادة.

مادة ()4
 -قررت اللجنة حذف املـادة بسـبب

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد استبدال اللجنة الوطنية بإدارة اإلرشاد
التعديل:
تشكل اللجنـة الوطنيـة ،مبوجـب
مرسوم ،من رئيس وثالثة عشر عضواً

تشكل اللجنة الوطنية ،بقرار من
جملس الوزراء على أن يكـون

األسري اليت تقـوم بـدور فاعـل يف
مواجهة العنف األسري مع مراعاة إعادة
ترقيم املواد اليت تليها.

رئيس وأعضاء اللجنة من ذوي
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النص األصلي
على النحو اايت:

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
االختصاص واقربة يف شـؤون

 -6مخسة أعضاء ترشحهم اجلمعيات مكافحة العنف األسري.
واملؤسسات اخلاصة املعنية باألسرة
ومبكافحة العنف األسري.
 -2أخصائي اجتمـاعي يف شـئون
األسرة ترشـحه وزارة التنميـة
االجتماعية.
 -3طبيب نفسـي ترشـحه وزارة
الصحة.
 -1خبري قانوين.
 -5ممثل عن وزارة الداخلية.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

 -1ممثل عن وزارة التنمية االجتماعية.
 -2ممثل عن وزارة الصحة.
 -1ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
 -1ممثل عن وزارة العدل.
ويراعى يف رئيس اللجنة الوطنيـة أن
يكون من ذوي االختصاص أو اخلربة
يف شئون مكافحة العنف األسري.
 قررت اللجنة استحداث مادةجديدة تأخذ الرقم ( )3م ،إعادة ترقيم
املواد اليت تليها:
 ويكون نص املادة املستحدثة على999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

توصية اللجنة
النحو التايل:
مادة مستحدثة
مادة ()3
"تتوىل األجهزة الفنية املختصة بالوزارة
التفتيش

الفين

واالشراف

مادة ()3

املايل

واالداري على إدارة االرشاد األسري " ،تتوىل األجهزة الفنية املختصة
للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون بالوزارة التفتيش الفين واالشراف
والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

املايل واالداري على إدارة االرشاد
األسري  ،للتحقق من تنفيذ أحكام
هذا القانون والقرارات الصادرة
تنفيذاً له.
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النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 قررت اللجنة استحداث مادةجديدة تأخذ الرقم ( )1م ،إعادة ترقيم
املواد اليت تليها:
 ويكون نص املادة املستحدثة علىالنحو التايل:
مادة مستحدثة
مادة ()1
يصدر وزير العدل والشئون االسالمية
واألوقاف قراراً باالتفاق م ،وزير
التنمية االجتماعية بتخويل بعض موظفي يصدر

مادة ()1
وزير

العدل

والشئون

االجهزة املختصة املشار إليها باملادة االسالمية واألوقاف قراراً باالتفاق
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النص األصلي

تعديالت جملس النواب

مادة ()3

مادة ()3

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

( )3من هذا القانون صفة مأموري م ،وزير التنمية االجتماعية بتخويل
الضبط القضائي.

بعض موظفي االجهزة املختصة
املشار إليها باملادة ( )3من هذا
القانون صفة مأموري الضبط
القضائي.

مادة ()3

قرر اجمللس اايت:

مادة ()3

مادة ( )3بعد إعادة الترقيم
 -قررت اللجنة إعادة صياغة املادة

 .6حذف عبارة "دراسة مـدى

وذلك على النحو التايل:

إمكان" الواردة يف البند ( " .)6تتوىل إدارة اإلرشاد األسري بالتعاون
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" تتوىل إدارة اإلرشـاد األسـري

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 .2إحالل عبارة "املعتدى عليه" والتنسيق مـ ،املؤسسـات الرةيـة بالتعاون والتنسيق م ،املؤسسـات
حمل عبارة "املعتدى علـيهن" واملؤسسات اقاصـة ذات العالقـة الرةية واملؤسسات اقاصـة ذات
أينما وردت يف املادة.
 .3إحالل كلمة "اقتراح" حمـل
عبارة "اختاذ كافة" الواردة يف
البند ( )1من املادة.
 .1إحالل كلمة "تأهيله" حمـل
كلمة "تأهيلهن" الـواردة يف
البند ( )1من املادة.
 .5حذف البندين ( )5و( )1من
املادة.

تقدمي اقدمات التالية:

العالقة تقدمي اقدمات التالية:

 .0العمل على توعيـة الـرأي العـام  .0العمل على توعية الرأي العـام
مبخاطر وآثار العنف األسري.

مبخاطر وآثار العنف األسري.

 .3توفري ونشر معلومات وافيـة عـن  .3توفري ونشر معلومات وافية عن
خدمات العالج والتأهيل واإليـواء

ـل
ـالج والتأهيـ
ـدمات العـ
خـ

وكيفية احلصول عليها واجلهات اليت

واإليواء وكيفية احلصول عليها

تقدمها.

واجلهات اليت تقدمها.

.2

توفري دور اإليواء الالزمة إليواء  .2توفري دور اإليواء الالزمة إليواء

املعتدى عليه من جـرائم العنـف
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املعتدى عليه من جرائم العنـف

النص األصلي

تعديالت جملس النواب
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

ختتص اللجنة الوطنية مبا يلي:
 -6وضع خطط عمـل وطنيـة

توصية اللجنة
األسري.
.4

األسري.

توفري خدمات اإلرشاد النفسي  .4توفري خدمات اإلرشاد النفسي

واالجتماعي والصـحي وخـدمات

واالجتماعي والصحي وخدمات

إعادة تأهيل املعتدى عليه واملعتدي.

إعادة تأهيـل املعتـدى عليـه

.3

تــوفري املســاعدة القانونيــة

للمعتدى عليه عند احلاجة.

لتعزيز محاية املعتدى عليه من .1
كافة أشكال العنف.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

تقدمي برامج تدريبية متخصصة

واملعتدي.
 .3تــوفري املســاعدة القانونيــة
للمعتدى عليه عند احلاجة.

للموظفني املكلفني بإنفاذ هذا القانون  .1تقدمي برامج تدريبية متخصصـة

ختتص اللجنة الوطنية مبا يلي:

وللقضاة وموظفي النيابة العامة بشأن

للموظفني املكلفني بإنفاذ هـذا

 -6دراسة مدى إ مكان وضع خطط  -2صــياغة مبــادئ وأســس

قضايا العنف األسري.

القانون وللقضاة وموظفي النيابة

عمل وطنية لتعزيز محاية املعتدى

العامة بشـأن قضـايا العنـف

املمارسات اإلنقاذية بغـرض
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النص األصلي
عليهن من كافة أشكال العنف.

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

وضع منهج وقائي من كافـة  .3توعية املعتدى عليه حبقوقه وتقدمي ما

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
األسري.

 -2صياغة مبادئ وأسس املمارسات

أشكال العنف مبا يكفل عدم

يلزم له من عون بقصد إعادة تأهيله  .3توعية املعتدى عليـه حبقوقـه

اإلنقاذية بغرض وضع منهج وقائي

تكرار العنف األسـري قبـل

وتقدمي ما يلزم له مـن عـون

من كافة أشكال العنف مبا يكفل

املعتدى عليه.

بعد انتهاء فترة العالج أو اإليواء.

بقصد إعادة تأهيله بعد انتـهاء

عدم تكرار العنف األسري قبـل  -3متابعة ما يرفع مـن دعـاوى  .3تقدمي االستشارات األسرية.
املعتدى عليهن.
 -3متابعة ما يرفع من دعاوى جنائية
تتعلق بالعنف األسري من خالل
حضور ممثـل اللجنـة الوطنيـة

جنائية تتعلق بالعنف األسري

من خالل حضور ممثل اللجنة  .2إجراء املصاحلة بني املعتدي واملعتدى  .3تقدمي االستشارات األسرية.
الوطنية إجراءات احملاكمـة يف عليه قبل تقدمي بالغ بواقعة العنـف
مجيع مراحلها.

األسري.

ـة يف مجيـ
ـراءات احملاكمـ
إجـ
ـع  -1اقتراح التدابري الالزمة لتعزيـز
مراحلها.

فترة العالج أو اإليواء.

 .2إجراء املصاحلة بـني املعتـدي
واملعتدى عليه قبل تقدمي بـالغ

سالمة املعتدى عليه وإعـادة

بواقعة العنف األسري.

 -1اختاذ كافة التدابري الالزمة لتعزيز
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النص األصلي
سالمة املعتدى علـيهن وإعـادة

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
تأهيله جسدياً ونفسياً.

تأهيلهن جسدياً ونفسياً.
 -5متثيــل الدولــة يف املــؤمترات
والندوات وورش العمل الدوليـة
واإلقليمية املتعلقة مبكافحة العنف
األسري.
 -1إنشاء مكاتب استشارية أسرية يف
خمتلف حمافظات اململكة.
مادة ()1
للجنة الوطنية أن تسـتعني بـاخلرباء
والفنيني إلبداء الرأي واملشـاركة يف

مادة ( - )1مادة ( )3بعد إعادة
الترقيم
دون تعديل

مادة ()1
 قررت اللجنة حذف املـادة بسـببورود مضموهنا يف املادة ( )3من هـذا
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

االجتماعات ،وال يكـون ألي مـن

القانون مع مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت

هؤالء صوت معدود.

تليها.

مادة ()3

مادة ()3

مادة ( - )3مادة ( )3بعد إعادة
الترقيم

تضع اللجنة الوطنية الئحة داخليـة

 -إعادة صوغ املادة.

لتنظيم سري العمل هبا وحتديد إجراءات وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
عقد اجتماعاهتا والتصويت على مـا التعديل:
يصدر عنها من قرارات.

 قررت اللجنة حذف املادة مع مراعاةإعادة ترقيم املواد اليت تليها .

تتوىل اللجنة الوطنية وض ،قواعد
تنظيم سري العمل هبـا وحتديـد
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
إجراءات عقد اجتماعاهتا.

مادة ()3

مادة ()3

مادة ()3
مادة ( )2بعد إعادة الترقيم

 -6إحالل عبارة "االعتمـادات  -قررت اللجنة حذف املادة مع مراعاة
املالية" حمل عبارة "اعتمادات إعادة ترقيم املواد اليت تليها .
كافية لتحقيق املهام املنوطـة
هبا ".الواردة يف هناية البند ()6
من املادة.
 -2حذف كلمـة "والدوليـة"
الواردة يف البند ( )2من املادة.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
 -3إضافة عبارة "والتربعات" بعد
عبارة " اهلبات واإلعانات" يف
البند ( )2من املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
تتكون موارد اللجنة الوطنية ممـا
يلي:
 -6ما خيصص هلا يف امليزانية العامة

تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يلي:

من االعتمادات املالية.

999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
 -2ما تقبله اللجنة الوطنية مـن

 -6ما خيصص هلا يف امليزانية العامة
من اعتمادات كافيـة لتحقيـق
املهام املنوطة هبا.
 -2ما تقبله اللجنة الوطنيـة مـن

اهلبات واإلعانات والتربعات
املقدمة من املؤسسات الوطنية
واهليئات اخلاصة واجلمعيـات
اخلريية.

اهلبات واإلعانات املقدمة مـن
املؤسسات الوطنيـة والدوليـة
واهليئات اخلاصة واجلمعيـات
اخلريية.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

الباب الثالث

الباب الثالث

الباب الثالث

تدابري مكافحة العنف األسري

تدابري مكافحة العنف األسري

تدابري مكافحة العنف األسري

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()2
 قررت اللجنة تغيري عنـوان البـاب،وذلك على النحو التايل:
الباب الثالث
تدابري احلماية من العنف األسري

مادة ()2

مادة ( -)2مادة ( )01بعد
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الباب الثالث
تدابري احلماية من العنف األسري

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

إعادة الترقيم

 قررت اللجنة حذف املادة مع مراعاةإعادة ترقيم املواد اليت تليها .

 -6إحالل عبارة "تتخذ الوزارة"
حمل عبارة "تتخذ احلكومة"
الواردة يف بداية املادة.
 -2حذف عبارة "بالتعاون مـع
اللجنة الوطنية" الـواردة يف
السطر األول من املادة.
 -3إضافة عبارة "املعنيني بتنفيذ
أحكام قانون محاية األسـرة
من العنف "،بعـد عبـارة
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
"املسئولني بالدولة" يف السطر
الثاين من املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
تتخذ الوزارة التدابري الالزمة
لضمان تزويد املوظفني العموميني
واملسئولني بالدولة املعنيني بتنفيذ
أحكام قانون محاية األسرة من
العنف ،بكافة القوانني واألنظمة
املتعلقة بتنفيذ سياسات الوقاية من

تتخذ احلكومة ،بالتعاون مع اللجنة

العنف ،وتدريب هؤالء جلعلهم
999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

الوطنية ،التدابري الالزمة لضمان تزويد أكثر وعياً باحتياجات املعتدى
املوظفني العموميني واملسئولني بالدولة عليه.
بكافة القوانني واألنظمة املتعلقة بتنفيذ
سياسات الوقاية من العنف األسري
ومكافحته ،وتدريب هؤالء جلعلهم
أكثر وعياً باحتياجات املعتدى عليها.
مادة ()01

مادة (-)01مادة ( )00بعد
إعادة الترقيم

مادة ()01
 -قررت اللجنة حذف املادة بسبب

 -6إحالل عبارة "تتخذ الوزارة" ورود مضموهنا يف الفقرة ( )1من املادة
حمل عبارة "تتخذ احلكومـة" ( )3من هذا القانون مع مراعاة إعادة
الواردة يف بداية املادة.
999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

 -2تصحيح ما يلزم من كلمـات ترقيم املواد اليت تليها .
على النحو الوارد يف النص بعد
التعديل.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
تتخذ الوزارة ومؤسسات اجملتمع
املدين ،بالتنسيق مع اللجنة
تتخذ احلكومة ،بالتعاون مع اللجنـة
الوطنية ،التدابري الالزمـة لضـمان
تزويد املوظفني العموميني واملسئولني

الوطنية ،كافة التدابري املالئمة
ملساعدة األسرة اليت تعرض أحد
أفرادها ألي من أشكال العنف.

بالدولة بكافة القوانني املتعلقة بتنفيـذ
998

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

سياسات الوقاية من العنف األسـري
ومكافحته ،وتدريب هؤالء جلعلـهم
أكثر وعياً باحتياجات املعتدى عليها.
مادة ()00

مادة ()00

مادة ()00

مادة ( )03بعد إعادة الترقيم

مادة ( )3بعد إعادة الترقيم

 -6إحالل عبارة "بالتعاون مـ - ،قررت اللجنة إعادة صياغة املادة ()66
أجهـــزة الدولـــة ذات وذلك على النحو الوارد أدناه وتعديل
االختصاص" حمـل عبـارة الترقيم لتصبح املادة ( )1بعد إعادة
"بالتعاون م ،الدولة" الواردة الترقيم:
يف الفقرة األوىل من املادة.

تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق م،
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مادة ()3

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -2إضافة عبارة يف هناية البند ( )2كافة املؤسسات الرةية كل حسب تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق م،
من املادة تنص على  ،":وذلك اختصاصه على نشر الوعي يف جمال كافة املؤسسات الرةية كل حسب
مبا ال ميس احلرية الشخصية الوقاية واحلماية من العنف األسري من اختصاصه على نشر الوعي يف جمال
ـاة اقاصـ
ـة احليـ
أو حرمـ
ـة خالل ما يلي:

الوقاية واحلماية من العنف األسري

لألفراد".

من خالل ما يلي:

 -3إحالل كلمة "عليه" حمل كلمة
"عليهن" الواردة يف البند ()3
من املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
تعمل اللجنة الوطنية ،بالتعاون م،

 .0القيام حبمالت توعية للرأي العام
حول سلبيات وآثار العنف األسري  .0القيام حبمالت توعية للرأي العام
على األسرة واجملتم ،،وما قد ينشأ

حول سلبيات وآثـار العنـف

عنه من خماطر حتدق باألسرة

األسري على األسرة واجملتمـ،،
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النص األصلي

تعديالت جملس النواب
أجهزة الدولة ذات االختصاص،

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

توصية اللجنة

وما قد ينشأ عنه من خماطر حتدق

واجملتم ،بوجه عام.

على نشر الوعي يف جمال الوقاية
من العنف األسري ومكافحته من
تعمل اللجنة الوطنية ،بالتعاون مـع
الدولة ،على نشر الـوعي يف جمـال
ـري
ـف األسـ
ـن ال عنـ
ـة مـ
الوقايـ
ومكافحته من خالل ما يلي:

باألسرة واجملتم ،بوجه عام.
 .3نشر البيانات واملعلومات املتعلقة  .3نشر البيانات واملعلومات املتعلقة

خالل ما يلي:

بالوقاية من العنف األسري للحد من

بالوقاية من العنف األسري للحد

 -6القيام حبمالت توعية للـرأي

هذ الظاهرة ومنـ ،انتشـارها يف

من هذ الظاهرة ومن ،انتشارها

اجملتم ،،وذلك مبا ال ميـس احلريـة

يف اجملتم ،،وذلك مبا ال ميـس

الشخصية أو حرمة احلياة اقاصـة

احلرية الشخصية أو حرمة احلياة

لألفراد.

اقاصة لألفراد.

العام حول سلبيات العنـف
األسري وما قد ينشأ عنه من
خماطر حتدق باألسرة واجملتمع

 .2تشجي،

بوجه عام.
 -6القيام حبمالت توعية للرأي العام
حول سلبيات العنف األسري وما

 -2نشر البيانـات واملعلومـات
املتعلقة بالوقاية مـن العنـف

 .2تشجي،

ودعم

الدراسات

والبحوث العلمية ،ومج ،وحتليل
939

ودعم

الدراسات

والبحوث العلمية ،ومج ،وحتليل
البيانات واإلحصاءات يف جمال

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

قد ينشأ عنه من خمـاطر حتـدق

األسري للحـد مـن هـذه

البيانات واإلحصاءات يف جمال العنف

العنف األسري لرصد كافة

باألسرة واملتجمع بوجه عام.

الظاهرة ومنـع انتشـارها يف

األسري لرصد كافة أشكاله ودوافعه

أشكاله ودوافعه وخماطر على

 -2نشر البيانات واملعلومات املتعلقة

اجملتمع ،وذلك مبـا ال ميـس

وخماطر على األسرة واجملتم ،وحتديد

األسرة واجملتم ،وحتديد وسائل

بالوقاية من العنف األسري للحد

احلرية الشخصية أو حرمـة

وسائل مكافحته.

مكافحته.

من هذه الظاهرة ومنع انتشـارها

احلياة اقاصة لألفراد.

 .4االستعانة باقرباء واملختصني
 .4االستعانة باقرباء واملختصني البداء

يف اجملتمع.

 -2نشر اإلرشادات العامة اليت الرأي يف قضايا العنف األسري.

البداء الرأي يف قضايا العنف
األسري.

تكفل هتيئة البيئة االجتماعية
إلعادة إدماج املعتدى عليه يف
اجملتمع.

 .3إنشاء خط ساخن لتلقي
 .3إنشاء خط ساخن لتلقي حاالت
العنف األسري.
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حاالت العنف األسري.

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

 -2نشر اإلرشادات العامة الـيت
تكفل هتيئة البيئـة االجتماعيـة
إلعادة إدماج املعتدى علـيهن يف
اجملتمع.
 قررت اللجنة استحداث مادة جديدةتأخذ الرقم ( )1بعد إعادة الترقيم.
ويكون نص املادة املستحدثة على
النحو التايل:
مادة مستحدثة

939

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()2

مادة ()2

" م ،عدم اإلخالل مبا ورد باملادة رقم " م ،عدم اإلخالل مبا ورد باملـادة
( )2من قانون اإلجراءات اجلنائية أو يف رقم ( )2من قـانون اإلجـراءات
أي قانون آخر ،لكل معتدى عليه من اجلنائية أو يف أي قانون آخر ،لكل
العنف األسري أو أي فرد من أفراد معتدى عليه من العنف األسري أو
األسرة حق التقدم ببالغ عن واقعة أي فرد من أفراد األسرة حق التقدم
العنف األسري  ،ويتوجب على كل من ببالغ عن واقعة العنف األسري ،
علم بواقعة عنف أسري حبكم عمله ،أو ويتوجب على كل من علم بواقعـة
مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة عنف أسري حبكم عمله ،أو مهنتـه
العامة أو مراكز الشرطة مبا علم عنها.

الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة
أو مراكز الشرطة مبا علم عنها.
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النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

مادة ()03

مادة ()03

مادة ()03

تعمل اللجنـة الوطنيـة ،يف اجملـال  -حذف املادة ( ،)62مع مراعاة  -قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس
الصحي ،على ما يلي:
 -6تشخيص وتصنيف درجة العنف

إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

النواب حبذف املادة مع مراعاة إعادة
ترقيم املواد اليت تليها.

األسري الذي تعرضت له املعتدى
عليها.
تعيني أطباء نفسـيني وأخصـائيني
اجتماعيني ملتابعة حالة املعتدى عليها
ومعاجلة ااثار النفسية السلبية الناشئة
عن العنف األسري.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 قررت اللجنة استحداث مادة جديدةتأخذ الرقم ( )60بعد إعادة الترقيم مع
مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
ويكون نص املادة املستحدثة على النحو
التايل:
مادة مستحدثة
مادة ()01
تلتزم كل من النيابة العامة ومراكز
الشرطة مبا يلي :
 -0ضمان محاية املبلغ عن واقعة العنف
939

مادة ()01
تلتزم كل من النيابة العامة ومراكز
الشرطة مبا يلي :

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

توصية اللجنة

األسري  ،وذلك بعدم اإلفصاح -0ضمان محاية املبلغ عن واقعة
عن اةه وهويته إال إذا تطلبت

العنف األسري  ،وذلك بعدم

اإلجراءات القضائية غري ذلك.

اإلفصاح عن اةه وهويته إال إذا

 -3االستماع إىل األطراف والشهود،

تطلبت اإلجراءات القضائية غري

مبا يف ذلك األطفال يف غرف

ذلك.

منفصلة مالئمة  ،وإتاحة الفرصة -3االستماع

إىل

األطراف

لكل منهم لإلدالء بأقواهلم حبرية

والشهود ،مبا يف ذلك األطفال

وسرية.

يف غرف منفصلة مالئمة ،

 -2احلفاظ على السرية يف مجي،
االتصاالت
واإلجراءات

939

واملراسالت
املتعلقة

وإتاحة الفرصة لكل منهم
لإلدالء بأقواهلم حبرية وسرية.

بالعنف  -2احلفاظ على السـرية يف مجيـ،

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

مادة ()02

مادة ()02

توصية اللجنة
األسري.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
ـالت
االتصــاالت واملراســ
واإلجراءات املتعلقـة بـالعنف
األسري.

مادة ()02

جيوز للجنة الوطنية ،بناء على طلـب  -حذف املادة ( ،)63مع مراعاة  -قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس
من وزارة اإلعالم ،اإلشراف علـى

إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

النواب حبذف املادة لورود مضموهنا

إعداد الربامج التلفزيونية واإلذاعيـة

يف املادة ( )00املادة ( )3بعد إعادة

لإلرشــاد القــانوين والنفســي

الترقيم مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت

واالجتماعي بغرض مواجهة العنـف

تليها.

األسري.
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النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 قررت اللجنة استحداث مادة جديدةتأخذ الرقم ( )66بعد إعادة الترقيم  ،مع
مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
ويكون نص املادة املستحدثة على النحو
التايل:
مادة مستحدثة
مادة ()00
جيب على النيابـة العامـة او مراكـز

مادة ()00

الشرطة قبول البالغـات والشـكاوى جيب على النيابة العامة أو مراكـز
املتعلقة بالعنف األسري وعليهم اختـاذ الشرطة قبول البالغات والشكاوى
937

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

مادة ()04

مادة ()04

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مجي ،االجراءات القانونيـة الالزمـة  ،املتعلقة بالعنف األسـري وعلـيهم
وعليهم االنتقال إىل مكان وقوع العنف اختاذ مجي ،االجـراءات القانونيـة
األسري واختاذ االجراءات التحفظيـة الالزمة  ،وعليهم االنتقال إىل مكان
للمحافظة على أدلة وقـوع العنـف وقوع العنـف األسـري واختـاذ
االجراءات التحفظية للمحافظة على

األسري.

أدلة وقوع العنف األسري.
مادة ()04
مادة ( )03بعد إعادة الترقيم

 حذف املادة ( ،)61مع مراعاة  -قررت اللجنة إعادة صـياغة املـادة938

مادة( ) 03

النص األصلي

تعديالت جملس النواب
إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

( )61وذلك على النحو الوارد أدناه
وتعديل الترقيم لتصبح املادة ( ) 12
تعمل الوزارة بالتنسيق م ،وزارة التربية

تعمل احلكومة ،بالتنسيق مع اللجنـة

والتعليم على تطوير منـاهج التعلـيم

الوطنية ،على تطوير مناهج التعليم مبا

للمسامهة يف تعزيز ونشر ثقافـة نبـذ

يكفل توجيه السـلو االجتمـاعي

العنف األسـري وتوطيـد الـروابط

والثقايف حنو نبذ العنف ضـد املـرأة

األسرية.

وبث روح التسامح بني أفراد األسرة

مادة ()03

مادة ()03

تعمل احلكومة ،بالتنسيق مع اللجنـة  -حذف املادة ( ،)65مع مراعاة  -قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس
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التربية والتعليم على تطوير منـاهج
التعليم للمسامهة يف تعزيز ونشـر
ثقافة نبذ العنف األسري وتوطيـد
الروابط األسرية.

واجملتمع بوجه عام.
مادة ()03

تعمل الوزارة بالتنسيق مـ ،وزارة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

ـم
ـجيع ودعـ
ـى تشـ
ـة ،علـ
الوطنيـ

إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

توصية اللجنة
النواب حبذف املادة بسـبب ورود

الدراسات والبحوث العلمية ومجـع

مضموهنا يف املادة ( )00من هـذا

وحتليل البيانات واإلحصاءات يف جمال

القانون ،مع مراعاة إعادة ترقيم املواد

العنف األسري لرصد كافة أشـكاله

اليت تليها.

ودوافعه وخماطره على األسرة واجملتمع
وحتديد وسائل مكافحته.

 قررت اللجنة استحداث مادة جديدةتأخذ الرقم ( )63بعد إعادة الترقيم:

999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

توصية اللجنة
ويكون نص املادة املستحدثة على النحو
التايل:
مادة مستحدثة
مادة ()02

مادة ()02

يف حالة تلقي بالغات خبصوص العنف
على

مراكز

الشرطة

اختاذ

اإلجراءات اآلتية:
 .0نقل املعتدى عليه إىل أقرب
مستشفى أو مركز صحي للعالج
عند

999

يف حالة تلقي بالغات خبصوص
العنف األسري على مراكز الشرطة
اختاذ اإلجراءات اآلتية:
 .0نقل املعتدى عليه إىل أقرب
مستشفى أو مركز صحي
للعالج عند االقتضاء.

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
االقتضاء.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
 .2بناءً على أمر صادر من النيابـة

 .3بناءً على أمر صادر من النيابة العامة

العامة يتم نقل املعتدى عليه إىل

يتم نقل املعتدى عليه إىل إحدى دور

ـة
ـواء التابعـ
ـدى دور اإليـ
إحـ

اإليواء التابعة للوزارة يف حاالت

ـف
ـاالت العنـ
ـوزارة يف حـ
للـ

العنف األسري اجلسيم وخباصة

األســري اجلســيم وخباصــة

األطفال وبالسرعة املمكنة

األطفال وبالسرعة املمكنة

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة
تأخذ الرقم ( )61بعد إعادة الترقيم:
ويكون نص املادة املستحدثة على النحو
التايل:
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النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
مادة ()04
جيوز للنيابة العامة أن تصدر قراراً
مؤقتاً مسبباً بنقل املعتدى عليه

مادة مستحدثة
مادة ()04

خارج أسرته حلمايته  ،بالتنسيق م،
إدارة االرشاد األسري  ،على أن
يتم عرض املعتدى عليه على احملكمة

جيوز للنيابة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً إذا كان قاصراً أو عدمي األهلية ،
مسبباً بنقل املعتدى عليه خارج أسرته خالل أسبوعني لتحديد الشخص
حلمايتــه  ،بالتنسيق م ،إدارة الذي سوف يتوىل رعايته سواء
االرشاد األسري  ،على أن يتم عرض بشكل مؤقت أو دائم.
املعتدى عليه على احملكمة إذا كان
999

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

مادة ()01

مادة ()01

جيوز للجنـة الوطنيـة أن تشـار

مادة ( )02بعد إعادة الترقيم

توصية اللجنة
قاصراً أو عدمي األهلية  ،خالل أسبوعني
لتحديد الشخص الذي سوف يتوىل
رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم.

احلكومة يف إعداد ما يقدم من تقارير
إىل املنظمات الدولية املعنية حبقـوق
اإلنسان فيما خيص العنف األسـري،
على أن يتم االسترشاد يف هذا الشأن

مادة ()01

 -6إحالل عبـارة "للحكومـة  -قررت اللجنة حذف املادة مع مراعاة
االستعانة باللجنة الوطنيـة"

إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

حمل عبـارة "جيـوز للجنـة
الوطنية أن تشارك احلكومة"
999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي
بالدراسات والبحـوث والبيانـات

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
الواردة يف بداية املادة.

واإلحصاءات املشار إليها يف املـادة  -2حذف الفقرة "على أن يـتم
( )65من هذا القانون.

االسترشاد يف هـذا الشـأن
بالدراســات والبحــوث
والبيانات واإلحصاءات املشار
إليه يف املادة ( )65من هـذا
القانون ".الـواردة يف هنايـة
املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
للحكومة االسـتعانة باللجنـة

999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب
الوطنية يف إعداد ما يقـدم مـن
تقارير إىل املنظمات الدولية املعنية
حبقوق اإلنسان فيما خيص العنف
األسري.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 قررت اللجنة استحداث مادة جديدةتأخذ الرقم ( )65بعد إعادة الترقيم.
ويكون نص املادة املستحدثة على النحو
التايل:

مادة مستحدثة
مادة ()03
جيب على النيابة العامة عند تلقي بالغ
بشأن العنف األسري أن حترر حمضـراً
997

مادة ()03
جيب على النيابة العامة عند تلقـي
بالغ بشأن العنف األسري أن حترر
حمضراً يتضمن البيانات التالية :

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

يتضمن البيانات التالية :
 -0ساعة وتاريخ ومكان تلقي البالغ.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
-0ساعة وتاريخ ومكـان تلقـي
البالغ.
-3اسم املُبلغ وبياناته الشخصية.

 -3اسم املُبلغ وبياناته الشخصية.
 -2توقيت بدء التحقيق واالنتهاء منه.

-2توقيت بدء التحقيق واالنتـهاء
منه.
-4نوع العنف املرتكب حبق املعتدى

 -4نوع العنف املرتكب حبق املعتـدى
عليــه واألداة املســتخدمة إن
وجدت.
 -3بيان تعـرض األطفـال للعنـف
ووقوعه أمامهم وامتداد إليهم.
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عليــه واألداة املســتخدمة إن
وجدت.
-3بيان تعرض األطفـال للعنـف
ووقوعه أمـامهم أو امتـداد
إليهم.

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 -1أية بيانات أخرى تفيـد ظـروف -1أية بيانات أخرى تفيد ظـروف
وقوع العنف وأسبابه ونتائجه.

وقوع العنف وأسبابه ونتائجه.

 -2أية وثائق ذات صـلة أو يرغـب -3أية وثائق ذات صلة أو يرغـب
املعتدى عليه يف إرفاقها.

املعتدى عليه يف إرفاقها.

 -3أية إجراءات محائية متخذة عنـد -3أية إجراءات محائية متخذة عند
تلقي البالغ.
 قررت اللجنة استحداث مادة جديدةتأخذ الرقم ( )61بعد إعادة الترقيم .
 ويكون نص املادة املستحدثة علىالنحو التايل :
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تلقي البالغ.

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

توصية اللجنة
مادة مستحدثة
مادة ()01

مادة مستحدثة

جيوز للنيابة العامة إصدار أمر محاية

مادة ()01

وللمعتدى عليه تقدمي طلب أمر محاية
إىل النيابة العامة  ،يلزم املعتدي مبا يلي:
 -3عدم التعرض للمعتدى عليه.

جيوز للنيابة العامة إصدار أمر محاية
وللمعتدى عليه تقدمي طلب أمر
محاية إىل النيابة العامة  ،يلزم املعتدي

 -1عدم االقتراب من أماكن احلماية مبا يلي:
أوأي مكان يذكر يف أمر احلماية.
 -3عدم

اإلضرار

باملمتلكات

الشخصية للمعتدى عليه أو أي من

999

-0عدم التعرض للمعتدى عليه.
-3عدم االقتراب من أماكن احلماية
أوأي مكان يذكر يف أمر

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

أفراد األسرة.

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
احلماية.

 -1متكني املعتدى عليه أو من يفوضه -2عدم

اإلضرار

باملمتلكات

من استالم متعلقاته الشخصية

الشخصية للمعتدى عليه أو أي

الضرورية.

من أفراد األسرة.
 -1متكني املعتدى عليه أو من

ويصدر أمر احلماية من النيابة العامة ملدة

يفوضه من استالم متعلقاته

ال تزيد على شهر ،وجيوز جتديد أمر

الشخصية الضرورية.

احلماية بأمر من احملكمة الصغرى ويصدر أمر احلماية من النيابة العامة
اجلنائية على أن ال تتجاوز مدة احلماية ملدة ال تزيد على شهر ،وجيوز جتديد
ثالثة أشهر وذلك يف حالة انتهاكه أو أمر احلماية بأمر من احملكمة الصغرى
خرقه من املعتدي.

999

اجلنائية على أن ال تتجاوز مدة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

توصية اللجنة

احلماية ثالثة أشهر وذلك يف حالة
و ألي من طريف النزاع التظلم من

انتهاكه أو خرقه من املعتدي.

أمر احلماية خالل سبعة أيام من تاريخ و ألي من طريف النزاع التظلم من
إعالنه

اليه

بطلب

الغائه

أو أمر احلماية خالل سبعة أيام من

تعديله ويكون التظلم أمام احملكمة تاريخ إعالنه اليه بطلب الغائه أو
الصغرى اجلنائية بشأن األمر الصادر من تعديله ويكون التظلم أمام احملكمة
النيابة العامة ،أما اذا صدر األمر من الصغرى اجلنائية بشأن األمر الصادر
احملكمة الصغرى اجلنائية فيكون التظلم من النيابة العامة ،أما اذا صدر األمر
أمام احملكمة الكربى اجلنائية بصفتها من احملكمة الصغرى اجلنائية فيكون
االستئنافية.

التظلم أمام احملكمة الكربى اجلنائية
بصفتها االستئنافية.
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النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

الباب الراب،

الباب الراب،

الباب الراب،

التدابري اجلنائية املتعلقة بالعنف

التدابري اجلنائية املتعلقة بالعنف

التدابري اجلنائية املتعلقة بالعنف األسري

األسري

األسري
 قررت اللجنة تغيري مسمى الباب -حذف البـاب الرابـع مـن

ليصبح

املشروع بقانون ،مع مراعـاة
إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
الباب الراب،
العقوبات
مادة ()03
999

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

مادة ()03

مادة ()03

توصية اللجنة

 قررت اللجنة املوافقة على قرار جملسللمعتدى عليهـا احلـق يف املعونـة  -حذف املادة ( ،)62مع مراعاة
القضائية دون النظر إىل مدى مالءهتا

مع إعادة ترقيم املـواد الـيت

املالية هي أو أبويهـا أو زوجهـا أو

تليها.

النواب حبذف املادة ()62مع مراعـاة
إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

الوصي عليها.
وتتوىل اللجنة الوطنية ندب حمام مـن
املشهود هلم بالكفاءة يف قضايا العنف
األسري للحضـور واملرافعـة عـن
املعتدى عليها.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

مادة ()03

مادة ()03

مادة ()03

تستعني النيابة العامة مبا يكون لـدى  -حذف املادة ( ،)61مع مراعاة  -قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس
اللجنة الوطنية من تقـارير طبيـة أو

إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

اجتماعية أعدت طبقاً ألحكام هـذا

النواب حبذف املادة ( )61مع مراعاة
إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

القانون عن حالة املعتدى عليها.
مادة ()02

مادة ()02

مادة ()02

إذا تعرضت األنثى بصفة دائمة لعنف  -حذف املادة ( ،)61مع مراعاة  -قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس
نفسي وعاطفي يف إطار األسرة ممن له
عليها أية سلطة أو عالقة أ و والية،

إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

النواب حبذف املادة ( )61مع مراعاة
إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

كالذم أو التحقري أو اإلمهال املتعمد،
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

كان ملأموري الضبط القضائي بناء
على شكوى من املعتدى عليها إلزام
املعتدى بأن يتعهد بعدم التعرض هلا
مستقبال ،فإذا تكر منه الفعل بعد
ذلك عقب باحلبس مدى ال تزيد على
ثالثة أشهر أو بالغرامة اليت ال جتاوز
مائيت دينار.
مادة ()31

مادة ()31

مادة ()31

مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة أشـد  -حذف املادة ( ،)20مع مراعاة  -قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس
ينص عليها قانون ال عقوبات أو أي
قانون آخر ،يعاقب بالسجن املؤقـت

إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

النواب حبذف املادة ( )20مع مراعاة
إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

كل من له على األنثى سلطة أو عالقة
أو والية واعتدى على سالمة جسمها
ب الضرب أو اجلرح ومل يقصد مـن
ذلك قتال ولكنه أفضى إىل املوت.
وإذا توافر أحد الظـروف املبينـة يف
الفقرة الثانية من املادة ( )333مـن
قانون العقوبات عـد ذلـك ظرفـاً
مشددًا.
ويعد ظرفاً مشدداً كـذلك وقـوع
االعتداء حتت مسع وبصـر أطفـال
املعتدى عليها أو إذا كانـت حبلـى
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

سواء أدى االعتداء إىل إجهاضها أو
مل يؤد.
مادة ()30

مادة ()30

مادة ()30

مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة أشـد  -حذف املادة ( ،)26مع مراعاة  -قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس
ينص عليها قانون العقوبـات أو اي
قانون آخر ،يعاقب بالسجن مـدة ال

إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

النواب حبذف املادة ( )26مع مراعاة
إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

تقل عن ثالث سنني وال تزيد علـى
عشر سنني كل من له على األنثـى
سلطة أو عالقة أو والية وأحدث هبا
عمداً عاهة مستدمية .وتكون العقوبة
السجن مدى ال تقل عن سـنتني وال
998

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

تزيد على عشر سـنني إذا أفضـى
االعتداء إىل عاهة مسـتدمية دون أن
يقصد إحداثها.
وإذا توافر أحد الظروف املنصـوص
عليها يف الفقرة الثالثة من املادة ()20
من هذا القانون عـد ذلـك ظرفـاً
مشددًا.
ويعترب يف حكم العاهة كل تشـويه
جسيم ال حيتمل زواله.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

مادة ()33

مادة ()33

مادة ()33

مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة أشـد  -حذف املادة ( ،)22مع مراعاة  -قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس
ينص عليها قانون العقوبـات أو أي
قانون آخر ،يعاقب باحلبس مـدة ال

إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

النواب حبذف املادة ( )22مع مراعاة
إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

تقل عن مخسة عشر يوماً أو بالغرامة
اليت ال تقل عن مائة دينار كل من له
على األنثى سلطة أ و عالقة أو والية
واعتدى على سالمة جسـمها بأيـة
وسيلة وأفضى االعتداء إىل مرضها أو
عجزها عن أعماهلا الشخصية مدة ال
تزيد على عشرة أيام.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيـد
على ثالثة شهور أو الغرامة الـيت ال
جتاوز مائة دينار إذا مل تصل نتيجـة
االعتداء إىل درجة اجلسامة املذكورة
يف الفقرة السابقة.
وإذا توافر أحد الظروف املنصـوص
عليها يف الفقرة الثالثة من املادة ()20
من هذا القانون عـد ذلـك ظرفـاً
مشدداً.
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

 قررت اللجنة استحداث مادة جديدةتأخذ الرقم ( )62بعد إعادة الترقيم .
 ويكون نص املادة املستحدثة علىالنحو التايل :

مادة مستحدثة
مادة ()03
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على شهر
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مادة مستحدثة

النص األصلي

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

تعديالت جملس النواب

وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو

مادة ()03

بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف
أمر احلماية أو أيًا من شروطه.

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
شهر وبغرامة ال تزيد على مائة دينار
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من
خالف أمر احلماية أو أيًا من شروطه

 قررت اللجنة استحداث مادة جديدةتأخذ الرقم ( )61بعد إعادة الترقيم.
 ويكون نص املادة املستحدثة علىالنحو التايل :
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النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()03

مادة ()03

م ،عدم االخالل بأية عقوبة أشد يف م ،عدم االخالل بأية عقوبة أشد يف
قانون العقوبات أو أي قانون آخر قانون العقوبات أو أي قانون آخر
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
أشهر وبغرامة ال تزيد على مائيت دينار ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من مائيت دينار أو بإحدى هاتني
خالف أمر احلماية باستخدام العنف جتا العقوبتني كل من خالف أمر احلماية
أي من املشمولني بأحكام هذا القانون.

باستخدام العنف جتا

أي من

املشمولني بأحكام هذا القانون.
 قررت اللجنة استحداث مادةجديدة تأخذ الرقم ( )61بعد إعادة
999

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الترقيم.

 ويكون نص املادة املستحدثة علىالنحو التايل :
مادة مستحدثة
مادة ()02
مادة ()02

م ،عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص
عليها قانون العقوبات أو أي قانون

م ،عدم االخالل بأية عقوبة أشد

آخر:

ينص عليها قانون العقوبات أو أي

 -6يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
999

قانون آخر:

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة دينار -6يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة
ارتكب فعالً أدى إىل إيذاء نفسي .

دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني،
كل من ارتكب فعالً أدى إىل إيذاء

 _2ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن
مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني  ،كل من ارتكب إيذاء
جسدياً أو جنسياً.
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نفسي .
 _2ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد
على مخس سنوات وبغرامة ال تقل
عن مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني  ،كل من ارتكب إيذاء
جسدياً أو جنسياً.

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

الباب اقامس

الباب اقامس

الباب اقامس

أحكام ختامية

أحكام ختامية

أحكام ختامية

مادة ()32

مادة ( )04بعد إعادة الترقيم

يصدر جملس الوزراء القرارات الالزمة

دون تعديل

 قررت اللجنة حذف املادة ( )23معمراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 قررت اللجنة استحداث مادة جديدةتأخذ الرقم ( )20بعد إعادة الترقيم.
 ويكون نص املادة املستحدثة علىالنحو التايل :
مادة مستحدثة
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()31

مادة ()31

باستثناء اجلنايات وما نصت عليه املادة باستثناء اجلنايات وما نصت عليه
( )2من قانون االجراءات اجلنائية  ،املادة ( )2من قانون االجراءات
جيوز للمعتدى عليه أو من ينوب عنه اجلنائية  ،جيوز للمعتدى عليه أو من
حبسب

ينوب عنه حبسب األحوال يف

األحوال يف جرائم العنف األسري أن جرائم العنف األسري أن يتنازل
يتنازل عن الشكوى يف أي حالة كانت عن الشكوى يف أي حالة كانت
عليها الدعوى ،وتنقضي الدعوى عليها الدعوى ،وتنقضي الدعوى
اجلنائية بالتنازل.
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اجلنائية بالتنازل.

النص األصلي

تعديالت جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()34

مادة ()34

مادة ( / )34مادة ( ) 30بعد إعادة

مادة ()30

الترقيم

مادة ( )03بعد إعادة الترقيم
 إحالل عبارة "على رئـيسجملس الوزراء والوزراء" حمل
عبارة "على الوزراء" الواردة
يف بداية املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

 قررت اللجنة املوافقة على قرار جملسالنواب بإحالل عبارة "على رئـيس
جملس الوزراء والوزراء" حمل عبارة
"على الوزراء" الـواردة يف بدايـة
املادة.

التعديل:
على رئـيس جملـس الـوزراء
والوزراء – كل فيما خيصـه –

989

النص األصلي

توصية اللجنة

تعديالت جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

على الوزراء – كل فيما خيصـه – تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء

تنفيذ أحكام هذا القانون  ،ويعمل به به من اليوم التايل لتاريخ نشره يف

– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام هذا

من اليوم التـايل لتـاريخ نشـره يف اجلريدة الرمسية.

القانون ،ويعمل به من اليوم التـايل

اجلريدة الرمسية.

لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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التاريخ  11 :يناير 1011م

سعادة األستاذة  /دالل جاسم الزايد احملرتمة
رئيــس جلنة شؤون املرأة والطفل
املوضوع  :مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف (املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب).

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاايخ

 6ن اي خ 7777م ،أخف ا معااال الساايع عل ا ب ا لااال اللااال

رئاايا المسلااا ،ضا ك اتيباام خ اام  6ص ت  ،)7777 -7 -7 /نسا
ك مشروع قانو بشأ حماية األسرة م العنف (المعع ف ضوء االقتراح بقانو

المقعم م مسلا الناوا)  ،و ذاختم اإل ضيح إلى لجن الشاووك التشاخ ة
والقينون ا  ،وذلاان ل ني شااتم وإبااحاا ال يح اايت ش اام لشجن ا شااووك ال ااخأ
والطفل.
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وبتاايخ

 6ن اي خ 7777م ،قااحت لجن ا الشااووك التشااخ ة والقينون ا

اجت ي هااي الثااين  ،ح ااا اطشةاات شااى شااخون القااينوك ال ااذاوخ و ذاختاام
اإل ضاااايح  ،وذلاااان بحضااااوخ ال ستشاااايخ ك واا تييياااا ك القااااينون ك
بيل جشس.

وانتهت الشجن – بةح ال حاول والنقيش – إلى احم

يلفا

شاخون

القينوك ل بيحئ وأحايم الحستوخ.

توصية اللجنة :

تخى الشجن سي

مشروع قانو بشأ حماية األسرة ما

العنااف (المعااع فاا ضااوء االقتااراح بقااانو المقااعم ماا مسلااا
النوا) ؛ ك النيح ت ك الحستوخ والقينون .

حممـد هــادي احللواجـي
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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