املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
املرسوم بقانون رقم ( )86لسنة
4102م بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )86لسنة 4118م
بشأن محاية اجملتمع من األعمال
اإلرهابية.

06

التاريخ  42 :ديسمرب 4102م

التقرير احلادي عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )86لسنة  ،4102بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )26لسنة  4118بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع

مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/042ص ل خ أ/ف 4د )0املؤرخ يف 9
ديسمرب 0202م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم

( )86لسنة  ،4102بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )26لسنة  4118بشأن
محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )0تدارست اللجنة املرسوم بقانون يف اجتماعيها اخلامس والسادس املنعقدين بتااري
 02و 40ديسمرب 4102م.
( )4اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع النظار
واليت اشتملت على:
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور (.مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة كل من:
 وزارة الداخلية  ،وقد حضر:.0

النقيب حممد يونس اهلرمي

إدارة الشؤون القانونية.

.0

الدكتور وليـد الطويـل

مستشار قانوين بالوزارة.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبة،املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سار اللجنة السيدة سهري عبداللطيف ،والسيدة زينب يوسف أمحد.06

ثانيـًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والاذي
جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثـًا :رأي وزارة الداخلية:
أكد ممثلو وزارة الداخلية على أمهية املرسوم بقانون املذكور ،وقد متسك ممثلو الوزارة
برأيهم الذي طرحوه أمام جملس النواب املوقر ،بضرورة املوافقة على املرسوم بقانون
لوجود تدابري ال حتتمل التأخري نظرًا الرتباطها مبصاحل اململكة وأمنها الداخلي وسالمة
األرواح واملمتلكات فيها يف مواجهة اإلرهاب.

رابعـًا :رأي اللجنـة:

تدارست اللجنة املرسوم بقانون رقم ( )86لسنة  ،0204بتعديل بعض أحكاام
القانون رقم ( )26لسنة  0228بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية  ،وقاد مت
تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضااء اللجناة ،وممثلاي وزارة
الداخلية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قارار جملاس
النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشاريعية والقانونياة
مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من النااحيتني الدساتورية
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والقانونية ،ويتألف املرسوم بقانون فضالً عن الديباجة من أربع مواد ،نصت املادة األوىل
منه على إحالل نصوص جديدة حمل نصوص املواد ( )06،0،،08،02،6من القاانون
رقم (  )26لسنة  0228بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية ،واملادة الثانية تضمنت
إحالل عبارة " نيابة اجلرائم اإلرهابية حمل عبارة " النيابة العامة" أينما وردت يف القاانون
ذاته ، ،واملادة الثالثة نصت على إضافة مادتني جديدتني برقماي ( 0مكاررًا ) و ( 0،
مكررًا) ،أما املادة الرابعة فهي مادة تنفيذية.

ورأت اللجنة أن الضرورة اليت دعت إىل صدور املرسوم بقانون ملا للجرائم اإلرهابية
من خطورة كبرية على اجملتمع وعلى أمن املواطنني ،وأن هلذه اجلرائم طبيعة خاصة
استدعت ضرورة وضع تنظيم تشريعي خاص ينظم مواجهتها ،خيتلف يف بعض أحكامه
عن قوانني العقوبات واإلجراءات اجلنائية اليت حتكم اجلرائم العادية ،ومن خالل التطبيق
العملي خالل الفترة السابقة تبيّن عدم كفاية نصوص القانون رقم ( )26لسنة 0228
بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية ،اليت تتزايد يومًا بعد يوم يف اململكة بل ويف
العامل أمجع ،وهو ما يتطلب تعديالً يف بعض األحكام اليت تضمنها القانون القائم ملواجهة
الوسائل اإلجرامية احلديثة ومحاية املواطنني من آثارها الضارة.
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واقتنعت اللجنة مبربرات صدور املرسوم بقانون ،واليت استدعت صدوره خالل فترة
ما بني انتهاء دور االنعقاد العادي األول ،ودور االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي الرابع،
مما استوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري وفقًا لنص املادة ( )86من الدستور،
واليت جاء فيها( :وجيب عرض هذه املراسيم على كل من جملس الشورى وجملس النواب
خالل شهر إذا كان اجمللسان قائمني أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من اجمللسني
اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء الفصل التشريعي ،فإذا مل تعرض زال ما كان هلا من قوة
القانون بغري حاجة إىل إصدار قرار بذلك ،وإذا عرضت ومل يقرها اجمللسان زال كذلك ما
كان هلا من قوة القانون) ،واملرسوم بقانون املذكور قد استوىف شرط العرض املنصوص
عليه ،حيث صدر بتاري  08نوفمرب  ،0204ومت عرضه يف  00ديسمرب  ،0204وبذلك
قد استوىف مجيع الشروط املنصوص عليها يف الدستور لصدوره.
وجتدر اإلشارة إىل أن املادة ( )008من الالئحة الداخلية جمللس الشورى تنص على
أن" :تسري بشأن املراسيم بقوانني اإلجراءات اخلاصة مبناقشة مشروعات القوانني
املنصوص عليها يف هذه الالئحة ،ويصوت اجمللس على هذه املراسيم باملوافقة أو بالرفض".

ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )86لسانة
 ،0204بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )26لسنة  0228بشأن محاية اجملتمع من
األعمال اإلرهابية.
00

خامسـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 89من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علاى
اختيار كل من:
 .0سعادة األستاذة سوسن حاجي حممد تقوي

مقررًا أصليــًا.

سعادة األستاذ خالد حممد جرب املسلم

مقررًا احتياطيـًا.

.4

سادسـًا :توصيـة اللجنـة:

 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )86لسنة  ،4102بتعديل بعـض أحكـامالقانون رقم ( )26لسنة  4118بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

د .حممد علي حممد اخلزاعي
نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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التاريخ 02 :ديسمبر 0225م

سعادة الدكتور /عبدالعزيز عبداهلل العجمان

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )86لسنة  0222بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )56لسنة  0228بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  9ديسمبر 6666م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 666ص ل ت ق /ف  6د  ،)6نسخة من المرسوم
بقانون رقم ( )86لسنة  0222بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )56لسنة
 0228بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني.
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وبتاااااريخ  22ديسمممممبر 0225م عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعهااا السممابع ،حيااا اطلعااى علااى المرسااوم بقااانون المااوكور ،وذلااك ب

ااور

المستشار القانوني بالمجلس الدكتور عصاام البرننجاي ،والاوي باين أن ال قارل األولاى
من المادل ( )66الواردل في (المادل األولى) من المرسوم بقانون م ل الب ا إذ تان
علاااى أن ألمااالمور ال اااب الق اااائي إذا تاااوافرت د ئااال كافياااة علاااى اتهاااام اااخ
بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هوا القانون ،أن يقبض على الماتهم لمادل
تجاون ثمانية وعشرين يومـًاأ فإنها تتعارض مع أحكام البناد (ب) مان الماادل ()69
من الدستور التي تن

على أنه أ يجاون القابض علاى إنساان أو توقي اه أو حبساه أو

ت تيشااه أو ت ديااد إقامتااه أو تقييااد حريتااه فااي ا قامااة أو التنقاال إ وفااق أحكااام القااانون
وبرقابة من الق اء.أ وبالتالي فإنهاا تكاون مشاوبة بشابهة عادم الدساتورية ألنهاا لاى
من الن

على أي رقابة يبا رها الق اء على الصالحية الواسعة التي من ها لملمور

ال ب الق ائي.
وانتهى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عادم مخال اة المرساوم بقاانون لمبااد
وأحكام الدستور .كماا انتهاى إلاى أن المرساوم بقاانون تتاوفر فياه اروط الماادل ()66
من الدستور ،مستلنسة في ذلاك بماا ورد فاي الماوكرل ا ي ااحية والماوكرل الت سايرية
لهيئة التشريع وا فتاء القانوني المرفقتين بالمرسوم بقانون.

09

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )86لسنة  0222بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )56لسنة  0228بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية ،من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

66

ملحق رقم ()2
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )24لسنة 4112م
بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت
التقاعد ألعضاء جملسي الشورى
والنواب واجملالس البلدية وتنظيم
معاشاتهم ومكافآتهم( ،املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون املقدم من
جملس الشورى).

66

التاريخ  22 :ديسمبر 2025م
تقريـر جلنـة اخلدمـات رقم ()12
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )22لسنة 2002م بإنشاء
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس
البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة:
استتمت ل نة تتخ انتتتت بل عمتتبر ستتبنس ا تت

ةتتت

انشتتىار ا تت  /902ص ل خ

ل/ف 4ت )9ان ؤاخ فس  81أعمىبا  ، 9085ىانذي م ب ىةبت معت تف انتة تخ ب ىاصتتخ تااستخ
ى ب شخ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )22لسننة 2002م بإنشنا ننندو
معاشنننام ومكا نننقم التقااننند سا نننا مواسنننب الشنننور والننننوان والمونننال

البادينننة وتن نننيم

معاشاتهم ومكا قتهم ،عتى أن مم تااسم ىإبتاء ان الحظبل ىإعتتات مرا تا منت ن اأي انتة تخ
بشأ ن م عان عتى ان ةت

فس ىعت أ صبه ثالثخ أسبب ع ن مبا ت .

ع ب اسمت ل نة خ انتت بل عمبر سبنس ا

ةت

انشىار ا

 /938ص ل خ

ل/ف 4ت )9ان ؤاخ فس  08ت س با  ، 9085ىانذي م ب ىةب معت ف انتة خ بإعبتة تااسخ
شاىع انرب ىن ان ذعىا ،ىذنك بست أن طتبل انتة خ اسماتات انمرا ا فس ةتسخ ان ةت

انسببسخ

ان سرتة بمبا خ  90ىف با  ،9085عتى أن مم تااسم ىإبتاء ان الحظبل ىإعتات مرا ا
من ن اأي انتة خ بشأ ن م عان عتى ان ةت
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فس ىعت أ صبه ثالثخ أسبب ع ن مبا ت .

ا
أوال -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكايف المذكور أااله قامم الاونة باإلورا ام التالية:

( )2متااستتل انتة تتخ ان شتتاىع برتتب ىن ان تتذعىا فتتس تىا ا سرتتبت انستتبتي انثتتب س تتن انلصتتل
انمشا سس اناابع فس اةم بعبمهب:

الـــرقم

رقـــم االوتماع

التـــاريـــــخ

8

انثب س

9085/80/90

9

انثبنث

9085/80/92

3

اناابع

9085/88/03

4

انسبت

9085/88/82

5

انثب ن

9085/89/09

6

انسبشا

9085/89/85

( )0اطتسل انتة خ ،أث تبء تااستمهب ن شتاىع انرتب ىن ان تذعىا عتتى افرتبل مرا ااتب انستبب .
افرخ ببنمرا ا انسبب ).
( )3ىبتعىة ن انتة خ حنا اةم بعهب انثب ن ان سرت بمبا خ  9085/89/09سعادة الدكتور
محمد ااب الخزااب ،عنى ةت

انشىار.

( )2شباك فس ا ةم بع ن األ ب خ انسب خ ببن ةت :
 -2الدكتور محمد عبدهللا الدليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 -0السيد علي عبدهللا العـرادي

المستشار القانوني المساعد بالمجلس.
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-

تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف ،أمين سر اللجنة ،والسيدة دانة إبراهيم
الشيخ ،أمين السر المساعد.

ا
ثانيــا -خمتصر رأي سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي( :مر )
عال خ نص تى
انبتت خ بص بت

سبشبل ى عبفآل انمربعت ألعنبء ةتسس انشىار ىان ىار ىان ةبن

انمأ ن ا ةم بع خ انسب خ ىانسسعا خ ،نذنك

ممامر عت أعببء بن خ ،ع ب أن

نة خ انشؤىن انمشا س خ ىانرب ى خ ت أ ال سال خ شاىع انرب ىن ن ان بح م ن انتسمىا خ
ىانرب ى خ ،ىأن شاىع انرب ىن
عب اا ،ىأ

مرت اا نه فإ ه

امر مبسبل بن خ عب اة ألن عتت ن ا مهل عنى مه ن
سمحرىن أن س ح نه بشااء س م ن افماان م ن ىمست ت

اشمااعبمه .

ا

ثالثــا -رأي اللجنة:
اسمت ل نة خ انتت بل عمبر سبنس ا

ةت

انشىار ىانذي م ب ىةب معت ف انتة خ

بإعبتة تااسخ شاىع انرب ىن ان ذعىا ،ىذنك بست أن طتبل انتة خ اسماتات مرا ااب فس ةتسخ
ان ةت

انسببسخ ان سرتة بمبا خ  90ىف با  ،9085عتى أن مم تااسم ىإبتاء ان الحظبل

ىإعتات مرا ا من ن اأي انتة خ بشأ ن م عان عتى ان ةت

فس ىعت أ صبه ثالثخ أسبب ع

ن مبا ت .
وعليه فقد تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت
حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد
بالمجلس ،واستمعت إلى رأي سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي ،عضو مجلس الشورى،
واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني
بشأنه ،كما اطلعت اللجنة على مرفقات تقريرها السابق والمشتملة على رأي لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكداً لسالمة مشروع القانون من الناحيتين
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الدستورية والقانونية ،ورأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس ،ورأي الهيئة العامة
للتأمين االجتماعي.
وبعد مناقشة مشروع القانون ،مرة أخرى ،واالطالع على المذكرات والمرئيات
المقدمة ،فإن اللجنة تتمسك برأيها السابق وبمالحظاتها السابقة التي أوردتها في تقريرها
السابق وهي:
 .1إن أي تعديل في تحديد االشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش ،يجب أن يبنى
على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتهاا المالياة ،والمركا
المالي للصندوق ،ومدى قدرته على الوفاء بالت اماته المستقبلية ،حيث أفادت الهيئاة
العامة للتأمين االجتماعي بأنها قد كلفت الخبير االكتواري بدراساة وتقيايا النتاائ
المتوقعة حال إقرار مشروع القانون ،والتي خلصت إلى أن التعديل يؤثر على النفقات
أكثر من الدخل ،مما يؤثر سلباً على الوضع المالي للصندوق ،حيث إنه من المتوقع أن
ي يد إجمالي النفقات خالل سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات ،مما يترتب
عليه استنفاد عمر الصندوق ،ويهدد استمراريته.
 .2تنص المادة الثالثة عشرة من قانون صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء
مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية على أن تتكفل المي انية العامة للدولة
بتغطية أي عج مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكاا القانون ،وحيث
إنه قد خلت المي انية العامة للدولة من االعتمادات المخصصة لتمويل هذ التكالي
اإلضافية ،فإن األمر يتطلب لجوء الدولة إلى االقتراض من المؤسسات المالية لتغطية
العج في المي انية العامة ،مما يحمل هذ المي انية أعباءً جديدةً تتمثل في القروض
والفوائد المالية المترتبة عليها.
 .3وبما أن المي انية العامة للدولة تعاني من عج مالي كبير ،فضالً عن ارتفااع حجاا
الدين العاا وفوائد  ،فإنه يكون من الصعب معه تحميل المي انية العامة للدولة الم ياد
من األعباء المالية اإلضافية التي جاء بها مشروع القانون.
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 .4إن طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسي الشورى والنواب
والمجالس البلدية ،تختل

عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية األخرى ،من حيث

إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكاا هذا القانون تقع على عاتق الخ انة العامة
للدولة ،حيث تتحمل الحكومة تكلفة القيمة الرأسمالية لفروق االشتراكات بين مدة
الخدمة الفعلية ومدة الخدمة االعتبارية المحسوبة عند التقاعد.

وعليه ،تتمسك اللجنة بتوصيتها السابقة بعدا الموافقة ،من حيث المبدأ ،على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )23لسنة 3002م بإنشاء صندوق معاشات
ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم
ومكافآتهم.

ا
رابعا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إع ب ن ص ان بتة

 ) 32ن انال حخ انتاتت خ ن ةت

انشىار ،املرل انتة خ عتى

اتم با عل ن :

 .2سعادة اسستاذة اطمة ابدالوبار الكوهوــــب
 .2سعادة اسستاذ ابدالوهان ابدالحسن المننور
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مقررا أنايـًا.
ً
مقررا احتياط ًيا.
ً

ا
خامسا :توصية اللجنة:
فس نىء ب تاا ن ب شبل ى ب أبتي ن آااء أث بء إعبتة تااسخ شاىع انرب ىن،
فإن انتة خ مىصس ب ب تس:

 ادم الموا قة ،من حيث المبدأ ،ااى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()22
لسنة 2002م بإنشا
والنوان والموال

نندو

معاشام ومكا قم التقااد سا ا

مواسب الشور

البادية وتن يم معاشاتهم ومكا قتهم.

ىاأل ا ساىض عتى ان ةت

ان ى ا متبذ انالز ،،،

نــــوار علي احملمــــود

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نائب رئيس جلنة اخلدمات

رئيس جلنة اخلدمـات
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التاريخ 6 :يوليو 6666م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )30لسنة 0222
بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسي الشورى والنواب
والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  66يونيو 6666م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 666ص ل ت ق  /ف  6د  ،)6نسخة من مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )30لسنة  0222بإنشاء صندوق
معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية
وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم ،.إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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ىبمتتتتبا خ  22يونيننننو 2025م ،عرتتتتتل نة تتتتخ انشتتتتؤىن انمشتتتتا س خ ىانرب ى تتتتخ
اةم بعهتتب العشننرين ،ح تتث اطتستتل عتتتى ان شتتاىع برتتب ىن ان تتذعىا ،ى تتااا ةتت
ان ىار بشأ  ،ىذنك بحنىا ان سمشبا انرب ى س ببن ةت .

– بأغتب تخ أعنتب هب ،إنتى عتت

ىا مهل انتة خ – بستت ان تاىنتخ ىان رتب

تبنلتخ

شاىع انرب ىن ن ببتئ ىأحعب انتسمىا.
فس ح ن رأ عل ن سسبتة األسمبذة ت ل انزا ت ،ىستسبتة األستمبذ أح تت انحتتات،
ىستسبتة األستمبذة ستب خ ان ؤ تت ،ىةتىت شتبهخ بستت انتستمىا خ فتس شتاىع انرتب ىن
بشعل تبص فس ان تبتة انستببسخ ت ب تب ملت
ا مهى إن

تع اأي ا تخ انمشتا ع ىا فمتبء ى تب

ن مبا ا بهذا انشأن؛ ذنك أن إنزا انحعى خ بستات حصخ ن ا شمااعبل

عن تة انتت تخ ا فماانت خ انمتس طتتر انسنتى انتذي ست ن فتس ةتت
انذي متر فس ان ةتت

ان تببس نلمتاة

انشتىار أى

مرتل عتن ست م ن نت هب بحتت أ صتى ست م ن

إنتتبف م ن نمصتتبح تتتة تت م ت أابتتع س ت ىال ،إذا تتب أاات أن عتتىن سمحر ت ب ن ستتب
مربعتي ،شعل إتال ب بتأ ان سبىاة ب ن أعنبء ةتت
أى ان ةت

انشتىار أى ةتت

ان تىار

انبتتي ىب ن ىظلس انحعى خ ،ح ث أنز ان اسى برب ىن ا ت  )9نست خ

 8220بمستتت ل بستتض أحعتتب انرتتب ىن ا ت  )83نست خ  8225بشتتأن م ظت
ى عبفآل انمربعت ن ىظلس انحعى خ ،ان ىظف انتذي طتتر نت

سبشتتبل

تتة تت تخ افماانت خ

بأتاء انحصم ن س ب .ىعت ت فتإن ان شتاىع برتب ىن تتل ب بتتأ ان ستبىاة أ تب انرتب ىن
ى ل ّا فس ان ااعز انرب ى خ انذي ص عت هب فتس ان تبتة  )81تن انتستمىا .ىبتذنك
عتىن شتاىع انرتب ىن تت أتتل ببنح ب تخ انرب ى تخ ان معبف تخ ى تب ز بت ن طتب لم ن تتن
انتبنس ن ن ظب انمأ ن ا ةم تبعس ،ىان تتبطب ن بأحعب ت ىان م تبثت ن فتس ان ااعتز
انرب ى تتخ فتتس ةتتبل ا ستتملبتة تتن انحرتتى انمأ

تتخ ،ع تتب أ ت أستترط انحتتت األ صتتى

ن سبشبل انمربعتت ببن ستبخ ألعنتبء ةتستس انشتىار ىان تىار ىان ةتبن
حبنخ انة ع ب ن سب

انسنى خ ىان سب

انبتت تخ فتس

ان ستمح عتن تتة تت تخ أتتار فتس غ تا
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عنى خ ان ةت  ،تىن ان ص عتى سا بن ذنك ا سربط ببن سبخ نغ تاا

تن انستب ت ن

ببنحعى تتخ ىانرطتتبع انستتب  ،ىتىن أن ستتم ت فتتس انم تتز بت ن اتتبم ن انل مت ن إنتتى أست
ىنىع خ ،ببناغ

ن معتبفؤ اعز ه تب انرتب ى س ،نعى ه تب تبنتس ن ن ظتب انمتأ ن

ا ةم بعس،

ب ستمىةر ىحتتة انربعتتة انرب ى تخ فتس شتأن انحتت األ صتى ن سبشتبل

انمربعت نمحر

انح ب خ انرب ى خ ان معبف خ نعال انطاف ن.

رأي الاونة:
متتار انتة تتخ ستتال خ مشممروع قممانون بتعممديل بعممض أحكممام القممانون رقممم ()30
لسمممنة  0222بإنشممماء صمممندوق معاشمممات ومكافمممآت التقاعمممد ألعضممماء مجلسمممي
الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظميم معاشماتهم ومكافمآتهم ،تن ان تبح م ن
انتسمىا خ ىانرب ى خ.
دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقرتاح
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )42لسنة 4118م بشأن رعاية
وتأهيل وتشغيل املعاقني ،واملقدم من
أصحاب السعادة األعضاء :الدكتورة
جهاد عبداهلل الفاضل ،والدكتور
سعيد أمحد عبداهلل ،ونوار علي
احملمود ،وفاطمة عبداجلبار
الكوهجي ،وهالة رمزي فايز.
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التاريخ  22 :ديسمبر 2025م
تقريـر جلنـة اخلدمـات رقم ()10
خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )47لسنة 2002م بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :الدكتورة
جهاد عبداهلل الفاضل ،الدكتور سعيد أمحد عبداهلل ،نوار علي احملمود ،فاطمة
عبداجلبار الكوهجي ،وهالة رمزي فايز
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة:
اسمت ل نة خ انتت بل عمبر سبنس ا

ةت

انشىار ا

 /992ص ل خ ل-

ف 4ت )9ان ؤاخ فس  08ت س با  ،9085ىانذي م ب ىةب معت ف انتة خ بتااسخ ى ب شخ
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )47لسنة 2002م بشأن رااية وتأهيل
وتشغيل المعاقين ،والمقدم من أنحان السعادة اسا ا  :الدكتورة وهاد ابدهللا الفا ل،
والدكتور سعيد أحمد ابدهللا ،ونوار ااب المحمود ،و اطمة ابدالوبار الكوهوب ،وهالة رمزي
ايز ،عتى أن مم تااسم ىإبتاء ان الحظبل ىإعتات مرا ا من ن اأي انتة خ ن م عان عتى
ان ةت

فس ىعت أ صبه ثالثخ أسبب ع ن مبا ت .
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ا
أوال -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكايف المذكور أااله قامم الاونة باإلورا ام التالية:
( )5متااستتل انتة تتخ ا متتااو برتتب ىن ان تتذعىا فتتس تىا ا سرتتبت انستتبتي انثتتب س تتن انلصتتل
انمشا سس اناابع فس ا ةم بعبل انمبن خ:
ا ا ةم بع

مبا خ ا ةم بع

01

 09ت س با 9085

02

 02ت س با 9085

80

 99ت س با 9085

( )8اطتسل انتة خ ،أث بء تااسمهب عتى ا مااو برب ىن ان ذعىا عتى:
أ -اأي نة خ انشؤىن انمشا س خ ىانرب ى خ ب ةت

انشىار( .مر )

ن -الحظبل رت س ا مااو برب ىن ان ذعىا.
م -اأي ىزااة انس ل ىانم خ ا ةم بع خ( .مر )
ث -ا مااو برب ىن ى ذعام اإل نبح خ( .مر )

( )7ىبتعىة ن انتة خ لوزارة العمل والتنمية االوتمااية ،حنا اةم بع انتة خ عل ن:
 -2السيدة حنـــان محمــد كمال
 -0الدكتور أسامة كامل متولي

وكيل الوزارة لشؤون التنمية االجتماعية.
المستشار القانوني.

 -3السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار تنسيق المجلسين.
( )6شباك فس ا ةم بع ن األ ب خ انسب خ ببن ةت :
 .2الدكتور محمد عبدهللا الدليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجــــــان.

 .0السيد علي عبدهللا العــــرادي

المستشار القانوني المساعد بالمجلس.
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 مىنى أ ب خ سا انتة خ السيد أيون ااب طريف أ ن سا انتة خ ،والسيدة دانة إبراهيم
الشيخ أ ن سا انتة خ ان سبعت.

ا
ثانيـا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس:
ذابل نة خ انشؤىن انمشا س خ ىانرب ى خ ب ةت
برب ىن إنى سال م

انشتىار فتس مىصت مهب بشتأن ا متااو

ن ان بح م ن انتسمىا خ ىانرب ى خ.

ا
ثالثــا -رأي مقدمي االقرتاح:
ب ت ّن رتتت ى ا متتااو برتتب ىن أن انرتتب ىن ا ت  )24نس ت خ  9006بشتتأن اعب تتخ ىمأا تتل
ىمشتتتغ ل ان ستتتب ن ىمست المتتت  ،تتت ص فتتتس ع ىا تتت ىأحعب تتت عتتتتى استتتمتتا عت تتتخ المعنننا
ى المعاقين  ،ىاس انعت بل انمس مح ل فس س باب ىص خ اةم بع خ ستب خ نذىي اإلعب خ.
ىن ب عب ل

تعخ انبحا ن ت صبت ل عتى املب خ األ ان محتة نحرى األشتبص ذىي

اإلعب خ ،ب ىةر انرب ىن ا

 )99نس خ  9088ببنمصت

اإلعب خ ،ىانمس اسمتت ل صطتح ذوي اإلااقة بت
انرب ىن ا

عتتى املب تخ حرتى األشتتبص ذىي
ن ان سب ن ،األ تا انتذي مطتتر مستت ل

 )24نس خ  9006بشأن اعب خ ىمأا ل ىمشغ ل ان سب ن ىمست الم  ،ببسمبتال عبباة

ذوي اإلااقة

حل عت بل المعا

ان س ى انستبس نت صطتح ،ىب ب مس

ى المعاقين

ن ع ىان انرب ىن ىأحعب  ،ب ب صحح تن

ع املب خ حرى ا شتبص ذىي اإلعب خ.

ا
رابعـا -رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية:
ب ل انىزااة أ هب ممل

تع رتت س ا متااو فتس ة تع انمستت الل انمتس أ ااتب ا متااو

برتتب ىن ،ىبتتبألتص أن اتتذه انمستتت الل ممل ت
األشتبص ذىي اإلعب خ ،ىانمس ب ل

تتع تتب ذابتتل إن ت املب تتخ األ ت ان محتتتة نحرتتى

تعخ انبحا ن ببنمصت
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عت هب ب ىةر انرب ىن ا

)99

نس خ  ،9088ح تث استمتت ل ا ملب تخ صتطتح األشتتبص ذىي اإلعب تخ ستىاء فتس ع ىا هتب
انا سس أى فس بسض فصىنهب ،ىن ممحلظ

تعخ انبحا ن عتى اذا ان صطتح ،ب س س ان ىافرخ

عت .
ا
خامسا -رأي اللجنة:
متااسل انتة خ ا مااو برب ىن ،ىاطتسل عتتى اأي رتت س ا متااو ،ىعتتى اأي
نة خ انشؤىن انمشا س خ ىانرب ى خ ببن ةت  ،ىعتى اأي ىزااة انس ل ىانم خ ا ةم بع تخ ،ىمت ّ
اسمسااض ىةهبل ان ظا انمس تاال حىن

ن بل أعنتبء انتة تخ ىان سمشتبا انرتب ى س نشتؤىن

انتةتتبن ىان سمشتتبا انرتتب ى س ان ستتبعت بتتبن ةت  ،ح تتث بت ّن أصتتحبر انستتسبتة أعنتتبء انتة تتخ أن
انرتتب ىن ا ت  )24نس ت خ  9006بشتتأن اعب تتخ ىمأا تتل ىمشتتغ ل ان ستتب ن ىمست الم ت  ،ت ص فتتس
ع ىا ىأحعب

ى المعناقين  ،ىاتس انعت تبل انمتس مح تل ستب س

عتى اسمتتا عت مس المعا

ستب خ نذىي اإلعب خ.
تعخ انبحا ن ت صبت ل عتى املب خ األ ان محتة نحرى األشتبص ذىي

ىن ب عب ل

اإلعب خ ،ب ىةر انرب ىن ا

 )99نس خ  9088ببنمصت

عتتى املب تخ حرتى األشتتبص ذىي

اإلعب تتخ ،ىانمتتس استتمتت ل صتتطتح ذوي اإلااقننة بتتت عتتن المعنناقين  ،األ تتا انتتذي مطتتتر
مست ل انرب ىن ا

 )24نس خ  9006بشأن اعب خ ىمأا ل ىمشغ ل ان سب ن ىمست الم  ،ببسمبتال

عبتتباة ذوي اإلااقننة

ى المعنناقين

حتتل عت متتس المعننا

صحح ن ان س ى انستبس نت صطتح ،ىب ب مس

تتن ع تتىان انرتتب ىن ىأحعب ت  ،ب تتب

ع املب خ حرى األشتبص ذىي اإلعب خ.

ىح ث إن اذه ا ملب خ ت بحثل سبل إزانخ عبفخ أشعبل انم ز عن ف خ ذىي اإلعب تخ ،
ىا ملب عتى انمى ف عتن استمس بل عت متس "معنا " أى "معنو " بة تع انتغتبل ،ألن ظ تبل
ح ب تتخ حرتتى ذىي اإلعب تتخ ب ّ تتل أ هتتب عت تتبل ستتتب خ مهت ن اإل ستتبن ىمبتتاز ف ت

تتىاطن ان ت رص

ىاننتتسف ىحصتتاه فتتس بنتتر الشننخا المعننا  ،ىعأ ت انشتتسء انىح تتت انتتذي تتااه ان تتب

فت،

م بس ن بأن انشتص ن ذىي اإلعب خ ن ةىا ر إ ةبب خ ى تاال عث اة.

ىفس نىء عل ذنك مار انتة خ انمىص خ ببن ىافرخ عتى ةىاز ظا ا مااو برب ىن.
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ا
سادسا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إع ب ن ص ان بتة  ) 32ن انال حخ انتاتت خ ن ةت

انشىار ،املرل انتة تخ عتتى اتم تبا عتل

ن:
مقررا أنايـًا.
 .2اسستاذ نــــــوار ااب المحمود
ً
مقررا احتياط ًيا.
 .2الدكتور مننور محمد سرحان
ً
ا
سابعـا :توصية اللجنة :
فتتس نتتىء تتب تاا تتن ب شتتبل ى تتب أبتتتي تتن آااء أث تتبء تااستتخ ا متتااو برتتب ىن ،فتتإن انتة تتخ
مىصس ب ب تس:
 الموا قة ااى ونواز ن نر االقتنراح بقنانون بتعنديل بعنض أحكنام القنانون رقنم ( )47لسننة
2002م بشأن رااية وتأهيل وتشغيل المعاقين ،والمقندم منن أننحان السنعادة اسا نا :
النندكتور ة وهنناد ابنندهللا الفا ننل ،والنندكتور سننعيد أحمنند ابنندهللا ،ونننوار ااننب المحمننود،
و اطمة ابدالوبار الكوهوب ،وهالة رمزي ايز.

واسمر معروض ااى الموا

الموقر التخاذ الالزم ،،،

نوار علي احملمود

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نائب رئيس جلنة اخلدمات

رئيس جلنة اخلدمـات
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التاريخ 0 :ديسمبر 6666م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )47لسنة 2002م
بشأن رااية وتأهيل وتشغيل المعاقين ،والمقدم من أنحان السعادة اسا ا :
الدكتورة وهاد ابدهللا الفا ل ،الدكتور سعيد أحمد ابدهللا ،نوار ااب المحمود،
اطمة ابدالوبار الكوهوب ،هالة رمزي ايز.
تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  6ديسمبر 6666م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 666ص ل ت ق  /ف  6د  ،)6نسخة من االقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )47لسنة 2002م بشأن رااية وتأهيل
وتشغيل المعاقين ،والمقدم من أنحان السعادة اسا ا  :الدكتورة وهاد ابدهللا
الفا ل ،الدكتور سعيد أحمد ابدهللا ،نوار ااب المحمود ،اطمة ابدالوبار
الكوهوب ،هالة رمزي ايز ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته
وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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وبتاريخ  8ديسمبر 0225م ،عقدت لجنة الشؤون التشاريعية والقانونياة اجتماعهاا
السادس ،حيا اطلعى على ا متااو برتب ىن ،ى ذعامت اإل نتبح خ ،ىذنتك بحنتىا
ان سمشبا انرب ى س ببن ةت .

ىا مهل انتة خ – بست ان تاىنخ ىان رب

– إنى عت

تبنلخ ا متااو برتب ىن ن بتبتئ

ىأحعب انتسمىا.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة من االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()47
لسنة 2002م بشأن رااية وتأهيل وتشغيل المعاقين ،والمقدم من أنحان
السعادة اسا ا  :الدكتورة وهاد ابدهللا الفا ل ،الدكتور سعيد أحمد ابدهللا،
نوار ااب المحمود ،اطمة ابدالوبار الكوهوب ،هالة رمزي ايز ،من الناحيتين
الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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