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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون بشأن 

العقوبات والتدابير البديلة، 

( 32المرافق للمرسوم رقم )

 م.2017لسنة 
 

 

 

 

 

 



 

98 

 

 

 

 م 2017 يونيو 29التاريخ : 

 

للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن  الثامن والعشرونالتقرير 

 الوطني

 بشأن العقوبات والتدابير البديلةمشروع قانون بخصوص 

  2017( لسنة 32المرافق للمرسوم رقم )

 التشريعي الرابعدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل 

 

 مقدمـة:

  

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي      

/ص ل خ أ/ 583السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

 ( المؤرخ في3د 4ف

 روعمشوالذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م،2017 يونيو 21 

( لسنة 32المرافق للمرسوم رقم )، والتدابير البديلة بشأن العقوبات قانون

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي 2017

 اللجنة بشأنه.

 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 
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 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

الثامن عشتتتتتر، المنعقد اللجنة مشتتتتتروع القانون في اعجتماع تدارستتتتتت  (1)

 .م2017يونيو  28بتاريخ 
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتت ا على الوثائع المتعلقة بمشتتتتتتروع القانون  (2)

 موضوع النظر والتي اشتملت على: 

 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 )مرفق(. اإلنسانرأي المؤسسة الوطنية لحقوق  -

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني.  مشروع القانون المذكور، ومذكرة -

 (مرفق)

 

 وبدعوة من اللجنة شارك في اعجتماع كل من:  (3)
 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر: -

 وكيل وزارة لشؤون العدل.   السيد وائل رشيد بوعالي .1

المستشار القانوني   خليفة آل خليفةالدكتورة الشيخة نورة بنت  .2

 للوزارة.

 

 وزارة الداخلية، وقد حضر: -

مدددير إدارة الشددددددؤون    العقيد راشد محمد بونجمة .1

 .القانونية
مدددن إدارة الشدددددددددؤون   أول فيصل عبدالعزيز النجار المالزم .2

 القانونية.
 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان،  وقد حضر: -

نددددائددددج رئدددديدددد  مددددجددددلدددد    السيد عبدهللا أحمد الدرازي .1

 المفوضية.



 

100 

 

رئدددديدددد  وحدددددة الشدددددددددؤون   السيد محمد أحمد النجار .2

 القانونية.
 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس كل من: -

المستشـار القانونـي لشـؤون   الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 اللجان.

بددداحدددث قددداندددوندددي بددد ددديددد دددة   السيدة فاطمة غانم الذوادي  .2

 ن.يالقانونيالمستشارين 

 

 .س يرا عبداللطيف لسيدةتولى أمانة سـر اللجنة ا  -

 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانياا

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع      

 .القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية

 

 :اإلسالمية واألوقافالعدل والشؤون رأي وزارة  -ـااثالث

بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافع  الموافقة على مشروع القانون     

وضع تشريع متكامل لتنظيم  ، ألهميته في2017( لسنة 32للمرسوم رقم )

العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية وتحديد هذه العقوبات وأحوال 

تطبيق ا والسلطات المختصة بذلك، ومواكبة أحدث النظم الديمقراطية في 

السياسات العقابية الفعالة في ردع المجرمين وإدماج م كمواطنين صالحين 

 ا ومعنوي ا واجتماعي ا.في المجتمع مع تأهيل م نفسي  

 :الداخليةرأي وزارة  -ارابعـا 
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افع ربشأن العقوبات والتدابير البديلة، الم الموافقة على مشروع القانون     

وضع تشريع متكامل لتنظيم  ألهميته في ، 2017( لسنة 32للمرسوم رقم )

العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية وتحديد هذه العقوبات وأحوال 

تطبيق ا والسلطات المختصة بذلك، ومواكبة أحدث النظم الديمقراطية في 

السياسات العقابية الفعالة في ردع المجرمين وإدماج م كمواطنين صالحين 

   .  واجتماعي اا ومعنوي ا في المجتمع مع تأهيل م نفسي  

 

 :المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانرأي  -اخامسا 

 

أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على أهمية مشروع القانون،      

موضحة أن مرئيات ا التي قدمت ا للجنة اقتصرت على المواد التي ترى أن 

ا على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، واضعة  ا مباشر  ل ا مساس ا أو تأثير 

نسان لحقوق اإلفي اععتبار أحكام الدستور والصكوك واعتفاقيات الدولية 

 ذات الصلة. )مرفع(    

 

 

 رأي اللجنــة: -ـااسادس

 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافع القانون مشروعتدارست اللجنة      

العدل والشؤون وزارة  ممثلي بحضور ،2017( لسنة 32للمرسوم رقم )

والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، ، ، ووزارة الداخليةاإلسالمية واألوقاف

ية على رأي لجنة الشؤون التشريعواطلعت اللجنة ، للجنةوالمستشار القانوني 

قانون من مشروع الوالقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكد ا لسالمة 
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قرار مجلس النواب  علىاطلعت ، كما الناحيتين الدستورية والقانونية

، واستعرضت اللجنة مواد المشروع والذي ومرفقاته بشأن مشروع القانون

منه المقصود ( 1) المادة بينت، ( مادة24)من  –فضال  عن الديباجة –يتألف 

بالعقوبة البديلة والتي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر ب ا بدع  عن العقوبة 

لبديل والذي تأمر به النيابة العامة أو األصلية، وكذلك المقصود بالتدبير ا

 (2المادة )بدع  عن الحبس اعحتياطي، وعددت  -بحسب األحوال–القاضي 

العقوبات البديلة وحصرت ا في العمل في خدمة المجتمع، اإلقامة الجبرية في 

مكان محدد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، التع د بعدم التعرض أو 

اعتصال بأشخاص أو ج ات معينة، الخضوع للمراقبة اإللكترونية، حضور 

 وتناولتبرامج التأهيل والتدريب، وإصالح الضرر الناشئ عن الجريمة، 

تحديد مف وم كل عقوبة من العقوبات البديلة المشار  (9( إلى )3المواد من )

للقاضي الصالحية عند الحكم بعقوبة الحبس مدة  (10المادة )إلي ا، وأعطت 

ع تزيد على سنة أن يستبدل ب ا بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أكثر، 

بعقوبة الحبس لمدة تزيد على للقاضي عند الحكم  (11المادة )كما أجازت 

سنة وع تتجاوز خمس سنوات أو السجن مدة ع تزيد على خمس سنوات إذا 

تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمت م عدم مالئمة تنفيذ عقوبة 

الحبس أو السجن وفق ا للتقارير التي يطلب ا أو تقدم إليه أن يستبدل بتلك العقوبة 

في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة  عقوبة اإلقامة الجبرية

لكل محكوم عليه بالحبس لمدة ع تزيد على  (12المادة )أخرى، كما قررت 

سنة أو باإلكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبة بديلة 

 (13المادة )أو أكثر بعقوبة الحبس أو اإلكراه البدني المحكوم ب ا، ونظمت 

واز أن تطلب مؤسسة اإلصالح والتأهيل من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل ج
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بالعقوبة األصلية عقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع 

العقوبات المحكوم ب ا وفق ا لشروط يجب توفرها في المحكوم عليه عددت ا 

الخامس  ام البابالمادة، كما بينت كيفية الفصل في الطلب وقررت سريان أحك

من الكتاب الخامس من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون 

مادة العلى تنفيذ هذه العقوبات البديلة، كما تضمنت  2002( لسنة 46رقم )

ا يشير إلى أن مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص علي ا في  (14) حكم 

ن مشروع القانون الماثل تكون مساوية ( م2البنود من )أ( إلى )و( من المادة )

لمدة العقوبة األصلية المحكوم ب ا أو باقي تلك المدة بحسب األحوال، 

وبخصوص إصالح الضرر الناشئ عن الجريمة كعقوبة بديلة فإن القاضي 

إلى أنه تتولى  (15المادة )يحدد مدة معينة يتعين خالل ا تنفيذها، كما أشارت 

لداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ الج ة المعنية بوزارة ا

العقوبات البديلة وأناط بوزير الداخلية تحديد تلك الج ة وآلية التنفيذ، كما 

بقاضي تنفيذ العقاب اعختصاص بالفصل في جميع  (16المادة )أناطت 

المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائ ا وإصدار جميع القرارات 

ألوامر المتعلقة ب ا، واختص تلك القرارات واألوامر بالنفاذ الفوري ولو وا

إلى سريان األحكام المقررة  (17المادة )مع حصول استئناف ا، كما أشارت 

للعقوبة األصلية على العقوبة البديلة، وأن توقيع العقوبة البديلة ع يخل بتنفيذ 

بير البديلة التي يجوز لعضو التدا (18المادة )العقوبات الفرعية، كما عددت 

أن يلزم ب ا المت م بدع  عن الحبس  -بحسب األحوال–النيابة العامة أو القاضي 

على سريان األحكام المقررة قانون ا للحبس  (19المادة )اعحتياطي، ونصت 

المادة اعحتياطي على تدابير اإلقامة الجبرية في مكان محدد، كما نظمت 

كيفية التظلم من األمر الصادر من النيابة العامة أو من هذا القانون  (20)
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لمادة ابإلزام المت م بأحد التدابير البديلة، وبينت  -بحسب األحوال–القاضي 

أن األمر بفرض أحد التدابير البديلة ع يمنع عضو النيابة من إصدار  (21)

 بأمر جديد بالقبض على المت م أو بحبسه إذا قويت األدلة ضده أو إذا هر

من تنفيذ التدابير البديلة أو امتنع عن تنفيذها أو أخل ب ا أو حدثت ظروف 

تستدعي اتخاذ هذا اإلجراء، وإذا كان فرض التدبير قد صدر من القاضي 

فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المت م أو حبسه احتياطي ا من القاضي 

على  (22) ةدالماالذي أصدر التدبير بدع  عن الحبس اعحتياطي، ونصت 

العقوبات التي يمكن توقيع ا حال هروب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبات 

( 18البديلة أو من تنفيذ التدبير البديل المنصوص عليه في البند )أ( من المادة )

من ذات القانون، فضالَ عن جواز أن تستبدل ب ذا العقوبات إحدى العقوبات 

سريان أحكام القسم  (23المادة )كما قررت  البديلة طبق ا ألحكام هذا القانون،

العام من قانون العقوبات وأحكام قانون اإلجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه 

نص خاص في مشروع القانون وبما ع يتعارض مع أحكامه، وقد جاءت 

 تنفيذية. (24المادة )

ظيم نورأت اللجنة أن مشروع القانون ي دف إلى وضع تشريع متكامل لت     

العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية وتحديد هذه العقوبات وأحوال 

تطبيق ا والسلطات المختصة بذلك، ومواكبة أحدث النظم الديمقراطية في 

السياسات العقابية الفعالة في ردع المجرمين وإدماج م كمواطنين صالحين 

بدأ ا، كما ي دف إلى تحقيع مفي المجتمع مع تأهيل م نفسي ا ومعنوي ا واجتماعي  

 تفريد العقاب في الفكر الجنائي والعقابي تماشي ا مع المواثيع والع ود الدولية.

 مشروعوفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على      

( لسنة 32المرافق للمرسوم رقم )، بشأن العقوبات والتدابير البديلةقانون 

 كما وردت في الجدول المرفع. مواد المشروع ، والموافقة على2017
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 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -ــاابعسا

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتورى، اتفقت  39إعماع  لنص المادة )      

 اختيار كل من:اللجنة على 

ا أصليــــاا. الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة سعادة .1  مقررا

ا احتياطيـاا. الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان سعادة .2  مقررا
 

 

 توصيـة اللجنـة: -ــــــااثامنـ

سة مشروع  في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء درا

 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

بشأن العقوبات والتدابير قانون مشروع الموافقة من حيث المبدأ على  -  

 .2017( لسنة 32المرافق للمرسوم رقم )، البديلة

الموافقة على نصدددوص مواد مشدددروع القانون كما وردت تفصددديالا في  -

 الجدول المرفق.

 

 واألمر معروض على المجل  الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 خالد محمد جبر المسلم                                   د. محمد علي الخزاعي            

 رئي  اللجنة                                                 رئي  اللجنةنائج 
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 2017( لسنة 32رافق للمرسوم رقم )مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن العقوبات والتدابير البديلة، الم
 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة
 

الموافقة على نص الديباجة كما  -

ورد في مشرررررررروو القانو   م  

تصرررررروي  مقررررررمى القانو  في 

عبارة "وعلى قانو  مؤقرررررقرررررة 

اإلصرررررررأه والتصاير الصرررررررادر 

( لقرررررررنرررة 18برررالقرررانو  رق   

وعلل لل   " لررتصرررررررربرر  "2014

( لسلللللللرللللة 18القللللاروم )    

، بللللر للللللللللدا)  للللارللوم 2014

 " مؤسلللسلللة اا للليل وال   ي 

 على النحو الوارد أدناه.

 الديباجة

مجلر   - قرار  على  فقررررة  موا ل ا

الموافقررررة على نص النوا  برررر

الديباجة كما ورد في مشرررررررروو 

القانو   م  تصرررررروي  مقررررررمى 

القانو  في عبارة "وعلى قانو  

مؤقرررررقرررررة اإلصرررررأه والتصاير 

( 18الصررررررررادر بررالقررانو  رق   

وع    " لتصرررب  "2014لقرررنة 

( لسلللللللرللللة 18القللللاروم )    

  ، بللللر للللللللللدا)  للللارلللوم2014

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

عيسللللللل  ة    ي ة         رحم حمد بم

 .م ك مم كة البح)يم

 على الدقتور  االطأو بعد

وعلى قانو  العقوبات الصرررررررادر 

( لقنة 15بالمرقو  بقانو  رق   

   وتعديأته 1976

ية  قانو  اإلجراءات الجنائ وعلى 

الصرررررادر بالمرقرررررو  بقانو  رق  

 تعديأته  و  2002( لقنة 46 

 

  رص الديباجة بعد ال عدي (

رحم حمد بم عيسللللللل  ة    ي ة        

 .م ك مم كة البح)يم

 على الدقتور  االطأو بعد

الصرررررررادر وعلى قانو  العقوبات 

( لقنة 15بالمرقو  بقانو  رق   

   وتعديأته 1976

ية  قانو  اإلجراءات الجنائ وعلى 

الصرررررادر بالمرقرررررو  بقانو  رق  

   وتعديأته  2002( لقنة 46 

( لسللللللرة 18وع   القاروم )    

، بر دا)  اروم مؤسسة 2014

 اا يل وال   ي ،

 " مؤسلللسلللة اا للليل وال   ي 

 على النحو الوارد أدناه.

  رص الديباجة بعد ال عدي (

رحم حمد بم عيسللللللل  ة    ي ة        

 .م ك مم كة البح)يم

 على الدقتور  االطأو بعد

وعلى قانو  العقوبات الصررررررررادر 

( لقررنة 15بالمرقررو  بقانو  رق   

   وتعديأته 1976

وعلى قررانو  اإلجراءات الجنررائيررة 

الصررررررادر بالمرقررررررو  بقانو  رق  

   وتعديأته  2002( لقنة 46 

 

 

حمللد بم عيسللللللل  ة    ي للة        رحم 

 .م ك مم كة البح)يم

 على الدقتور  االطأو بعد

وعلى قررانو  العقوبررات الصررررررررادر 

( لقرررنة 15بالمرقرررو  بقانو  رق   

   وتعديأته 1976

وعلى قررانو  اإلجراءات الجنررائيررة 

الصرررررررادر بالمرقرررررررو  بقانو  رق  

   وتعديأته  2002( لقنة 46 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

وعلى قانو  مؤقرررقرررة اإلصرررأه 

والتصاير الصرررررررادر بالقانو  رق  

  2014( لقنة 18 

أقر مجل  الشرررررررور  ومجل  

النوا  القانو  اآلتي نصررررره  وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

أقر مجل  الشرررررررور  ومجل  

 وقد النوا  القانو  اآلتي نصررررره 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

( لسلللللللرة 18وع   القاروم )    

، بر للدا)  اروم مؤسللسللة 2014

 اا يل وال   ي ،

 
 

أقر مجل  الشرررررررور  ومجل  

النوا  القانو  اآلتي نصررررررره  وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

لسلللللللرللة ( 18وع   القللاروم )    

، بر لللدا)  اروم مؤسلللسلللة 2014

  اا يل وال   ي 

مجل  الشررررررررور  ومجلر  قر    أ

قانو  اآلتي نصرررررررره  وقد  النوا  ال

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 (1 مادة ال

 

في تطبيق أحكرررا  اررراا القرررانو  

يقصررررررررد بررالعقوبررة البررديلررة  حررد  

العقوبات المنصررررررروص علي ا في 

( م  ااا القانو   والتي 2المادة  

 (1 مادة ال

 

 
 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .الورد في مشروو 

 

 

 (1 مادة ال

 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .الورد في مشروو 

 (1 مادة ال
 

 

   في تطبيق أحكررررا  ارررراا القررررانو 

يقصرررررررررد بررالعقوبررة البررديلررة  حررد  

العقوبررات المنصررررررروص علي ررا في 

مادة   قانو   والتي 2ال ااا ال ( م  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

للقاضي أ  يقضي أو يصمر يجوز 

ب ا بدالً ع  العقوبة األصررررلية في 

 األحوار المبينة في ااا القانو .

كما يقصررررررد بالتدبير البدير  حد  

الترردابير المنصررررررروص علي ررا في 

( م  اررراا القرررانو   18المرررادة  

والتي يجوز للنيرررابرررة العرررامرررة أو 

       بحقرررررررر  األحوار –القرراضررررررري 

األمر ب ررررا برررردالً ع  الحب   –

الحتيررراطي في األحوار المبينرررة ا

 في ااا القانو .

يجوز للقاضررري أ  يقضررري أو يصمر   

ب ا بدالً ع  العقوبة األصرررررررلية في 

 األحوار المبينة في ااا القانو .

كما يقصرررررررد بالتدبير البدير  حد  

  التررردابير المنصررررررروص علي رررا في

   لقررررانو  ( م  ارررراا ا18المررررادة  

والتي يجوز للنيررررابررررة العررررامررررة أو 

          بحقرررررررررر  األحوار –القررراضررررررري 

حب   – ل ع  ا ب ررررا برررردالً  األمر 

    االحتيرررراطي في األحوار المبينررررة

 في ااا القانو .

 (2 مادة ال (2 مادة ال

 

 (2 مادة ال

 

 (2 مادة ال
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 العقوبات البديلة اي:

 العمل في خدمة المجتمع. .أ

اإلقتتتامتتتة الجبريتتتة في مكتتتان  .ب

 محدد.

حظر ارتيتتاد مكتتان أو أمتتاكن  .ج

 محددة.

التتتعت تتتد بتعتتتدم التتتعترض أو  .د

اعتصتتال بأشتتخاص أو ج ات 

 معينة.

التتتتخضتتتتتتتتتتوع لتتتتلتتتتمتتتتراقتتتتبتتتتة  .ه

 اإللكترونية.

حضتتتتتتتور بترامتج التتتتتأهتيتتتل  .و

 والتدريب.

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .الورد في مشروو 

 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .الورد في مشروو 

 

 العقوبات البديلة اي:

 العمل في خدمة المجتمع. .أ

 محدد.  اإلقامة الجبرية في مكان .ب

حظر ارتيتتتاد مكتتتان أو أمتتتاكن  .ج

 محددة.

التتتتتعتت تتتد بتتعتتتدم التتتتتعتترض أو  .د

اعتصتتتتال بأشتتتتخاص أو ج ات 

 معينة.

    التتتتخضتتتتتتتتتتوع لتتتتلتتتتمتتتتراقتتتتبتتتتة .ه

 اإللكترونية.

بتترامتتج التتتتتتأهتتيتتتل  حضتتتتتتتتور .و

 والتدريب.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

إصتتتالح الضتتترر الناشتتتئ عن  .ز

 الجريمة. 

 

 

 

إصتتتتالح الضتتتترر الناشتتتتئ عن  .ز

 الجريمة. 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 (3 مادة ال

 

العمررر في مرردمررة المجتم  يكو  

بتكليف المحكو  عليرره وبموافقترره 

حد  الج ات  بالعمر لصررررررررال   

 دو  مقابر.

ويراعى في العمررررر توافقرررره م  

       أمك  - م نرررة المحكو  عليررره

وأال تزيد مدته على قررررررنة وبما  -

 يجاوز ثما  قاعات يومياً.ال 

وتُحررد د الج ررات وأنواو األعمررار 

لتي تمررررار  في ررررا بقرار م   ا

 الوزير المعني بشئو  العدر.

 (3 مادة ال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .الورد في مشروو 

 (3 مادة ال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (3 مادة ال

 

المجتم  يكو  العمرررر في مررردمرررة 

بتكليف المحكو  عليرررره وبموافقترررره 

    بررالعمررر لصرررررررررال   حررد  الج ررات

 دو  مقابر.

فقرررره م  لعمررررر توا      ويراعى في ا

           أمك  - م نررررة المحكو  عليرررره

   وأال تزيد مدته على قرررررررنة وبما -

 ال يجاوز ثما  قاعات يومياً.

وتُحرررد د الج رررات وأنواو األعمرررار 

   ار مرر الررترري تررمررررار  فرريرر ررررا بررقررر

 الوزير المعني بشئو  العدر.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 (4 مادة ال

 

اإلقررامررة الجبريررة في مكررا  محرردد 

تكو  بررزلزا  المحكو  عليرره بعررد  

مغادرة محر  قامة محدد أو نطاق 

 مكاني معي .

ويصرررردر قرار م  وزير الداملية 

بررراإلجراءات الأزمرررة لتن يررراارررا 

قات التي  حاالت واألو يد ال حد وبت

عليه المروج يجوز في ا للمحكو  

 م  محر اإلقامة الجبرية.

 

 (4 مادة ال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .الورد في مشروو 

 (4 مادة ال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .الورد في مشروو 

 (4 مادة ال

 

اإلقررامررة الجبريررة في مكررا  محرردد 

تكو  برررزلزا  المحكو  عليررره بعرررد  

قامة محدد أو  نطاق مغادرة محر  

 مكاني معي .

ويصررررررردر قرار م  وزير الداملية 

برررراإلجراءات الأزمررررة لتن يررررااررررا 

وبتحررديررد الحرراالت واألوقررات التي 

يجوز في ررا للمحكو  عليرره المروج 

 م  محر اإلقامة الجبرية.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 (5  مادةال

 

 

 

 

 

حظر ارتيرررراد مكررررا  أو أمرررراك  

محددة يكو  بزلزا  المحكو  عليه 

بحظر ارتيرررراد نطرررراق جغرافي 

 معي  او صلة بالجريمة.

 (5  مادةال

الموافقتتة على نص المتتادة كمتتا  -

قانون، مع  ورد في مشتتتتتتروع ال

تصتتتتويب الخطأ اللغوي  مراعاة

"، ذيفي كلمة "ذو" لتصتتتتتتبح "

 على النحو الوارد أدناه.

 

 

 بعد ال عدي ( المادة رص 

حظر ارتيرررراد مكررررا  أو أمرررراك  

محددة يكو  بزلزا  المحكو  عليه 

بحظر ارتيرررراد نطرررراق جغرافي 

 صلة بالجريمة. ذيمعي  

 (5  مادةال

التتمتتوافتتقتتتة عتتلتتى قتترار متتجتتلتتس  -

الموافقة على نص المادة النواب ب

كما ورد في مشتتتتتتروع القانون، 

تصتتتتتتويتتتب الخطتتتأ  مع مراعتتتاة

اللغوي في كلمة "ذو" لتصتتتتتتبح 

 "، على النحو الوارد أدناه.ذي"

 بعد ال عدي ( المادة رص 

  حظر ارتيرررراد مكررررا  أو أمرررراك 

محددة يكو  بزلزا  المحكو  عليه 

  بحظر ارتيرررراد نطرررراق جغرافي

 صلة بالجريمة. ذيمعي  

 (5  مادةال

 

 

 

 

 

    حرظرر ارتريرررراد مركررررا  أو أمرررراكر 

محررددة يكو  بررزلزا  المحكو  عليرره 

    بررحررظررر ارترريرررراد نررطرررراق جررغرررافرري

 صلة بالجريمة. يذمعي  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

ويصرررردر قرار م  وزير الداملية 

ن يرررراه  ت ل لأزمررررة  برررراإلجراءات ا

قات التي  حاالت واألو يد ال حد وبت

يجوز في ررا للمحكو  عليرره ارتيرراد 

 المكا  أو األماك  المحظورة. 

ويصرررردر قرار م  وزير الداملية 

ن يرررراه  ت ل لأزمررررة  برررراإلجراءات ا

قات التي  حاالت واألو يد ال حد وبت

يجوز في ررا للمحكو  عليرره ارتيرراد 

 المكا  أو األماك  المحظورة. 

ويصررررردر قرار م  وزير الداملية 

ن يرررراه  ت ل لأزمررررة  برررراإلجراءات ا

وبتحررديررد الحرراالت واألوقررات التي 

يجوز في ررا للمحكو  عليرره ارتيرراد 

 المكا  أو األماك  المحظورة. 

ويصررررررردر قرار م  وزير الداملية 

  برررراإلجررراءات الررأزمررررة لررتررنرر رريرررراه

وبتحررديررد الحرراالت واألوقررات التي 

يجوز في رررا للمحكو  عليررره ارتيررراد 

 المكا  أو األماك  المحظورة. 

 (6  مادةال

التع د بعد  التعرض أو االتصررار 

بصشرررررماص أو ج ات معينة يكو  

بعررررد   ليرررره  ع محكو   ل لزا  ا بررررز

أو غيراا ا أو قوليً  االتعرض ماديً 

م  أشرررررركار التعرض وبمنعه م  

االتصار والتواصر بصشماص أو 

 (6  مادةال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .الورد في مشروو 

 (6  مادةال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .الورد في مشروو 

 (6  مادةال

التع د بعد  التعرض أو االتصرررررررار 

بصشرررررررماص أو ج ات معينة يكو  

   بررررزلررزا  الررمررحرركررو  عررلرريرررره بررعررررد 

أو غيراررا ا أو قوليررً  االتعرض مرراديررً 

م  أشررررررركررار التعرض وبمنعرره م  

االتصرررار والتواصرررر بصشرررماص أو 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

ج ات اات صرررلة بالجريمة وال  

 بصية وقيلة كانت. 

ج ات اات صرررررررلة بالجريمة وال  

 بصية وقيلة كانت. 

 (7  مادةال

 

اإللكترونيررة المضررررررروو للمراقبرة 

يكو  بمراقبررررة حركررررة وتنقررررر 

بواحرردة ا المحكو  عليرره  لكترونيررً 

أو أكثر م  وقرررررررررائررر المراقبررة 

لمترررراحررررة بوزارة  اإللكترونيررررة ا

 الداملية. 

 (7  مادةال

افقررة على نص المررادة كمررا المو -

 قانو .المشروو ورد في 

 (7  مادةال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .الورد في مشروو 

 (7  مادةال

 

المضررررررروو للمراقبرررة اإللكترونيرررة 

  يركرو  برمرراقربررررة حرركررررة وترنررقررررر

    بواحررردة االمحكو  عليررره  لكترونيرررً 

أو أكثر م  وقررررررررررائرررر المراقبرررة 

اإللرركررترررونرريررررة الررمررترررراحررررة برروزارة 

 الداملية. 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 (8  مادةال

 

حضرررور برامل التصاير والتدري  

ليرررره  ع محكو   ل لزا  ا كو  بررررز ي

بررالمضررررررروو لواحررد أو أكثر م  

برنررامل التررصايررر والترردريرر  في 

ية أو  المجاالت الطبية أو الن قررررررر

لتعليميررررة أو  االجتمرررراعيررررة أو ا

الحرفيرررة أو الصرررررررنررراعيرررة لتقوي  

 قلوكه.

ويصررردر قرار م  الوزير المعني 

بشررئو  العدر بالتنقرريق م  وزير 

 (8  مادةال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (8  مادةال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (8  مادةال

 

حضرررررررور برامل التصاير والتدري  

يرركررو  بررررزلررزا  الررمررحرركررو  عررلرريرررره 

برررالمضررررررروو لواحرررد أو أكثر م  

برنرررامل الترررصايرررر والتررردريررر  في 

المجرراالت الطبيررة أو الن قررررررريررة أو 

   االجررتررمرررراعرريررررة أو الررتررعررلرريررمرريررررة أو

 الحرفيررررة أو الصرررررررنرررراعيررررة لتقوي  

 قلوكه.

ويصررررررردر قرار م  الوزير المعني 

بشرررررئو  العدر بالتنقررررريق م  وزير 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

الرردامليررة بتحررديررد برامل التررصايررر 

 والتدري  و جراءات تن يااا.

الررردامليرررة بتحرررديرررد برامل الترررصايرررر 

 والتدري  و جراءات تن يااا.

 (9  مادةال

يكو   صأه الضرر الناشئ ع  

الجريمة بزلزا  المحكو  عليه برد 

الشرررررريء  لى أصررررررله أو جبره أو 

 التعويض عنه. 

 (9  مادةال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (9  مادةال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (9  مادةال

يكو   صررأه الضرررر الناشررئ ع  

الجريمررة بررزلزا  المحكو  عليرره برد 

الشررررررريء  لى أصرررررررلرره أو جبره أو 

 التعويض عنه. 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 (10  مادةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10  مادةال

الموافقتتة على نص المتتادة كمتتا  -

قانون، مع  ورد في مشتتتتتتروع ال

تصتتتتتتويتتتب الخطتتتأ اللغوي في 

 بعد تحديدأن يسدددتبدل ا عبارة "

مدددة الحب  بعقوبددة بددديلددة أو 

أن يسدددتبدل ب ا " لتصتتتبح "أكثر

مدة الحب  عقوبة  يد  حد عد ت ب

"، على النحو بدددديلدددة أو أكثر

 الوارد أدناه.

 

 بعد ال عدي ( المادة رص 

 (10  مادةال

التتمتتوافتتقتتتة عتتلتتى قتترار متتجتتلتتس  -

الموافقة على نص المادة النواب ب

كما ورد في مشتتتتتتروع القانون، 

مع تصتتتتتتويب الخطأ اللغوي في 

أن يسددددتبدل ا بعد تحديد عبارة "

مدددة الحب  بعقوبددة بددديلددة أو 

أن يسدددتبدل ب ا " لتصتتتبح "أكثر

تحددديددد مدددة الحب  عقوبددة بعددد 

"، على النحو بدددديلدددة أو أكثر

 الوارد أدناه.

 بعد ال عدي ( المادة رص 

 (10  مادةال
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

للقاضي عند الحك  بعقوبة الحب  

مدة ال تزيد على قنة أ  يقتبدل ا 

بعررد تحررديررد مرردة الحب  بعقوبررة 

بررديلررة أو أكثر م  المنصررررررروص 

( م  اررراا 2علي رررا في المرررادة  

 القانو . 

للقاضي عند الحك  بعقوبة الحب  

 أم يسلل بد مدة ال تزيد على قررنة 

بها بعد  حديد مدة الحبس عقوبة 

م  المنصررررررروص  أكث)بللدي للة أو 

( م  اررراا 2علي رررا في المرررادة  

 القانو . 

للقاضرري عند الحك  بعقوبة الحب  

أم يسلل بد  مدة ال تزيد على قررنة 

بها بعد  حديد مدة الحبس عقوبة 

م  المنصررررررروص  بللدي للة أو أكث)

( م  اررراا 2علي رررا في المرررادة  

 القانو . 

للقاضرررررري عند الحك  بعقوبة الحب  

 أم يسلللل بد مدة ال تزيد على قررررنة 

بها بعد  حديد مدة الحبس عقوبة 

   م  المنصررررررروص بلللدي لللة أو أكث)

( م  ارررراا 2علي ررررا في المررررادة  

 القانو . 

 (11  مادةال

 

 

 

 

 (11  مادةال

الموافقتتة على نص المتتادة كمتتا  -

قانون، مع  ورد في مشتتتتتتروع ال

تصتتتتتتويتتتب الخطتتتأ اللغوي في 

أن يسدددتبدل ا بعد تحديد عبارة "

مدة الحب  أو السدددددجن بعقوبة 

أن " لتصتتتتتتبح "اإلقامة الجبرية

 (11  مادةال

التتمتتوافتتقتتتة عتتلتتى قتترار متتجتتلتتس  -

الموافقة على نص المادة النواب ب

كما ورد في مشتتتتتتروع القانون، 

 مع تصتتتتتتويب الخطأ اللغوي في

أن يسددددتبدل ا بعد تحديد عبارة "

مدة الحب  أو السددددددجن بعقوبة 

 (11  مادةال
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

للقاضي عند الحك  بعقوبة الحب  

لمدة تزيد على قررررررنة وال تتجاوز 

مم  قرررنوات أو القرررج  لمدة ال 

تزيد على مم  قرررنوات  اا تبي  

له م  الظروف الشررررررمصررررررية أو 

يا تن الصررررحية للمت   عد  مأئمة 

 اعقوبررة الحب  أو القرررررررج  وفقررً 

يسددددددتبددل ب دا بعدد تحدديدد مددة 

الحب  أو السدددددددجن عقوبدددة 

"، على النحو اإلقددامددة الجبريددة

 الوارد أدناه.

 بعد ال عدي ( المادة رص 

للقاضي عند الحك  بعقوبة الحب  

لمدة تزيد على قررررررنة وال تتجاوز 

مم  قرررنوات أو القرررج  لمدة ال 

تزيد على مم  قرررنوات  اا تبي  

له م  الظروف الشررررررمصررررررية أو 

الصررررحية للمت   عد  مأئمة تن يا 

 اوفقررً عقوبررة الحب  أو القرررررررج  

للتقارير التي يطلب ا أو تقد   ليه  

أن " لتصتتتتتتبح "اإلقامة الجبرية

تحددديددد مدددة  يسددددددتبدددل ب ددا بعددد

جن لحب  أو السددددددد عقوبدددة  ا

"، على النحو اإلقددامددة الجبريددة

 الوارد أدناه.

 بعد ال عدي ( المادة رص 

للقاضرري عند الحك  بعقوبة الحب  

لمدة تزيد على قرررررررنة وال تتجاوز 

مم  قرررنوات أو القرررج  لمدة ال 

تزيد على مم  قررررنوات  اا تبي  

له م  الظروف الشررررررمصررررررية أو 

الصرررررحية للمت   عد  مأئمة تن يا 

 اوفقررً عقوبررة الحب  أو القرررررررج  

 

 

 

 

للقاضرررررري عند الحك  بعقوبة الحب  

نة وال تتجاوز  لمدة تزيد على قررررررر

مم  قرررررنوات أو القرررررج  لمدة ال 

  مم  قرررررررنوات  اا تبي تزيد على 

ية أو  له م  الظروف الشرررررررمصررررررر

الصرررررررحية للمت   عد  مأئمة تن يا 

 اوفقرررً عقوبرررة الحب  أو القرررررررج  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

للتقارير التي يطلب ا أو تقد   ليه  

  أ  يقرررررررتبرردل ررا بعررد تحررديررد مرردة

الحب  أو القرررررج  بعقوبة اإلقامة 

  الجبريررة في مكررا  محرردد وحررداررا

أو مقترنة بصية عقوبة بديلة أمر  

م  المنصرررررروص علي ا في المادة 

 ( م  ااا القانو .2 

ة مد أم يسلللللل بدلها بها بعد  حديد

الحبس أو السللجم عقوبة اا امة 

في مكرا  محردد وحردارا  الجب)يلة

أو مقترنة بصية عقوبة بديلة أمر  

م  المنصرررررروص علي ا في المادة 

 ( م  ااا القانو .2 

للتقارير التي يطلب ا أو تقد   ليه  

 مدة أم يسللللللل بدلها بها بعد  حديد

الحبس أو السلللجم عقوبة اا امة 

  في مكررا  محرردد وحررداررا الجب)يللة

أو مقترنة بصية عقوبة بديلة أمر  

م  المنصررررررروص علي ا في المادة 

 ( م  ااا القانو .2 

للتقررارير التي يطلب ررا أو تقررد   ليرره  

أم يسللللللل بدلها بها بعد  حديد مدة 

الحبس أو السللللللجم عقوبة اا امة 

    في مكررا  محرردد وحررداررا الجب)يللة

لة أمر   أو مقترنة بصية عقوبة بدي

م  المنصررررررروص علي ررا في المررادة 

 ( م  ااا القانو .2 

 (12 المادة 

 

 

 

 (12 المادة 

الموافقتتة على نص المتتادة كمتتا  -

قانون، مع  ورد في مشتتتتتتروع ال

تصتتتتتتويتتتب الخطتتتأ اللغوي في 

بددالا من تنفيدذ عقوبدة  عبتارة "

الحب  أو اإلكراه البددددني أن 

 (12 المادة 

التتمتتوافتتقتتتة عتتلتتى قتترار متتجتتلتتس  -

لنواب بتتت فقتتتة على نص ا لموا ا

المتتتادة كمتتتا ورد في مشتتتتتتروع 

القتتانون، مع تصتتتتتتويتتب الخطتتأ 

بددددالا من  اللغوي في عبتتتارة "

 (12 المادة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

لكر محكو  عليه بالحب  لمدة ال 

تزيد على قررنة أو باإلكراه البدني 

أ  يطل  م  قاضرري تن يا العقا  

برردالً م  تن يررا عقوبررة الحب  أو 

 "يستبدل ا بعقوبة بديلة أو أكثر

أن يسددددددتبدل بتنفيذ لتصتتتتتتبح "

عقوبة الحب  أو اإلكراه البدني 

"، على عقوبدددة بدددديلدددة أو أكثر

 النحو الوارد أدناه.

 

 

  رص المادة بعد ال عدي (

لكر محكو  عليه بالحب  لمدة ال 

تزيد على قررنة أو باإلكراه البدني 

أ  يطل  م  قاضرري تن يا العقا  

  ب ر يذ عقوبة الحبس أم يسللل بد

أو ااك)اه البدري عقوبة بدي ة أو 

تنفيددذ عقوبددة الحب  أو اإلكراه 

البدددني أن يسددددددتبدددل ددا بعقوبددة 

أن " لتصتتتتتتبح "بدددديلدددة أو أكثر

يستبدل بتنفيذ عقوبة الحب  أو 

لة أو  بدي بة  بدني عقو اإلكراه ال

 "، على النحو الوارد أدناه.أكثر

  رص المادة بعد ال عدي (

لكر محكو  عليه بالحب  لمدة ال 

تزيد على قرررنة أو باإلكراه البدني 

أ  يطل  م  قاضررري تن يا العقا  

أم يسلللل بد  ب ر يذ عقوبة الحبس 

أو ااك)اه البدري عقوبة بدي ة أو 

م  المنصررررررروص علي ررا في  أكث)

 

 

 

 

 

 

 

لكررر محكو  عليرره بررالحب  لمرردة ال 

تزيد على قرررررررنة أو باإلكراه البدني 

أ  يطل  م  قاضررررررري تن يا العقا  

    أم يسللللللل بد  ب ر يذ عقوبة الحبس
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

اإلكراه البدني أ  يقتبدل ا بعقوبة 

م  المنصررررررروص  بررديلررة أو أكثر

( م  اررراا 2علي رررا في المرررادة  

القانو   وي صررررررر قاضرررررري تن يا 

بعررد قرررررررمرراو العقررا  في الطلرر  

 أقوار النيابة العامة. 

م  المنصررررررروص علي ا في  أكث)

( م  ارررراا القررررانو   2المررررادة  

وي صرررر قاضررري تن يا العقا  في 

الطل  بعد قرررررررماو أقوار النيابة 

 عامة. ال

لمررررادة   لقررررانو   2ا ( م  ارررراا ا

وي صررررر قاضرررري تن يا العقا  في 

ماو أقوار النالطل   بة بعد قررررررر يا

 العامة. 

بدي ة أو  بدري عقوبة  أو ااك)اه ال

م  المنصررررررروص علي رررا في  أكث)

  ( مرر  ارررراا الررقررررانررو  2الررمررررادة  

وي صررررررر قاضرررررري تن يا العقا  في 

بعررد قرررررررمرراو أقوار النيررابررة الطلرر  

 العامة. 

 (13 المادة 

 

 

 

 

 (13 المادة 

الموافقتتة على نص المتتادة كمتتا  -

قانون، مع  ورد في مشتتتتتتروع ال

تصتتتتتتويتتتب الخطتتتأ اللغوي في 

أن يسددددددتبدددل العقوبددة عبتتارة "

األصددددددلية المحكوم ب ا بعقوبة 

أن " لتصتتتتتتبح "بددديلددة أو أكثر

 (13 المادة 

التتمتتوافتتقتتتة عتتلتتى قتترار متتجتتلتتس  -

لنواب بتتت فقتتتة على نص ا لموا ا

المتتتادة كمتتتا ورد في مشتتتتتتروع 

القتتانون، مع تصتتتتتتويتتب الخطتتأ 

أن يسددددددتبدل اللغوي في عبارة "

العقوبة األصددددددلية المحكوم ب ا 

 (13 المادة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

يجوز لمؤققة اإلصأه والتصاير 

أ  تطل  م  قاضرري تن يا العقا  

ية  بدر العقوبة األصرررررررل أ  يقرررررررت

   المحكو  ب رررا بعقوبرررة برررديلرررة أو

أكثر م  المنصررررررروص علي ا في 

( م  ارراا القررانو  لمرردة 2المررادة  

تقرررررراو  باقي العقوبة أو مجموو 

ل   اا  العقوبات المحكو  ب ا  وا

ية  بالعقوبة األصددددددل بدل  يسددددددت

المحكوم ب ددا عقوبددة بددديلددة أو 

 "، على النحو الوارد أدناه.أكثر

 

  رص المادة بعد ال عدي (

يجوز لمؤققة اإلصأه والتصاير 

أ  تطل  م  قاضرري تن يا العقا  

أم يسلللللل بد  بالعقوبة ا  لللللل ية 

المحكو  بهلللا عقوبلللة بلللدي لللة أو 

م  المنصررررررروص علي ا في  أكث)

( م  ارراا القررانو  لمرردة 2المررادة  

تقرررررراو  باقي العقوبة أو مجموو 

ل   اا  العقوبات المحكو  ب ا  وا

ح لتصتتتتتتب" بعقوبة بديلة أو أكثر

أن يسدددتبدل بالعقوبة األصدددلية "

المحكوم ب ددا عقوبددة بددديلددة أو 

 "، على النحو الوارد أدناه.أكثر

  رص المادة بعد ال عدي (

يجوز لمؤققة اإلصأه والتصاير 

أ  تطل  م  قاضررري تن يا العقا  

أم يسللللللل بد  بالعقوبة ا  للللللل ية 

  المحكو  بهلللا عقوبلللة بلللدي لللة أو

م  المنصررررررروص علي ررا في  أكث)

( م  ارراا القررانو  لمرردة 2المررادة  

تقررررررراو  باقي العقوبة أو مجموو 

العقوبررات المحكو  ب ررا  والرر   اا 

 

 

 

يجوز لمؤقررقررة اإلصررأه والتصاير 

أ  تطل  م  قاضررررررري تن يا العقا  

أم يسللللللل بد  بالعقوبة ا  للللللل ية 

      المحكو  بهلللا عقوبلللة بلللدي لللة أو

م  المنصررررررروص علي رررا في  أكث)

( م  ارراا القررانو  لمرردة 2المررادة  

باقي العقوبة أو مجموو  تقرررررررراو  

العقوبررات المحكو  ب ررا  والرر   اا 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

ترروافرررت فرري الررمررحرركررو  عررلرريرررره 

 االشتراطات اآلتية: 

أن يكون قد أمضى نصف مدة  .1

العقوبتتة أو العقوبتتات المحكوم 

 ب ا.

أن يتكتون حستتتتتتتن الستتتتتتتيترة  .2

 والسلوك.

اإلفتراج عتنتتته أع يتكتون فتي  .3

 خطر على األمن العام.

أن يكون قتتد أدى اعلتزامتتات  .4

يه من  ية المحكوم ب ا عل مال ال

مالم يكن من  المحكمة الجنائية

 المستحيل عليه الوفاء ب ا.

ترروافرررت فرري الررمررحرركررو  عررلرريرررره 

 االشتراطات اآلتية: 

أن يكون قد أمضى نصف مدة  .1

العقوبتتة أو العقوبتتات المحكوم 

 ب ا.

أن يتكتون حستتتتتتتن الستتتتتتتيترة  .2

 والسلوك.

اإلفتراج عتنتتته أع يتكتون فتي  .3

 خطر على األمن العام.

أن يكون قتتد أدى اعلتزامتتات  .4

يه من  ية المحكوم ب ا عل مال ال

مالم يكن من  المحكمة الجنائية

 المستحيل عليه الوفاء ب ا.

ترروافرررت فرري الررمررحرركررو  عررلرريرررره 

 االشتراطات اآلتية: 

مدة    أن يكون قد أمضى نصف .1

العقوبتتتة أو العقوبتتتات المحكوم 

 ب ا.

أن يتتكتتون حستتتتتتتتن الستتتتتتتتيتترة  .2

 والسلوك.

فتتراج عتتنتتته أع يتتكتتون فتتي اإل .3

 خطر على األمن العام.

أن يكون قتتد أدى اعلتزامتتات  .4

المتاليتة المحكوم ب تا عليته من 

مالم يكن من  المحكمة الجنائية

 المستحيل عليه الوفاء ب ا.

ترروافرررت فرري الررمررحرركررو  عررلرريرررره 

 االشتراطات اآلتية: 

مدة     أن يكون قد أمضى نصف .1

العقوبتتتة أو العقوبتتتات المحكوم 

 ب ا.

 .والسلوك  أن يكون حسن السيرة .2

 خطر   اإلفراج عنهأع يكون في  .3

 على األمن العام.

أن يكون قتتتد أدى اعلتزامتتتات  .4

المتتاليتتة المحكوم ب تتا عليتته من 

من  متتالم يكن المحكمتتة الجنتتائيتتة

 المستحيل عليه الوفاء ب ا.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

وي صرررر قاضررري تن يا العقا  في 

الطل  بعد قرررررررماو أقوار النيابة 

 العامة.

وتقرررررررر  بشرررررررص  تن يا العقوبات 

ما با  ال لة أحكا  ال بدي م  م  ال

الركرتررررا  الرمررررامر  مر  قررررانرو  

اإلجراءات الجنرررائيرررة الصرررررررررادر 

( لقنة 46قو  بقانو  رق   بالمر

2002 . 

وي صرررر قاضررري تن يا العقا  في 

الطل  بعد قرررررررماو أقوار النيابة 

 العامة.

وتقرررررررر  بشرررررررص  تن يا العقوبات 

ما با  ال لة أحكا  ال بدي م  م  ال

الركرتررررا  الرمررررامر  مر  قررررانرو  

اإلجراءات الجنرررائيرررة الصرررررررررادر 

( لقنة 46قو  بقانو  رق   بالمر

2002 . 

وي صررررر قاضرررري تن يا العقا  في 

بة  يا ماو أقوار الن الطل  بعد قررررررر

 العامة.

وتقرررررررر  بشرررررررص  تن يا العقوبات 

م  البررديلررة أحكررا  البررا  المررام  

الرركررتررررا  الررمررررامرر  مرر  قررررانررو  

اإلجراءات الجنرررائيرررة الصرررررررررادر 

( لقررنة 46قررو  بقانو  رق   بالمر

2002 . 

وي صررررررر قاضرررررري تن يا العقا  في 

الطلرر  بعررد قرررررررمرراو أقوار النيررابررة 

 العامة.

يا العقوبات   وتقرررررررر  بشررررررررص  تن 

لمررام  م  البررديلررة أحكررا  البررا  ا

الرركررتررررا  الررمررررامرر  مرر  قررررانررو  

اإلجراءات الجنررررائيررررة الصررررررررررادر 

( لقرررنة 46   بالمرقرررو  بقانو  رق

2002 . 

 

 (14 المادة 

 

 (14 المادة 

 

 (14 المادة  (14 المادة 

 



 

129 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

( م  3م  مراعرراة حك  المررادة  

اررراا القرررانو   تكو  مررردة تن يرررا 

العقوبررات البررديلررة المنصررررررروص 

علي ررا في البنود م   أ(  لى  و( 

( م  ارراا القررانو  2م  المررادة  

مقرررررراوية لمدة العقوبة األصررررررلية 

لمرررردة  لمحكو  ب ررررا أو برررراقي ا ا

المحكو  ب ررا بحقرررررررر  األحوار  

ويحدد القاضررررري المدة التي يتعي  

ا تن يرررا العقوبرررة البرررديلرررة مأل ررر

الواردة في البنررررد  ز( م  اات 

 المادة. 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 
الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

   ( م 3م  مراعرررراة حك  المررررادة  

ارررراا القررررانو   تكو  مرررردة تن يررررا 

    العقوبررررات البررررديلررررة المنصررررررروص

   علي رررا في البنود م   أ(  لى  و(

( م  اررراا القرررانو  2م  المرررادة  

مقررررررراوية لمدة العقوبة األصرررررررلية 

   الررمررحرركررو  برر ررررا أو برررراقرري الررمرررردة

المحكو  ب رررا بحقرررررررررر  األحوار  

قاضررررررري المدة التي يتعي   ويحدد ال

   يلررررةمأل ررررا تن يررررا العقوبررررة البررررد

الررواردة فرري الرربررنررررد  ز( مرر  اات 

 المادة. 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 (15 المادة 

 

تتولى الج ررررة المعنيررررة بوزارة 

الرردامليررة تحررت  شرررررررراف النيررابررة 

العررامررة متررابعررة تن يررا العقوبررات 

 البديلة.

ويصرررردر قرار م  وزير الداملية 

بتحررديررد الج ررة المعنيررة بررالوزارة 

 وآلية التن يا.  

 

 

 (15 المادة 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (15 المادة 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (15 المادة 

 

بوزارة  نيررررة  ع م ل ج ررررة ا ل لى ا تو ت

   الرردامليررة تحررت  شرررررررراف النيررابررة

  العرررامرررة مترررابعرررة تن يرررا العقوبرررات

 البديلة.

ويصررررررردر قرار م  وزير الداملية 

بتحديد الج ة المعنية بالوزارة وآلية 

 التن يا.  

 (16 المادة 

 

 (16 المادة  (16 المادة  (16 المادة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

يمتص قررراضررررررري تن يرررا العقرررا  

نازعات  بال صررررررررر في جمي  الم

لة أو  بدي بة ال يا العقو قة بتن  المتعل

 لغائ ا  و صررردار جمي  القرارات 

واألوامر المتعلقة ب ا  بعد قرررماو 

ولرره على أقوار النيررابررة العررامررة  

 األمص ما يلي:

األمر بتنفيذ العقوبة األصتتتتتلية  .أ

أو متتتا تبقى من تتتا أو اإللزام 

لة  حا لة أخرى في  بدي بة  بعقو

اعمتنتتتاع عن تنفيتتتذ أي من 

العقوبتتات البتتديلتتة أو اإلخالل 

 ب ا خالل مدة تنفيذها.

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

  يمتص قرررراضررررررري تن يررررا العقررررا 

بررال صرررررررررر في جمي  المنررازعررات 

 بتن يررا العقوبررة البررديلررة أوالمتعلقررة 

 لغائ ا  و صررررررردار جمي  القرارات 

واألوامر المتعلقة ب ا  بعد قرررررررماو 

أقوار النيرررابرررة العرررامرررة  ولررره على 

 األمص ما يلي:

و أ  األمر بتنفيذ العقوبة األصلية .أ

متتا تبقى من تتا أو اإللزام بعقوبتتة 

بتتديلتتة أخرى في حتتالتتة اعمتنتتاع 

لعقوبتتتات  فيتتتذ أي من ا عن تن

ب تتا خالل    أو اإلخاللالبتتديلتتة 

 .مدة تنفيذها
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

مدة التي يتعين  .ب األمر بتمديد ال

خالل تتا تنفيتتذ العقوبتتة البتتديلتتة 

( من المادة الواردة في البند )ز

 ( من هذا القانون.2)

النظر في التقتتتارير المتعلقتتتة  .ج

بتنفيتتذ العقوبتتات البتتديلتتة التي 

تعرض عليتته واتختتاذ متتا يراه 

 بشأن ا.

سائر اعختصاصات األخرى  .د

المنصتتتتتتوص علي تتا في هتتذا 

 القانون. 

وتكو  القرارات واألوامر التي 

اا قاضررررررري تن يا العقا  يصررررررردر

األمر بتمتتديتتد المتتدة التي يتعين  . 

خالل تتتا تنفيتتتذ العقوبتتتة البتتتديلتتتة 

 المادة    الواردة في البند )ز( من

 ( من هذا القانون.2)

ذ النظر في التقارير المتعلقة بتنفي .ج

العقوبتتات البتتديلتتة التي تعرض 

 عليه واتخاذ ما يراه بشأن ا.

ستتتائر اعختصتتتاصتتتات األخرى  .د

المنصتتتتتتتوص علي تتتا في هتتتذا 

 القانون. 

تي  ل مر ا قرارات واألوا ل كو  ا ت و

    يصرررررررردراا قاضررررررري تن يا العقا 

نررررافرررراة فرروراً ولررو مرر  حصررررررررور 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

ولو م  حصرررررررور  انررررافرررراة فورً 

قتئناف ا  أما  محكمة االقتئناف  ا

 العليا الجنائية.

اقررررتئناف ا  أما  محكمة االقررررتئناف 

 العليا الجنائية.

 (17 المادة 

 

البرررديلرررة  تقرررررررر  على العقوبرررة

للعقوبررة  ااألحكررا  المقررة قررانونررً 

األصلية للجريمة  وال يمر توقي  

العقوبررة البررديلررة بتن يررا العقوبررات 

 ال رعية.

 

 (17 المادة 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (17 المادة 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (17 المادة 

 

   تقرررررررر  على العقوبررررة البررررديلررررة

للعقوبرررة  اقرررانونرررً األحكرررا  المقررة 

األصررررررلية للجريمة  وال يمر توقي  

العقوبرررة البرررديلرررة بتن يرررا العقوبرررات 

 ال رعية.

 (18 المادة 

 

 (18 المادة  (18 المادة  (18 المادة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

لعضرررو النيابة العامة أو القاضررري  

أ  يلز   - بحقرررررررررر  األحوار -

تدابير  المت   بواحد أو أكثر م  ال

البررديلررة الترراليررة برردالً م  الحب  

 االحتياطي:

اإلقتتتامتتتة الجبريتتتة في مكتتتان  .أ

 محدد.

الحضتتور لمركز الشتترطة في  .ب

 أوقات محددة.

حظر ارتيتتاد مكتتان أو أمتتاكن  .ج

 محددة.

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

    لعضررررررو النيابة العامة أو القاضرررررري

لز  - بحقرررررررررر  األحوار - ي     أ  

المت   بواحررد أو أكثر م  الترردابير 

البرررديلرررة التررراليرررة بررردالً م  الحب  

 االحتياطي:

 محدد.  اإلقامة الجبرية في مكان .أ

الحضتتتتتور لمركز الشتتتتترطة في  .ب

 أوقات محددة.

حظر ارتيتتتاد مكتتتان أو أمتتتاكن  .ج

 محددة.

التتتتتعتت تتتد بتتعتتتدم التتتتتعتترض أو  .د

اعتصتتتتال بأشتتتتخاص أو ج ات 

 معينة.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

التتتعت تتتد بتعتتتدم التتتعترض أو  .د

اعتصتتال بأشتتخاص أو ج ات 

 معينة.

التتتتخضتتتتتتتتتتوع لتتتتلتتتتمتتتتراقتتتتبتتتتة  .ه

 اإللكترونية.

ي لويكو  تن  بدي تدابير ال ااه ال ة ا 

لمررررا او متب  في تن يررررا  اوفقررررً 

العقوبررررات البررررديلررررة الواردة في 

( 7( و  6( و  5و ( 4المواد  

 م  ااا القانو .

 

 

 

    التتتتخضتتتتتتتتتتوع لتتتتلتتتتمتتتتراقتتتتبتتتتة .ه

 اإللكترونية.

ويكو  تن يررا ارراه الترردابير البررديلررة 

فقررررً  ن يررررا او ت في  ب   ت م او     لمررررا 

في لواردة  يلررررة ا لبررررد قوبررررات ا ع ل     ا

              (7( و  6( و  5( و 4الررمررواد  

 م  ااا القانو .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 (19 المادة 

 

تقررررررر  على اإلقامة الجبرية في 

مكرررا  محررردد كتررردبير برررديرررر ع  

الحررترريرررراطرري األحرركررررا  الررحرربرر  ا

 للحب  االحتياطي.  االمقررة قانونً 

 (19 المادة 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (19 المادة 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (19 المادة 

 

مة الجبرية في  تقرررررررر  على اإلقا

  مكرررا  محررردد كتررردبير برررديرررر ع 

   الررحرربرر  االحررترريرررراطرري األحرركررررا 

 للحب  االحتياطي.  اقانونً المقررة 

 
 

 (20 المادة 

 

 

 

 

 (20 المادة 

الموافقتتة على نص المتتادة كمتتا  -

قانون، مع  ورد في مشتتتتتتروع ال

تصتتتتتتويتتتب الخطتتتأ اللغوي في 

  لتصتتتتتتبح ما لم تحال"" عبارة

 

 (20 المادة 

التتمتتوافتتقتتتة عتتلتتى قتترار متتجتتلتتس  -

لنواب بتتت فقتتتة على نص ا لموا ا

كمتتتا ورد في مشتتتتتتروع المتتتادة 

مع تصتتتتتتويتتب الخطتتأ  القتتانون،

 

 (20 المادة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

يجوز للمت   أ  يتظل  م  األمر 

الصررررررررادر م  النيررابررة العررامررة أو 

         بحقرررررررر  األحوار –القرراضررررررري 

بررزلزامرره بررصحررد الترردابير البررديلررة  -

المنصررررررروص علي رررا في المرررادة 

لنحو الوارد اعلى ، "ما لم تحل"

 أدناه.

 

 

 

 

 

  رص المادة بعد ال عدي (

يجوز للمت   أ  يتظل  م  األمر 

الصررررررررادر م  النيررابررة العررامررة أو 

        بحقرررررررر  األحوار –القرراضررررررري 

بررزلزامرره بررصحررد الترردابير البررديلررة  -

المنصررررررروص علي رررا في المرررادة 

 ما لم تحال"" اللغوي في عبارة

 ."ما لم تحل" لتصبح

قررت اللجنة تصتتتتتتويب الخطأ  -

( مشددددددورةاإلمالئي في كلمتتتة )

لنحو اعلى ( المشدددورةلتصتتتبح )

 الوارد أدناه.

  رص المادة بعد ال عدي (

يجوز للمت   أ  يتظل  م  األمر 

أو  الصررررررررادر م  النيررابررة العررامررة

         بحقرررررررر  األحوار –القرراضررررررري 

بررزلزامرره بررصحررد الترردابير البررديلررة  -

  المنصررررررروص علي ررررا في المررررادة

عدا 18  ما  قانو   في ااا ال ( م  

 

 

 

 

 

 

 

يجوز للمت   أ  يتظل  م  األمر 

الصرررررررررادر م  النيررابررة العررامررة أو 

             بحقرررررررررر  األحوار -القرررراضررررررري 

بررزلزامرره بررصحررد الترردابير البررديلررة  -

    المنصررررررروص علي ررررا في المررررادة
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

ما عدا 18  قانو   في ااا ال ( م  

ترردبير اإلقررامررة الجبريررة في مكررا  

محرررردد  والرررر  أمررررا  المحكمررررة 

الكبر  الجنائية منعقدة في غرفة 

مشررورة  فزاا رفض تظلمه فله أ  

ما انقضرررررررى  قد  بتظل  جديد كل يت

شررررررر ر م  تراريت رفض التظل   

 ي مدة ااه التدابير في جمي  وتنت

ش ور م   قتة  األحوار بانقضاء 

 امتاريت بدء تن يااا  وال  كله 

الررردعو   لى المحكمرررة  ل  تحرررار

الممتصرررة بنظراا فيصرررب  األمر 

ما عدا 18  قانو   في ااا ال ( م  

ترردبير اإلقررامررة الجبريررة في مكررا  

محرررردد  والرررر  أمررررا  المحكمررررة 

الكبر  الجنائية منعقدة في غرفة 

  فزاا رفض تظلمه فله أ  مشررورة

ما انقضرررررررى  قد  بتظل  جديد كل يت

شررررررر ر م  تراريت رفض التظل   

ااه التدابير في جمي    ي مدةوتنت

ش ور م   قتة  األحوار بانقضاء 

ا متاريت بدء تن يااا  وال  كله 

الررردعو   لى المحكمرررة  ل   حللل 

الممتصرررة بنظراا فيصرررب  األمر 

ترردبير اإلقررامررة الجبريررة في مكررا  

  محرررردد  والرررر  أمررررا  المحكمررررة

الكبر  الجنائية منعقدة في غرفة 

  فزاا رفض تظلمه فله مشللللللو)ةال

ى لما انقضررررأ  يتقد  بتظل  جديد ك

شررررررر ر م  ترراريت رفض التظل   

  في جمي وتنت ي مدة ااه التدابير

األحوار بانقضرراء قررتة شرر ور م  

يااا  وال  كله  بدء تن  ا متاريت 

الررردعو   لى المحكمرررة  ل   حللل 

الممتصررررة بنظراا فيصررررب  األمر 

ب رض أحرررد التررردابير البرررديلرررة أو 

  لغائه م  امتصاص ا.

( م  ارراا القررانو   فيمررا عرردا 18 

ترردبير اإلقررامررة الجبريررة في مكررا  

    مررحرررردد  والرررر  أمررررا  الررمررحرركررمررررة

عقرردة في غرفررة الكبر  الجنررائيررة من

  فزاا رفض تظلمه فله أ  مشللو)ةال

   يتقررد  بتظل  جررديررد كلمررا انقضرررررررى

شررررررر ر م  تررراريت رفض التظل   

تدابير في جمي   ااه ال مدة  وتنت ي 

األحوار بانقضررراء قرررتة شررر ور م  

   امللترراريت برردء تن يررااررا  والرر  كلرره 

الرررردعو   لى المحكمررررة  ل   حلللل 

الممتصرررررة بنظراا فيصرررررب  األمر 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

ب رض أحررد الترردابير البررديلررة أو 

  لغائه م  امتصاص ا.

ب رض أحررد الترردابير البررديلررة أو 

  لغائه م  امتصاص ا.

  التررردابير البرررديلرررة أوب رض أحرررد 

  لغائه م  امتصاص ا.

 (21 المادة 

 

األمر ب رض الترررردابير البررررديلررررة 

المنصررررررروص علي رررا في المرررادة 

( م  اررراا القرررانو  ال يمن  18 

عضررررررو النيابة م   صرررررردار أمر 

بض على المت   أو بررررالق جررررديررررد

 اا قويت األدلة  ابحبقرررررره احتياطيً 

ضررررررررررده أو  اا ار  م  تن يرررا 

الترررردابير البررررديلررررة أو امتن  ع  

 (21 المادة 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (21 المادة 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (21 المادة 

 

لبررررديلررررة  لترررردابير ا األمر ب رض ا

    المنصررررررروص علي ررررا في المررررادة

( م  ارررراا القررررانو  ال يمن  18 

بة م   صرررررررردار أمر يا    عضرررررررو الن

  المت   أو جررررديررررد بررررالقبض على

 اا قويت األدلة  ااحتياطيً بحبقررررررره 

    ضررررررررررده أو  اا ار  م  تن يررررا

لبررررديلررررة أو امتن  ع  لترررردابير ا    ا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

تن يررااررا أو أمررر ب ررا أو حرردثررت 

 ظروف تقتدعي اتماا ااا األمر.

و اا كا  فرض التدبير البدير قد 

صدر م  القاضي فيكو   صدار 

أمر جديد بالقبض على المت   أو 

حبقرره احتياطياً م  القاضرري الا  

بدالً ع  الحب  أصرررررررردر التدبير 

 االحتياطي.

تن يررراارررا أو أمرررر ب رررا أو حررردثرررت 

 ظروف تقتدعي اتماا ااا األمر.

د قرر و اا كررا  فرض الترردبير البررديررر

صررردر م  القاضررري فيكو   صررردار 

أمر جررديررد بررالقبض على المت   أو 

حبقرررره احتياطياً م  القاضرررري الا  

أصررررررررردر الترردبير برردالً ع  الحب  

 االحتياطي.

 (22 المادة 

 

 

 (22 المادة 

الموافقتتة على نص المتتادة كمتتا  -

قانون مع ، ورد في مشتتتتتتروع ال

في تصتتتتتتويتتتب الخطتتتأ اللغوي 

"عقوبة الحب  بإحدى"  عبارة

 (22 المادة 

التتمتتوافتتقتتتة عتتلتتى قتترار متتجتتلتتس  -

فقتتتة على نص  لموا لنواب بتتتا ا

المتتتادة كمتتتا ورد في مشتتتتتتروع 

مع تصتتتتتتويتتب الخطتتأ ، القتتانون

 (22 المادة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

يعاق  بالحب  مدة ال تزيد على 

قررنتي  أو بالغرامة التي ال تجاوز 

مرررائتي دينرررار كرررر م  ار  م  

يا أ  م  العقوبات  لةتن  بدي أو  ال

 مرر  تررنرر رريررررا الررترررردبرريررر الرربررررديررررر

المنصرروص عليه في البند  أ( م  

 ( م  ااا القانو .18المادة  

بح  لحب  "لتصتتتتتتت قوبدددة ا ع ب

عتلتى التنتحتو التوارد "، إحددددى

 .أدناه

 

  رص المادة بعد ال عدي (

يعاق  بالحب  مدة ال تزيد على 

قررنتي  أو بالغرامة التي ال تجاوز 

مرررائتي دينرررار كرررر م  ار  م  

لة أو  بدي يا أ  م  العقوبات ال تن 

 مرر  تررنرر رريررررا الررترررردبرريررر الرربررررديررررر

عليه في البند  أ( م  المنصرروص 

 ( م  ااا القانو .18المادة  

ويعرراقرر  برراات العقوبررة كررر م  

على ال ر  م   اشرررمصرررً قررراعد 

لغوي في عبتتتارة ل "عقوبدددة  ا

لتتصتتتتتتتبتح الدحدبد  بدددإحددددى" 

حدى" على "، بعقوبة الحب  إ

 .النحو الوارد أدناه

  رص المادة بعد ال عدي (

مدة ال تزيد على  بالحب   ق   عا ي

قرررنتي  أو بالغرامة التي ال تجاوز 

مرررائتي دينرررار كرررر م  ار  م  

تن يررا أ  م  العقوبررات البررديلررة أو 

  مرر  تررنرر رريررررا الررترررردبرريررر الرربررررديررررر

البند  أ( م  المنصررروص عليه في 

 ( م  ااا القانو .18المادة  

 

 

 

 

 

يعرراقرر  بررالحب  مرردة ال تزيررد على 

قرررررررنتي  أو بالغرامة التي ال تجاوز 

   مررررائتي دينررررار كررررر م  ار  م 

  تن يررا أ  م  العقوبررات البررديلررة أو

    مرر  تررنرر رريررررا الررترررردبرريررر الرربررررديررررر

عليه في البند  أ( م   المنصررررررروص

 ( م  ااا القانو .18المادة  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

قرر  برراات العقوبررة كررر م  ويعررا

على ال ر  م   اقررراعد شرررمصرررً 

بدير  تدبير  لة أو  بدي يا عقوبة  تن 

أو اإلمأر بتن يا أ  م  العقوبات 

 أو التدابير البديلة. 

في و اا وقعت الجريمة الماكورة 

أ  م  ال قرتي  القرررررررررابقتي  م  

شمصي  فصكثر بالت ديد أو العنف 

على األشماص أو األشياء أو  اا 

باقرررررررتعمار القرررررررأه أو  عت  وق

 االت ديد باقررررررتعماله عد ال  ظرفً 

 .امشددً 

بدير  تدبير  لة أو  بدي يا عقوبة  تن 

أو اإلمأر بتن يا أ  م  العقوبات 

 أو التدابير البديلة. 

و اا وقعت الجريمة الماكورة في 

أ  م  ال قرتي  القرررررررررابقتي  م  

ف بالت ديد أو العنشمصي  فصكثر 

على األشماص أو األشياء أو  اا 

باقرررررررتعمار القرررررررأه أو  عت  وق

 اظرفً الت ديد باقررررررتعماله عد ال  

 .امشددً 

ويعاق  بالحب  مدة ال تزيد على 

 قرررررتة أشررررر ر أو بالغرامة التي ال

ته  كر م  كل  نار  ئة دي ما جاوز  ت

ويعرراقرر  برراات العقوبررة كررر م  

على ال ر  م   اشررررمصررررً قرررراعد 

ير بد تدبير  لة أو  بدي يا عقوبة    تن 

أو اإلمأر بتن يا أ  م  العقوبات 

 أو التدابير البديلة. 

و اا وقعت الجريمة الماكورة في 

أ  م  ال قرتي  القرررررررررابقتي  م  

شررمصرري  فصكثر بالت ديد أو العنف 

على األشررماص أو األشررياء أو  اا 

  وقعررت برراقرررررررتعمررار القرررررررأه أو

 اظرفً الت ديد باقرررررررتعماله عد ال  

 .امشددً 

   ويعررراقررر  بررراات العقوبرررة كرررر م 

  على ال ر  م  اشرررررمصرررررً قررررراعد 

   تن يررا عقوبررة بررديلررة أو ترردبير بررديررر

يا أ  م  العقوبات  أو اإلمأر بتن 

 أو التدابير البديلة. 

و اا وقعررت الجريمررة المرراكورة في 

أ  م  ال قرتي  القررررررررررابقتي  م  

شرررمصررري  فصكثر بالت ديد أو العنف 

على األشررررماص أو األشررررياء أو  اا 

    وقعررت برراقرررررررتعمررار القرررررررأه أو

 اظرفً الت ديد باقرررررررتعماله عد ال  

 .امشددً 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

ويعاق  بالحب  مدة ال تزيد على 

 قرررررتة أشررررر ر أو بالغرامة التي ال

ته  كر م  كل  نار  ئة دي ما جاوز  ت

 بمتابعة تن يا أ الج ة الممتصرررة 

م  العقوبررات أو الترردابير البررديلررة 

 وأمر بمتابعت ا.

وفي جمي  األحوار المشررررار  لي ا 

 يجوز أ  تقرررررررتبدر عقوبة الحب 

 ابررزحررد  العقوبررات البررديلررة طبقررً 

 ألحكا  ااا القانو .

 

الج ة الممتصرررة بمتابعة تن يا أ  

لررة بررديم  العقوبررات أو الترردابير ال

 وأمر بمتابعت ا.

وفي جمي  األحوار المشررررار  لي ا 

 بعقوبة الحبسيجوز أ  تقرررتبدر 

 اطبقرررً العقوبرررات البرررديلرررة  إحلللد 

 ألحكا  ااا القانو .

 

ويعاق  بالحب  مدة ال تزيد على 

 قرررررتة أشررررر ر أو بالغرامة التي ال

ر كررر م  كل ترره تجرراوز مررائررة دينررا

الج ة الممتصررررة بمتابعة تن يا أ  

م  العقوبررات أو الترردابير البررديلررة 

 وأمر بمتابعت ا.

وفي جمي  األحوار المشرررررار  لي ا 

 بعقوبة الحبسيجوز أ  تقرررررتبدر 

 اطبقرررً العقوبرررات البرررديلرررة  إحلللد 

 ألحكا  ااا القانو .

 

مدة ال تزيد على  بالحب   ق   عا وي

قرررررررتة أشررررررر ر أو بالغرامة التي ال 

مررائررة دينررار كررر م  كل ترره  تجرراوز

الج ة الممتصرررررررة بمتابعة تن يا أ  

م  العقوبرررات أو التررردابير البرررديلرررة 

 وأمر بمتابعت ا.

وفي جمي  األحوار المشررررررررار  لي ا 

 بة الحبسبعقويجوز أ  تقرررررررتبدر 

 ا  طبقررررً العقوبررررات البررررديلررررة إحللللد  

 ألحكا  ااا القانو .

 

 (23 المادة 

 

 (23 المادة  (23 المادة  (23 المادة 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

تقرررررررر  أحكا  الققررررررر  العا  م  

قانو  العقوبات الصادر بالمرقو  

  1976( لقررررنة 15بقانو  رق   

كررمررررا تقررررررررر  أحرركررررا  قررررانررو  

اإلجراءات الجنرررائيرررة الصرررررررررادر 

( لقنة 46بالمرقو  بقانو  رق   

  فيما ل  يرد بشرررررصنه نص 2002

مرراص في ارراا القررانو  وبمررا ال 

 يتعارض م  أحكامه.

ى نص المررادة كمررا الموافقررة عل -

 قانو .المشروو ورد في 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

   تقرررررررر  أحكررا  الققررررررر  العررا  م 

قانو  العقوبات الصررادر بالمرقررو  

  1976( لقرررررررنة 15بقانو  رق   

   كرررمررررا تقرررررررررر  أحررركررررا  قررررانرررو 

اإلجراءات الجنررررائيررررة الصررررررررررادر 

( لقرررنة 46بالمرقرررو  بقانو  رق   

  فيما ل  يرد بشررررررررصنه نص 2002

مررراص في اررراا القرررانو  وبمرررا ال 

 يتعارض م  أحكامه.

 (24 المادة 

 

عررلررى رئرريرر  مررجررلرر  الرروزراء 

     كررر فيمررا يمصررررررررره –والوزراء 

 (24 المادة 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (24 المادة 

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 قانو .المشروو ورد في 

 (24 المادة 

 

عرررلرررى رئررريررر  مرررجرررلررر  الررروزراء 

        كرررر فيمرررا يمصرررررررررره –والوزراء 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرت ا اللجنة توصية اللجنة

تن يا أحكا  ااا القانو   ويُعمر  –

به م  اليو  التالي لتاريت نشررررررره 

 في الجريدة الرقمية. 

قانو   ويُعمر  – تن يا أحكا  ااا ال

تاريت نشرررررررره تالي ل    به م  اليو  ال

 في الجريدة الرقمية.
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 م2017 يونيو 28التاريخ: 
 

 

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

 
 

بشأن العقوبات والتدابير البديلة،   رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

 م.2017( لسنة 32المرافق للمرسوم رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2017 يونيو 21بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  584م )المجلس، ضمن كتابه رق

( لسنة 32افق للمرسوم رقم )بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المر  رقم ) ( لسنة ) (

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  م،2017

 والدفاع واألمن الوطني.عليه للجنة الشؤون الخارجية 
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عقدت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية اجتماع ا م 2017 يونيو 28وبتاريخ     

وقرار مجلس النواب  ،المذكور ، حيث اطلعت على مشروع القانونينالسابع والعشر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون –والنقاش بعد المداولة  –وانت ت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

بشأن العقوبات والتدابير   رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة      

من الناحيتين الدستورية ، م2017( لسنة 32افق للمرسوم رقم )البديلة، المر

 والقانونية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية بخصوص مشروع 

( من 31قانون بتعديل المادة )

( 15)المرسوم بقانون رقم 

م بشأن مجلسي 2002لسنة 

الشورى والنواب، )المعد في 

ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

 مجلس الشورى(.
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 م2017 يونيو 4: التاريخ

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية  سابعالتقريـر ال

 حول 

(  من المرسوم 31بتعديل المادة )  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون

                                         م بشأن مجلسي الشورى والنواب2002( لسنة 15بقانون رقم )

 االقتراح بقانون المقدم من مجل  الشورى(.على )المعد بناءا 

 

 :مقدمــة

 

جلـدد  ممعـددالي رئي  استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

 مايو 22( المؤرخ في  3د  4ص ل ت ق / ف  557)       رقـتتتم الشـدددورى

 مشدددروع قانونم، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراستتتة ومناقشتتتة 2017

( 15(  من المرسددددددوم بقانون رقم )31بتعديل المادة )  رقم ) ( لسددددددنة ) (

االقتراح على م بشددأن مجلسددي الشددورى والنواب )المعد بناءا 2002لسددنة 

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات بقانون المقدم من مجل  الشورى(

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 

 أوالا: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
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المذكور في دور اعنعقاد العادي الثالث  مشروع القانونتدارست اللجنة  (1)

منعقد ال شريعي الرابع، في اعجتماع الرابع والعشرينمن الفصل الت

 .م2017 مايو 31بتاريخ 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتت ا على الوثائع المتعلقة بمشتتتتتتروع القانون  (2)

 موضوع البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:
 

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

مشروع القانون المذكور، ومذكرتي هيئة التشريع واإلفتاء  -

 ) مرفق(القانوني، والحكومة بشأنه. 

 

 :شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس 

المسددددتشددددار القانوني   الدكتور عصددددام عبدالوهاب البرزنجي         .1

 للمجل .
 

  السيدة ميرفت علي حيدر.تولى أمانة سر اللجنة 
 

 

 

 ثانيــاا: رأي اللجنة:

ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على      

وتبودلت وج ات النظر بين أعضاء  ،قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه

 اآلتي:وقد انت ت اللجنة إلى  ،والمستشار القانوني للمجلس اللجنة
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 حالة عدم التقيدفي  يسعى إلى تشديد العقوبات المقررة إن مشروع القانون -

سوم بقانون رقم ( من المر31لدعاية اعنتخابية المذكورة في المادة )ضوابط اب

ا لكون ا ع تتناسب مع جسامة األفعال المرتكبة ، 2002( لسنة 15) نظر 

على العملية اعنتخابية، كما أن وخطورت ا على الرأي العام وتأثيرها البالغ 

مة عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جد ا أمام اإلمكانيات الضخ

 للجمعيات والكيانات السياسية.

غير نزي ة، واستغالل حاجة البعض  ممارسة الدعاية اعنتخابية بطرقإن  -

، 25، 23، 22على النحو المذكور في المواد ) -بإغرائ م بال دايا واألموال 

رائم خطيرة ول ا تأثير بالغ على إرادة تعتبر ج -( من القانون النافذ 27، 26

م ين ههؤعء المواطن تثير البلبلة لدى الناس على اعتبار أن  ، كما أن ا الناخبين

حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، إضافة إلى أن أي مساس بالعملية اعنتخابية 

أي انت اك ل ا بأي صورة كانت يعتبر انت اكـ ا أو العبث أو اإلخالل ب ا أو 

صارخـ ا لحرية وإرادة الشعب، وتستوجب فرض عقوبات رادعة على 

 مرتكبي ا.

( تنص على " يعاقب 31أضاف مشروع القانون فقرة ثانية في ن اية المادة ) -

بالحبس مدة ع تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ع تجاوز ثالثة آعف دينار أو 

هاتين العقوبتين كل من خالف حكم من األحكام المنصوص علي ا في  بإحدى

( تحظر على موظفي الحكومة 24( من هذا القانون"، فالمادة )24المادة )

وال يئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائ ا القيام 

 بالدعاية اعنتخابية لصالح أيٍ من المرشحين في أماكن عمل م، وبذلك تم

التفريع بين من يمارس الدعاية اعنتخابية لنفسه أو فريع العمل الذي يعمل مع 
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المترشح وبين من يمارس ا من الموظفين العموميين والذين من المفترض أن 

يكونوا أمينين على سير العملية اعنتخابية، وتكون ممارست م لوظيفت م العامة 

ابية أليٍ من المترشحين. وعليه المانع ل م من التدخل في سير العملية اعنتخ

فإن مشروع القانون سيحقع الردع العام والخاص؛ بحيث يكون الجزاء الجنائي 

 مناسبـ ا للجريمة المرتكبة.

 

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:ثالثـاا: 

ية لمجلس الشتتتتتتورى، اتفقت  39إعماع  لنص المادة )  لداخل ( من الالئحة ا

 اختيار كل من :اللجنة على 

ا أصليـاا.              الدكتورة سوسن حاجي تقوي .1  مقررا

ا احتياطياا.               م دي الحدادأحمد الدكتور  .2  مقررا
 ا: توصية اللجنة:ـا رابع

 

في ضتتوء ما دار من مناقشتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتة مشتتروع      

 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

سنة ) ( مشروع قانون علىالموافقة   - (  من 31بتعديل المادة )  رقم ) ( ل

م بشأن مجلسي الشورى والنواب 2002( لسنة 15المرسوم بقانون رقم )

، من حيث االقتراح بقانون المقدم من مجل  الشددددددورى(على )المعد بناءا 

 .المبدأ
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 الجدولقانون، وذلك على التفصتتتتتتيل الوارد في الشتتتتتتروع مالموافقة على  -

 المرفع.

 واألمر معروض على المجل  الموقر التخاذ الالزم ،،،     

 

 

 اسم الزايدـدالل ج                           خـمي  حمد الرميحي

 رئي  اللجنة                                    نائج رئي  اللجنة  
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 م بشأن مجلسي الشورى والنواب2002( لسنة 15( من المرسوم بقانون رقم )31قانون بتعديل المادة ) مشروع
 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 المواد كما أقرت ا اللجنةنصوص  توصية اللجنة

 الديباجة

 

 

 

 

رحم حمد بم عيسللللللل  ة    ي ة        

 .م ك مم كة البح)يم

 على الدقتور  االطأو بعد

( 15وعلى المرقو  بقانو  رق   

بشررررررص  مجلقرررررري  2002لقررررررنة 

 الشور  والنوا  وتعديأته 

 الديباجة

 
 

الموافقررة على نص الررديبرراجررة  -

 كما ورد في مشروو القانو .

 الديباجة

 
الموافقة على نص الديباجة كما  -

 ورد في مشروو القانو .

 
 
 
 
 
 
 

 

 الديباجة

 

 

 

رحم حمللد بم عيسللللللل  ة    ي للة        

 .م ك مم كة البح)يم

 على الدقتور  االطأو بعد

( 15 وعلى المرقرررررو  بقانو  رق  

بشرررررررص  مجلقررررررري  2002لقرررررررنة 

 الشور  والنوا  وتعديأته 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 المواد كما أقرت ا اللجنةنصوص  توصية اللجنة

أقر مجل  الشرررررررور  ومجل  

النوا  القانو  اآلتي نصررررره  وقد 

 وأصدرناه:صدقنا عليه 

أقر مجل  الشور  ومجل  النوا  

القانو  اآلتي نصرررررره  وقد صرررررردقنا 

 عليه وأصدرناه:

 ا ول مادة ال

 

 
 

( م  31يقرررررررتبدر بنص المادة  

( لقررنة 15المرقررو  بقانو  رق   

 ا ول مادة ال

 

 
 

 عادة صررررروا المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 

 

  رص المادة بعد ال عدي (

" مع عللد  اا ي  بلل يللة عقوبللة 

شد يرص ع يها  اروم العقوبات  أ

أو أي  اروم ة ) يعا ب بالحبس 

مدة ال  ق  عم ثيثة أشلللللله) وال 

 ا ول ة مادال

 

مجلر   - قرار  على  فقررررة  موا ل ا

النوا  بزعادة صوا المادة على 

 النحو الوارد أدناه.

 

  رص المادة بعد ال عدي (

" مع عللد  اا ي  بلل يللة عقوبللة 

أشللد يرص ع يها  اروم العقوبات 

أو أي  اروم ة ) يعا ب بالحبس 

مدة ال  ق  عم ثيثة أشللللللله) وال 

 ا ول مادة ال
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 المواد كما أقرت ا اللجنةنصوص  توصية اللجنة

بشرررص  مجلقررري الشرررور   2002

 والنوا  النص اآلتي:

االمأر بررصيررة عقوبررة " م  عررد  

أشررررد ينص علي ا قانو  العقوبات 

أو أ  قانو  آمر يعاق  بالحب  

مدة ال تزيد قرررررررنتي  وبغرامة ال 

تجررراوز أل ي دينرررار أو برررزحرررد  

ااتي  العقوبتي  كر م  مالف أ  

حك  م  األحكرررا  المنصررررررروص 

(  23( و  22علي ررا في المواد  

( م  ااا 27( و  26( و  25و  

 القانو .

 زيد ع   سلللللللرة وب )امة ال  ق  

عم ثيثمللا للة ديرللا) وال  جللاوز 

ألف ديرلللا) أو بلللرحلللد   لللا يم 

أي حك   وب يم ك  مم  الفقالع

 مم ا حكا  المر وص ع يها في

(، 25(،  23(،  22اد  الللللمللللو

 ( مم  ذا القاروم.27(،  26 

ية  بالمسللللللل ول ومع عد  اا ي  

الجرلللا يلللة ل شللللللل ص ال بيعي، 

يعلللا لللب الشللللللل ص االع بلللا)ي 

ال للاص ب )امللة  عللاد   لللللللعف 

ال )امللللة المق))ة ل ج)يمللللة إذا 

اُ) كبللت أي ج)يمللة مم الج)ا   

 زيد ع   سلللللللرة وب )امة ال  ق  

ثيثما ة ديرا) وال  جاوز ألف عم 

م وب يقديرا) أو برحد   ا يم الع

أي حك  مم ا حكا   ك  مم  الف

المواد  المر لللللللوص ع يهللللا في

 22  ،)23  ،)25  ،)26 ،)

 ( مم  ذا القاروم.27 

ومع عللد  اا ي  بللالمسللللللل وليللة 

الجرللللا يللللة ل شللللللل ص ال بيعي، 

يعللللا للللب الشللللللل ص االع بللللا)ي 

ال للاص ب )امللة  عللاد   لللللللعف 

 )امللللة المق))ة ل ج)يمللللة إذا ال

اُ) كبلللت أي ج)يملللة مم الج)ا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع عد  اا ي  ب ية عقوبة أشد 

يرص ع يها  اروم العقوبات أو أي 

 اروم ة ) يعا ب بالحبس مدة ال 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 المواد كما أقرت ا اللجنةنصوص  توصية اللجنة

  بالحب  مدة ال تزيد على ويعاق

ثأث قررررنوات وبغرامة ال تجاوز 

ثأثة آالف دينار أو بزحد  ااتي  

العقوبتي  كر م  مالف حكًما م  

األحكررا  المنصررررررروص علي ررا في 

 ( م  ااا القانو .24المادة  

المر لللللللوص ع يهلللا في المواد 

المشلللا) إليها في ال ق)ة السلللابقة 

اسللللم  أو لحسللللاب ، أو مم أحد ب

 ممث ي .

ويعا ب بالحبس مدة ال  ق  عم 

سر يم  شه) وال  زيد ع    س ة أ

وب )امة ال  ق  عم  مسلللللللما ة 

ديرللا) وال  زيللد ع   ثيثللة ةالف 

ديرا) أو برحد   ا يم العقوب يم 

ًما مم ا حكا   ك  مم  الف حك

المر لللللللوص ع يهلللا في الملللادة 

 ( مم  ذا القاروم."24 

المر لللللللوص ع يهللللا في المواد 

المشلللا) إليها في ال ق)ة السلللابقة 

باسلللللم  أو لحسلللللاب ، أو مم أحد 

 ممث ي .

ويعا ب بالحبس مدة ال  ق  عم 

س ة أشه) وال  زيد ع   سر يم 

وب )امة ال  ق  عم  مسما ة 

ديرا) وال  زيد ع   ثيثة ةالف 

ديرا) أو برحد   ا يم العقوب يم 

ك  مم  الف حكًما مم ا حكا  

المر وص ع يها في المادة 

 ( مم  ذا القاروم."24 

 

عم ثيثة أشه) وال  زيد ع    ق  

سرة وب )امة ال  ق  عم ثيثما ة 

ديرا) وال  جاوز ألف ديرا) أو 

وب يم ك  مم قبرحد   ا يم الع

أي حك  مم ا حكا    الف

المواد  المر وص ع يها في

 22  ،)23  ،)25  ،)26 ،)

 ( مم  ذا القاروم.27 

ومع عد  اا ي  بالمس ولية 

الجرا ية ل ش ص ال بيعي، يعا ب 

الش ص االع با)ي ال اص ب )امة 

 عاد   عف ال )امة المق))ة 

ل ج)يمة إذا اُ) كبت أي ج)يمة مم 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 المواد كما أقرت ا اللجنةنصوص  توصية اللجنة

 

 

 

 

 

الج)ا   المر وص ع يها في 

المواد المشا) إليها في ال ق)ة 

السابقة باسم  أو لحساب ، أو مم 

 أحد ممث ي .

 

مدة ال  ق  عم  ويعا ب بالحبس

س ة أشه) وال  زيد ع   سر يم 

وب )امة ال  ق  عم  مسما ة ديرا) 

وال  زيد ع   ثيثة ةالف ديرا) أو 

برحد   ا يم العقوب يم ك  مم 

 الف حكًما مم ا حكا  المر وص 

( مم  ذا 24في المادة   ع يها

 القاروم.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 المواد كما أقرت ا اللجنةنصوص  توصية اللجنة

 

 الثاريةمادة ال

رئرريرر  مررجررلرر  الرروزراء  عررلررى

 –كر فيما يمصررررررره  –والوزراء 

تن يرررا اررراا القرررانو   ويُعمرررر بررره 

اعتبرراًرا م  اليو  التررالي لترراريت 

 نشره في الجريدة الرقمية.

 الثاريةمادة ال

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 ورد في المشروو بقانو .

 الثاريةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في المشروو بقانو .

 الثاريةمادة ال

رئررريررر  مرررجرررلررر  الررروزراء  عرررلرررى

 –كرر فيمرا يمصرررررررره  –والوزراء 

تن يا ااا القانو   ويُعمر به اعتباًرا 

م  اليو  التالي لتاريت نشرررررررره في 

 الجريدة الرقمية.
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 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

قانون بتعديل بخصوص مشروع 

بعض أحكام قانون العقوبات 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

م، 1976( لسنة 15)

( 4المرافق للمرسوم رقم )

 م.2015لسنة 
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 م 2017 يونيو 1التاريخ : 

 

للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن  الرابع والعشرونالتقرير 

 الوطني

 العقوباتمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بخصوص 

 م1976( لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 

  2015( لسنة 4المرافق للمرسوم رقم )

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع

 

 مقدمـة:

  

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي      

/ص ل خ أ/ 502السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

 ( المؤرخ في3د 4ف

وع مشروالذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م،2017 أبريل 5 

 لمرسوم بقانون رقمالصادر با العقوباتقانون بتعديل بعض أحكام قانون 

 م1976( لسنة 15)

، على أن تتم دراسته وإبداء 2015( لسنة 4المرافق للمرسوم رقم )

 المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 
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 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

الخامس عشر والسادس  اجتماعي ا اللجنة مشروع القانون فيتدارست  (4)

 م.2017 مايو 14م، و2017أبريل  25 عشر المنعقدين بتاريخي
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتت ا على الوثائع المتعلقة بمشتتتتتتروع القانون  (5)

 موضوع النظر والتي اشتملت على: 

 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني.  مشروع القانون المذكور، ومذكرة -

 (مرفق)

 

 وبدعوة من اللجنة شارك في اعجتماع كل من:  (6)

 وزارة الداخلية، وقد حضر: -

جان    النقيج محمد يون  ال رمي  .3 بة الل رئي  شددددددع

 الوزارية.
مدددن إدارة الشدددددددددؤون   فيصل عبدالعزيز النجارأول  المالزم .4

 القانونية.
 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر: -

المستشار القانوني   الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة .3

 للوزارة.

المستشار القانوني    السيد إسماعيل أحمد العصفور .4

 للوزارة.
 

بالمجلس  - مة  عا نة ال ماع اللجنة من األما لدكتور علي شتتتتتتتارك في اجت ا

 ن الطوالبة المستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.حس
 

 .س يرا عبداللطيف لسيدةتولى أمانة سـر اللجنة ا  -
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 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ــااــثاني

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع      

 .القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية

 

 :الداخليةرأي وزارة  -ـااثالث

هيئة التشريع واإلفتاء  ةمع ما ورد في مذكر الداخليةتوافع رأي وزارة      

 القانوني بشأن مشروع القانون.

 

 :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي وزارة  -ـاارابعـ

توافع رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مع ما ورد في      

 هيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأن مشروع القانون. ةمذكر

      

 رأي اللجنــة: -ـااخامس

العقوبات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تدارست اللجنة      

المرافع للمرسوم رقم ، م1976( لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

العدل والشؤون ، ووزارة الداخليةوزارة  مع ممثلي ،2015( لسنة 4)

أي على رواطلعت اللجنة ، للجنةوالمستشار القانوني ، اإلسالمية واألوقاف

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكد ا لسالمة 

رار ق علىاطلعت ، كما قانون من الناحيتين الدستورية والقانونيةمشروع ال

، واستعرضت اللجنة مواد مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون

 دةالما تضمنت، ينمادتمن  –فضال  عن الديباجة –المشروع والذي يتألف 
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( من الفقرة األولى، 6و5البندان ) 107استبدال نصوص المواد ) األولى

ا(، ) 190(، )190(، )189(، )188فقرة أولى(، ) 186) (، 191مكرر 

( من المادة 6و 5فقرة أولى(، حيث أتى البندان ) 303فقرة أولى( و) 194)

( من مشروع القانون بتوسيع تعريف الموظف العام، بحيث أصبح هذا 107)

شمل رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرين وسائر العاملين التعريف ي

في الوحدات التابعة لل يئات أو المؤسسات العامة، فضال  عن رؤساء 

وأعضاء مجالس اإلدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أية 

كيانات أخرى م ما كانت طبيعت ا طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو 

ل يئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة ل ا، وأما بالنسبة إلحدى ا

لبقية المواد المذكورة فقد أتت لتغليظ العقوبات وتشديد الغرامات على جرائم 

الرشوة واعختالس واإلضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل، 

ة، ى للعقوبوذلك عن طريع رفع الحد األقصى للعقوبة أو زيادة الحد األدن

 تنفيذية. ةالثانيالمادة وجاءت 

ورأت اللجنة أن مشروع القانون ي دف إلى تشديد العقوبات على كل من      

ا الجرائم المنصوص علي ا في  ي در المال العام، أو يتربح منه وخصوص 

الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، وتشمل جرائم الرشوة 

 ر بالمال العام.واعختالس واإلضرا

 مشروعوفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على      

الصادر بالمرسوم بقانون رقم  العقوباتقانون بتعديل بعض أحكام قانون 

، والموافقة 2015( لسنة 4المرافق للمرسوم رقم )، م1976( لسنة 15)

 كما وردت في الجدول المرفع. مواد المشروع على
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 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -ـاادسسا

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتورى، اتفقت  39إعماع  لنص المادة )      

 اللجنة على اختيار كل من:

 

ا أصليــــاا.  الدكتور محمد علي الخزاعي سعادة .1  مقررا

ا احتياطيـاا. الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان سعادة .2  مقررا

 

 توصيـة اللجنـة: -ــــــااسابع

سة مشروع  في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء درا

 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموافقة من حيث المبدأ على  -  

المرافق ، م1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .2015( لسنة 4للمرسوم رقم )

الموافقة على نصدددوص مواد مشدددروع القانون كما وردت تفصددديالا في  -

 الجدول المرفق.

 

 واألمر معروض على المجل  الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 خالد محمد جبر المسلم                                   د. محمد علي الخزاعي            

 رئي  اللجنة                                                 نائج رئي  اللجنة

 



 

166 
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 م،1976( لسنة 15مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 م2015( لسنة 4المرافق للمرسوم رقم ) 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

 الديباجة

رحم حمد بم عيسللللللل  ة    ي ة        

 .م ك مم كة البح)يم

 على الدقتور  االطأو بعد

وعلى قانو  العقوبات الصرررررررادر 

( لقنة 15بالمرقو  بقانو  رق   

   وتعديأته  1976

أقر مجل  الشرررررررور  ومجل  

النوا  القانو  اآلتي نصررررره  وقد 

 عليه وأصدرناه:صدقنا 

 

 الديباجة

الموافقررة على نص الررديبرراجررة  -

 كما ورد في مشروو القانو .

 

 الديباجة

الموافقررة على نص الررديبرراجررة  -

 كما ورد في مشروو القانو .

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة

رحم حمد بم عيسللللللل  ة    ي ة        

 .م ك مم كة البح)يم

 على الدقتور  االطأو بعد

وعلى قانو  العقوبات الصرررررررادر 

( لقنة 15بالمرقو  بقانو  رق   

   وتعديأته  1976

أقر مجل  الشرررررررور  ومجل  

النوا  القانو  اآلتي نصررررره  وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

   

 ا ول مادة ال

 107بنصرروص المواد:   يُقررتبدر

" م  ال قرة 6" و "5البنرررردي  "

فررقرررة أولررى(   186األولررى(   

 188 )     189  )   

مررررركررررررًرا(   190  (  190 

فرررقررررة أولرررى(   194(   191 

 195   )197   )198  )

 199   )201   )292  )

فررقرررة أولررى( و  302(   301 

 فقرة أولى(  303 

 ا ول مادة ال
 

مقرررردمررررة الموافقررررة على نص  -

كما ورد في مشرررررررروو  المادة

 القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 ا ول مادة ال

مقرررردمررررة الموافقررررة على نص  -

كما ورد في مشرررررررروو  المادة

 القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 ا ول مادة ال

 107بنصرروص المواد:   يُقررتبدر

" م  ال قرة 6" و "5البنرررردي  "

فررقرررة أولررى(   186األولررى(   

 188   )189   )190  )

 194(   191مكرًرا(    190 

(  197(   195فقرة أولى(   

 198   )199   )201  )

فررقرررة  302(   301(   292 

 فقرة أولى(  303أولى( و  

 لنصوص التالية:ا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

 لنصوص التالية:ا

" 6" و "5البردام " 107مادة  

 مم ال ق)ة ا ول (:

. رؤقررررررراء وأعضررررررراء مجال  5

اإلدارة والررمررررديرررو  وقررررررررررائررر 

ي  في ال يئات والمؤقرقرات العامل

 العامة والوحدات التابعة ل ا.

. رؤقررررررراء وأعضررررررراء مجال  6

اإلدارة والررمررررديرررو  وقررررررررررائررر 

العاملي  في الشرررررررركات وفي أية 

كيررررانررررات أمر  م مررررا كررررانررررت 

 

 

" 6" و "5البردام " 107مادة  

 مم ال ق)ة ا ول (:

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 

" 6" و "5البردام " 107مادة  

 مم ال ق)ة ا ول (:

قررت اللجنة حاف المادة م   -

المشرررررررروو بقررررانو   والرررر  

لمعرررالجرررة محتو  المرررادة في 

بقانو  آمر بالتعدير مشرررررروو 

 على قانو  العقوبات.

 

 

 

 

" 6و "" 5البردام " 107مادة  

 مم ال ق)ة ا ول (:
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

طبيعت ا  شرررررررريطة أ  تكو  تل  

لة   الج رات مملوكرة برالكرامرر للردو

أو إلحد  ال يئات أو المؤقررقررات 

  ابعة ل ا.العامة أو الوحدات الت

 :فق)ة أول ( 186مادة  

يُعاق  بالقرررررررج  مدة ال تقر ع  

مم  قرررررررنوات كرررر موظف أو 

مكلف بمدمة عامة طل  أو قبر 

لن قرره أو لغيره  بشرركر مباشررر أو 

غير مباشرررررر  عطية أو مزية م  

أ  نوو  أو وعًدا بشيء م  ال   

 

 

 

 

 

 :فق)ة أول ( 186مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فق)ة أول ( 186مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فق)ة أول ( 186مادة  

يُعاق  بالقرررررررج  مدة ال تقر ع  

مم  قرررررررنوات كرررر موظف أو 

مكلف بمدمة عامة طل  أو قبر 

لن قرره أو لغيره  بشرركر مباشررر أو 

غير مباشرررررر  عطية أو مزية م  

أ  نوو  أو وعًدا بشيء م  ال   
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

ألداء عمر أو لأمتناو ع  عمر 

 لد  قيامه بم ا  وظي ته.

 

 (:188 مادة 

بالقرررررررج  كر موظف أو  ق   يعا

مكلف بمدمة عامة طل  أو قبر 

لن قرره أو لغيره  بشرركر مباشررر أو 

غير مباشرررررر  عطية أو مزية م  

أ  نوو عقررر  تمرررا  العمرررر أو 

االمتنرراو عنرره لررد  قيررامرره بم ررا  

 وظي ته.

 

 

 

 (:188مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:188مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

ألداء عمر أو لأمتناو ع  عمر 

 قيامه بم ا  وظي ته. لد 

 

 

 (:188مادة  

يعاق  بالقرررررررج  كر موظف أو 

مكلف بمدمة عامة طل  أو قبر 

لن قرره أو لغيره  بشرركر مباشررر أو 

غير مباشرررررر  عطية أو مزية م  

أ  نوو عقررر  تمرررا  العمرررر أو 

االمتنرراو عنرره لررد  قيررامرره بم ررا  

 وظي ته.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

فررزاا كررا  أداء العمررر أو االمتنرراو 

ا تكو  العقوبرررة الحب    عنررره حقرررً

 مدة ال تقر ع  قنة.

 

 (:189مادة  

بالقرررررررج  كر موظف عا   يعاق 

أو مكلف بمرردمررة عررامررة طلرر  أو 

قبر لن قه أو لغيره  بشكر مباشر 

أو غير مباشرررررررر  عطية أو مزية 

م  أ  نوو أو وعًدا بشررررررريء م  

ال   ألداء عمر أو لأمتناو ع  

 

 

 

 (:189مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:189مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 القانو .ورد في مشروو 

 

 

 

 

ناو  كا  أداء العمر أو االمت فزاا 

ا تكو   العقوبرررة الحب  عنررره حقرررً

 مدة ال تقر ع  قنة.

 

 

 (:189مادة  

بالقررررررج  كر موظف عا   يعاق 

أو مكلف بمردمرة عرامرة طلر  أو 

قبر لن قه أو لغيره  بشكر مباشر 

أو غير مباشرررررررر  عطية أو مزية 

م  أ  نوو أو وعًدا بشرررررريء م  

ال   ألداء عمر أو لأمتناو ع  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

ته   يدمر في م ا  وظي  عمر ال 

 مطص.اعتقده ولكنه زع  ال  أو 

 

 

 

 (:190مادة  

بررالحب  مرردة ال تقررر ع    يعرراقرر

قرررنة كر م  عرض على موظف 

عرررا  أو مكلف بمررردمرررة عرررامرررة        

 –دو  أ  يُقبر منه عرضررررررره  –

عطيرررة أو مزيرررة م  أ  نوو أو 

 

 

 

 

 (:190مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 القانو .ورد في مشروو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:190مادة  

قررت اللجنة حاف المادة م   -

المشرررررررروو بقررررانو   والرررر  

لمعرررالجرررة محتو  المرررادة في 

مشرررررروو بقانو  آمر بالتعدير 

 على قانو  العقوبات.

عمر ال يدمر في م ا  وظي ته  

 مطص.اعتقده ولكنه زع  ال  أو 

 

 

 

 

 (:190مادة  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

وعًدا بشررريء م  ال   ألداء عمر 

أو االمتنرررراو ع  عمررررر  مأالً 

 بواجبات وظي ته.

فررزاا كررا  أداء العمررر أو االمتنرراو 

ا تكو  العقوبرررة  الحب   عنررره حقرررً

 مدة ال تزيد على قنة.

 

 

 (: امك))ً  190مادة  

يعرراقرر  بررالحب  مرردة ال تقررر ع  

قرررنة كر م  عرض على موظف 

عا  أو مكلف بمدمة عامة بدولة 

أجنبية أو منحه  بشرركر مباشررر أو 

 

 

 

 

 (: امك))ً  190مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: امك))ً  190مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 (: امك))ً  190مادة  

يعرراقرر  بررالحب  مرردة ال تقررر ع  

قررنة كر م  عرض على موظف 

عا  أو مكلف بمدمة عامة بدولة 

شر أو  شكر مبا أجنبية أو منحه  ب

غير مباشرررررر  عطية أو مزية م  



 

175 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

 غير مباشرررر  عطية أو مزية م 

 أ  نوو له أو لصررررال  شررررمص 

ا بشررررررريء م  الرر   وعرردً  آمر أو

للحصرررررررور على عمر تجار  أو 

االحت رراظ برره أو أيررة ميزة أمر  

في نطرراق مبرراشررررررررة عمررر دولي 

مقرررابرررر قيرررا  الموظف العرررا  أو 

المكلف بمرردمررة عررامررة بعمررر أو 

برراالمتنرراو ع  عمررر لررد  قيررامررة 

 بم ا  وظي ته.

 (:191مادة  

لجرررراني في جمي   ُيحك  على ا

قابق  ةاألحوار المبينة في المواد ال

 

 

 

 

 

 

 (:191مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:191مادة  

أ  نوو له أو لصررررررال  شررررررمص 

بشررررررريء م  ال    اوعدً  أو آمر

للحصرررررررور على عمر تجار  أو 

االحت رراظ برره أو أيررة ميزة أمر  

في نطرراق مبرراشررررررررة عمررر دولي 

مقرررابرررر قيرررا  الموظف العرررا  أو 

المكلف بمرردمررة عررامررة بعمررر أو 

برراالمتنرراو ع  عمررر لررد  قيررامررة 

 بم ا  وظي ته.

 (:191مادة  

لجرررراني في جمي   ُيحك  على ا

األحوار المبينة في المواد القابقة 

غرامة تقررررررراو  ما طل  أو قبر ب
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

بغرامة تقررررررراو  ما طل  أو قبر  

أو وعررد برره أو عرض  على أال 

 تقر ع  ممقمائة دينار.

 فق)ة أول (: 194مادة  

يُعاق  بالقرررررررج  مدة ال تقر ع  

قرررب  قرررنوات كر موظف عا  أو 

مكلف بمردمرة عرامرة امتل  مراالً 

ا ُوجررردت في حيرررازتررره  أو أوراقرررً

 بقب  وظي ته.

 

 (:195مادة  

 

 فق)ة أول (: 194مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 (:195مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 فق)ة أول (: 194مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 (:195مادة  

أو وعررد برره أو عرض  على أال 

 تقر ع  ممقمائة دينار.

 فق)ة أول (: 194مادة  

يُعاق  بالقرررررررج  مدة ال تقر ع  

قرررب  قرررنوات كر موظف عا  أو 

ماالً  مة امتل   عا مة  مد مكلف ب

ً ُوجررردت في حيرررازتررره  أو أوراقرررا

 بقب  وظي ته.

 

 (:195مادة  

 يعاق  بالقرررررررج  مدة ال تقر ع 

عشررر قررنوات كر موظف عا  أو 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

تقر ع  يعاق  بالقرررررررج  مدة ال 

عشررر قررنوات كر موظف عا  أو 

  مكلف بمرردمررة عررامررة اقرررررررتغررر

وظي ته فاقررررررتولى بغير حق على 

مررار للرردولررة أو إلحررد  الج ررات 

الررترري ورد اكررراررررا فرري الررمررررادة 

 ( أو ق ر ال  لغيره.107 

 

 

 (:197مادة  

بالقرررررررج  كر موظف عا   يُعاق 

أو مكلف بمدمة عامة له شص  في 

تحصررير الرقررو  أو الغرامات أو 

 

 

 

 

 

 

 (:197مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 (:197مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

مكلف بمرردمررة عررامررة اقرررررررتغررر 

وظي ته فاقرررررتولى بغير حق على 

مررار للرردولررة أو إلحررد  الج ررات 

ورد اكررراررررا فرري الررمررررادة  الررترري

 ( أو ق ر ال  لغيره.107 

 

 

 (:197مادة  

بالقررررررج  كر موظف عا   يُعاق 

أو مكلف بمدمة عامة له شص  في 

تحصررير الرقررو  أو الغرامات أو 

أو الضرررررررائ  أو نحواا  العوائد 

طل  أو أما ما لي  مقرررررتحقًا أو 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

لعوائد أو الضرررررررائ  أو نحواا  ا

طل  أو أما ما لي  مقررررررتحقًا أو 

ما يزيد على المقرررررتحق م  علمه 

 .بال 

 (:198مادة  

يُعاق  بالقرررررررج  كر موظف عا  

أو مكلف بمدمة عامة اقرررررررتمد  

عماالً في عمر للدولة أو إلحد  

الج ررررات التي ورد اكراررررا في 

( قرررمرة  أو احتجز 107المادة  

غير مبرر أجورا  ك ل ررررا أو ب

 بعض ا.

 

 

 

 (:198مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 (:199مادة  

 

 

 

 

 (:198مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 (:199مادة  

ما يزيد على المقررررتحق م  علمه 

 .بال 

 (:198مادة  

يُعاق  بالقررررررج  كر موظف عا  

أو مكلف بمدمة عامة اقرررررررتمد  

عماالً في عمر للدولة أو إلحد  

الج ررررات التي ورد اكراررررا في 

( قرررمرة  أو احتجز 107المادة  

بغير مبرر أجورا  كل ررررا أو 

 بعض ا.

 (:199مادة  



 

179 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

 (:199مادة  

يُعاق  بالقرررررررج  مدة ال تقر ع  

مم  قررنوات كر موظف عا  أو 

مكلف بمدمة ُع د  ليه المحافظة 

على مصرررررررلحة للدولة أو إلحد  

الج ررررات التي ورد اكراررررا في 

( في ص قة أو عملية 107المادة  

ية وأضرررررررر عمًدا ب اه  أو قضررررررر

المصرررررررلحة ليحصرررررررر على رب  

 لن قه أو لغيره.

 (:201  مادة

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 (:201مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 (:201مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

يُعاق  بالقرررررررج  مدة ال تقر ع  

مم  قنوات كر موظف عا  أو 

مكلف بمدمة ُع د  ليه المحافظة 

على مصرررررررلحة للدولة أو إلحد  

الج ررررات التي ورد اكراررررا في 

( في صررررررر قرررة أو 107المرررادة  

عملية أو قضية وأضر عمًدا ب اه 

المصرررررررلحة ليحصرررررررر على رب  

 لن قه أو لغيره.

 (:201مادة  

فضرررررررأً ع  العقوبرررات المقررة 

للجنايات الواردة في ااا ال صر  

يحك  على الجاني بالرد وبغرامة 



 

180 

 

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

فضرررررررأً ع  العقوبررررات المقررة 

للجنايات الواردة في ااا ال صررر  

يحك  على الجاني بالرد وبغرامة 

مقررررررراوية لقيمة المار موضررررررروو 

الجريمة أو المتحصرررررر من ا على 

 أال يقر ع  ممقمائة دينار.

 (:292مادة  

ا  يعاق  بالقررررج  م  ارتك  غشررررً

في تن يررا عقررد مقرراولررة أو نقررر أو 

التزا  أو أشررررغار عامة  توريد أو 

ارتبط بررره م  الررردولرررة أو  حرررد  

الج ررررات التي ورد اكراررررا في 

 

 

 (:292مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 (:292مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 القانو .ورد في مشروو 

 

 

 

 

 

 

مقرررررراوية لقيمة المار موضرررررروو 

الجريمة أو المتحصررررر من ا على 

 أال يقر ع  ممقمائة دينار.

 (:292مادة  

ا  يعاق  بالقرررج  م  ارتك  غشرررً

في تن يررا عقررد مقرراولررة أو نقررر أو 

أشرررغار عامة  توريد أو التزا  أو 

ارتبط برره م  الرردولررة أو  حررد  

الج ررررات التي ورد اكراررررا في 

مادة   ل  107ال ( وترت  على ا

 ضرر جقي .
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

( وترترر  على الر  107المررادة  

 ضرر جقي .

 

 (:301مادة  

يعاق  بالقرررررررج  م  أتلف عمًدا 

أدوات  نتررراج أو مواد أوليرررة أو 

منتجات صرررررناعية  اا ترت  على 

اإلتأف ضرررر جقرري  باإلنتاج أو 

نررقررص مررلررحرروظ فرري القرررررررررلرر  

 االقت أكية.

 

 

 

 (:301مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 فق)ة أول (: 302مادة  

 

 (:301مادة  

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 فق)ة أول (: 302مادة  

 (:301مادة  

يعاق  بالقرررررررج  م  أتلف عمًدا 

أدوات  نتررراج أو مواد أوليرررة أو 

منتجات صررررناعية  اا ترت  على 

اإلتأف ضرررر جقرري  باإلنتاج أو 

نررقررص مررلررحرروظ فرري القرررررررررلرر  

 االقت أكية.

 

 

 

 فق)ة أول (: 302مادة  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

 فق)ة أول (: 302مادة  

يعاق  بالحب  م  اقررررتعمر القوة 

أو الت رررديرررد أو الوقرررررررررائرررر غير 

المشرررررررروعررررة في االعتررررداء أو 

الشرررررررروو في االعتداء على حق 

الغير في العمرر أو على حقره في 

أ  يقرتمد  أو يمتن  ع  اقرتمدا  

 أ  شمص.

 فق)ة أول (: 303مادة  

 

 

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 فق)ة أول (: 303مادة  

 عادة صرروا المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

  رص المادة بعد ال عدي (

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 

 

 

 

 فق)ة أول (: 303مادة  

فقررررة على قرار مجل   - الموا

مادة  بزعادة صررررررروا ال النوا  

 على النحو الوارد أدناه.

 

يعاق  بالحب  م  اقرررتعمر القوة 

أو الت ررديررد أو الوقرررررررررائررر غير 

المشرررررررروعررررة في االعتررررداء أو 

الشرررررررروو في االعتداء على حق 

الغير في العمر أو على حقه في 

أ  يقتمد  أو يمتن  ع  اقتمدا  

 أ  شمص.

 فق)ة أول (: 303مادة  
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

 

 مر  عرطررررر برطرريرق الرعرنرف أو

الت ديد أو الغش حرية المزايدات 

أو المناقصرررررررات المتعلقة بزحد  

الج ررررات التي ورد اكراررررا في 

(  أو أفقرررررررد جديت ا  107المادة  

أو شررررررررو في ال  أو عمر بص  

طريقرررة كرررانرررت على  قصرررررررررراء 

الرررراغررربررريررر  فررري الرررمرررزايرررردة أو 

المنراقصررررررررة  يعراقر  برالحب  أو 

برررالغرامرررة التي ال تقرررر ع  ألف 

مه  نار  م   لزا ل  دي يدف  لت بص  

عرطررررر برطرريرق الرعرنرف أو  مر 

الت ديد أو الغش حرية المزايدات 

المناقصرررررررات المتعلقة بزحد   أو

الج ررررات التي ورد اكراررررا في 

(  أو أفقرررررررد جديت ا  107المادة  

أو شررررررررو في ال  أو عمر بص  

طريقرررة كرررانرررت على  قصرررررررررراء 

الرررراغررربررريررر  فررري الرررمرررزايرررردة أو 

المنراقصررررررررة  يعراقر  برالحب  أو 

برررالغرامرررة التي ال تقرررر ع  ألف 

نار  جاوز  مسللللللللة ةالف دي وال  

را) يدف  دي بص   مه  ل   م   لزا  لت

عرطررررر برطرريرق الرعرنرف أو  مر 

الت ديد أو الغش حرية المزايدات 

المناقصرررررررات المتعلقة بزحد   أو

الج ررررات التي ورد اكراررررا في 

(  أو أفقرررررررد جديت ا  107المادة  

أو شررررررررو في ال  أو عمر بص  

طريقرررة كرررانرررت على  قصرررررررررراء 

الرررراغررربررريررر  فررري الرررمرررزايرررردة أو 

المنراقصررررررررة  يعراقر  برالحب  أو 

ألف برررالغرامرررة التي ال تقرررر ع  

نار  جاوز  مسللللللللة ةالف دي وال  

را) ل  دي يدف  لت بص   مه    م   لزا

عنف أو م  ل طريق ا ب  عطررررر 

الت ديد أو الغش حرية المزايدات 

المناقصرررررررات المتعلقة بزحد   أو

الج ررررات التي ورد اكراررررا في 

  (  أو أفقرررررد جديت ا107المادة  

أو شررررررررو في ال  أو عمر بص  

طريقرررة كرررانرررت على  قصرررررررررراء 

الرررراغررربررريررر  فررري الرررمرررزايرررردة أو 

بالحب  أو  ق   عا ناقصررررررررة  ي الم

بررالغرامررة التي ال تقررر ع  ألف 

نار   مسللللللللة ةالف وال  جاوز دي

را) ل  دي يدف  لت بص   مه    م   لزا
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

مجل   نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 اللجنةتوصية 

نصوص المواد كما أقرت ا 

 اللجنة

الج ة بدر المقررررائر التي نشررررصت 

 م  فعله الماكور.

الج ة بدر المقررررائر التي نشررررصت 

 م  فعله الماكور.

الج ة بدر المقررررائر التي نشررررصت 

 م  فعله الماكور.

الج ة بدر المقررررائر التي نشررررصت 

 م  فعله الماكور.

 الثاريةمادة ال

عررلررى رئرريرر  مررجررلرر  الرروزراء 

 –كر فيما يمصررررررره  –والوزراء 

قانو   ويُعمرر  ااا ال يا أحكا   تن 

م  اليو  التالي لتاريت  ابه اعتبارً 

 نشره في الجريدة الرقمية.

 الثاريةمادة ال

 

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 الثاريةمادة ال

 

كمررا المررادة على نص  الموافقررة -

 ورد في مشروو القانو .

 

 الثاريةمادة ال

عررلررى رئرريرر  مررجررلرر  الرروزراء 

 –كر فيما يمصررررررره  –والوزراء 

مر  قانو   ويُع ااا ال يا أحكا   تن 

 م  اليو  التالي لتاريت ابه اعتبارً 

 نشره في الجريدة الرقمية.
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 م2017 أبريل 12التاريخ: 
 

 

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

 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات    رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

( لسنة 4م، المرافق للمرسوم رقم )1976( لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

  م.2015

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، 2017 أبريل 5بتاريخ      

رقم ) (  مشروع قانون من، نسخة (3د  4ص ل ت ق/ ف  503م )ضمن كتابه رق

( 15بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )   لسنة ) (

إلى لجنة الشؤون التشريعية  م،2015( لسنة 4مرسوم رقم )م، المرافق لل1976لسنة 

والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

 الوطني. واألمن
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عقدت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية اجتماع ا م 2017 أبريل 12وبتاريخ     

  وقرار مجلس النواب بشتتأنه، ،المذكور ، حيث اطلعت على مشتتروع القانونينالعشددر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 لمبادئ مشتتتتتتروع القانونإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام قانون    رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة      

مرسوم رقم م، المرافق لل1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2015( لسنة 4)

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
تقرير لجنة الخدمات بخصوص 

مشروع قانون بخصوص تعديل 

بعض أحكام القانون رقم 

م بشأن 2006( لسنة 74)

وتأهيل وتشغيل المعاقين، رعاية 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 المقدم من مجلس الشورى(.
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  7201 يوريو 06ال ا)يخ: 

 (11)تقريـر جلنـة اخلدمـات رقم 

( 74) رقم القانون أحكام بعض تعديلصوص خبخبصوص مشروع قانون 
املعاقني )واملعد يف ضوء  وتشغيل وتأهيل رعاية بشأن م2006 لسنة

 االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(.

 من الفصل التشريعي الرابع الثالثدور االنعقاد العادي 
 

 :مقدمــة

يس ) ا س اذ ع ي بم  الح ال الح معالي  احب الاقتلمت لجنة المدمات كتا  

  2017 مايو 22( المؤرخ في 3د 4ف-/ ص ر خ ت555رق    مج س الشو) 

 دي  ع  وص بمش)وع  اروم والا  ت  بموجبه تكليف اللجنة بدراقة ومناقشة 

المعا يم  و ش ي  و   ي  )عاية بش م  2006 لسرة( 74  )   القاروم أحكا  بعض

على أ  تت  دراقته ،  والمعد في  وء اال  )ال بقاروم المقد  مم مج س الشو) (

و بداء المأحظات و عداد تقرير يتضم  رأ  اللجنة ليت  عرضه على المجل  في 

 موعد أقصاه ثأثة أقابي  م  تاريمه. 
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 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 ل ر يذ ال ك يف المذكو) أعيه  امت ال جرة بااج)اءات ال الية:

  م الثالثر االنعقاد العاد  تدارقرررررررت اللجنة االقتراه بقانو  الماكور في دو (3)

 ال صر التشريعي الراب  في االجتماعات التالية:

 تاريت االجتماو رق  االجتماو

  2017 مايو 29 19

  2017يونيو  06 20

 

 قانو  الماكور على:ال لمشروواطلعت اللجنة  أثناء دراقت ا  (4)

  م)فق(رأ  لجنة الشؤو  التشريعية والقانونية بمجل  الشور .  .أ

بالتصررررديق على ات اقية حقوق األشررررماص  2011( لقررررنة 22قانو  رق    .ب

  م)فق( او  اإلعاقة.

  م)فق(قرار مجل  النوا  ومرفقاته.  .ج

 

 شار  في االجتماو م  األمانة العامة بالمجل : (5)

 المستشار القانوني لشؤون اللجــــــان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 المساعد. لمستشار القانونيا السيد محمـــد أحمــــد محمــد .2

 باحث قانوني. السيد محسن علي الغريـــري .3
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  ارة والسيدة د  أمي  قر اللجنةالسيد أيوب ع ي  )يف تولى أمانة قر اللجنة

 أمي  قر اللجنة المقاعد. إب)ا ي  الشيخ

 

ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس: -ثانيـ

اابت لجنة الشؤو  التشريعية والقانونية بمجل  الشور  في توصيت ا بشص  

  لى قأمته م  الناحيتي  الدقتورية والقانونية. القانو  مشروو

اثالث
ا
 رأي اللجنة:- ـ

 املقدمة:

  واطلعت على رأ  لجنة الشؤو  التشريعية قانو ال مشرووتدارقت اللجنة 

بقررأمة مشررروو القانو  م  الناحيتي  الدقررتورية والقانونية بالمجل  والتي أوصررت 

قتعراض وج ات النظر التي دارت حوله م  قبر  والقانونية  قعادة وتّ  ا أصحا  ال

أصرررحا  القرررعادة والمقرررتشرررار القانوني لشرررؤو  اللجا   حيث بيّ  أعضررراء اللجنة 

بشرررررص  رعاية وتصاير وتشرررررغير  2006( لقرررررنة 74أ  القانو  رق   أعضررررراء اللجنة 

" المعللا معرراقي  وتعررديأترره  ينص في عنوانرره وأحكررامرره على اقرررررررتمرردا  كلمتي "ال

 "  واي الكلمات التي تحمر معاني قلبية لاو  اإلعاقة.المعا يمو"

 مواد مشروع القانون:

 ام الماديتصلف المشروو بقانو  فضًأ ع  الديباجة م  ثأث مواد  تضمنت 

 ( واألل اظ المشرررررتقةالمعا يم( بكلمة  ااعا ةذوي اقرررررتبدار عبارة   ا ول  والثارية

جاءت  ما  قانو   في ما وردت في ال قانو  وأين ثةمن ا في عنوا  ال ثال مادة ال مادة  ال

 تن ياية.
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 مربرات التعديل:

   مملكة البحري  م  أولى الدور التي صرررررررادقت على ات اقية األم  المتحدة 

 2011لقنة  22ال  قانو  رق  على  ثر وقد صدر لحقوق األشماص او  اإلعاقة  

بشرررص  ات اقية حقوق االشرررماص او  االعاقة والا  صرررادق عليه حضررررة صررراح  

ح ظه هللا ورعاه  حيث اقرررررررتمدمت ات اقية  الجألة المل  حمد ب  عيقرررررررى آر ملي ة

" بدال ع  ذوي ااعا ةاألم  المتحدة لحقوق األشرررررررماص او  اإلعاقة مصرررررررطل  "

بشلل م )عاية  2006( لسللرة 74القاروم )    طل  تعدير "  األمر الا  يتالمعا يم"

عديي   عا يم و  ي  الم قة" محر و   ي  و شللللللل  بدار عبارة "او  اإلعا باقرررررررت   

قانو  وأحكامه  بما يصرررررررح  م  المعنى  كلمتي"المعاق" و"المعاقي " م  عنوا  ال

 القلبي للمصطل   وبما يتقق م  ات اقية حقوق األشماص او  اإلعاقة.

ذوي " فئة ع شرررركار التمييز أزالة كافة   ااه االت اقية قد بحثت قرررربركما أ  

بجمي   "معو "أو  "معا " تياقرررررررتعمار كلم االت اق على التوقف ع "  وااعا ة

غات ية حقوق   الل قةأل  منظمات حما نت أ او  اإلعا ية ت ي  بيّ مات قرررررررلب ن ا كل

 الشرررمص المعاق في قال   وحصرررره مواط  النقص والضرررعففيه تبرز و نقرررا اإل

ه لالشمص م  او  اإلعاقة   بصمتناقي    الوحيد الا  يراه النا  فيه ءالشي وكصنه

 .وقدرات كثيرةجوان   يجابية 

المبررات الماكورة أعأه  تر  اللجنة أامية الموافقة على مشروو في ضوء 

 عةمالقانو  لما له م  آثار  يجابية على الوضرررر  الن قرررري لاو  اإلعاقة  وتعزيز قرررر

مملكة البحري  في المحافر الدولية  وبما ينقرررررررج  م  االت اقيات الدولية التي وقّعت 

 علي ا مملكة البحري  في مجار او  اإلعاقة.
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ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:- ارابع

( م  الأئحة الداملية لمجل  الشرررررررور   ات قت اللجنة 39 عماالً لنص المادة  

 كر م :على امتيار 

 مق)ً)ا أ  يـًا. الدك ــو) سعيــــــد أحمــــد عبــــــدهللا (1

 مق)ً)ا اح يا يًا. الدك ــو) مر ــــو) محمـد س)حـــــام (2

 خام
ا
 توصية اللجنة:- اس

  مشررروو القانو في ضرروء ما دار م  مناقشررات وما أبد  م  آراء أثناء دراقررة 

 فز  اللجنة توصي بما يلي:

  أحكا  بعض  عدي   لللللللوص بمشللللللل)وع  اروم مم حيث المبدأ ع   الموافقة 

المعا يم  والمعد  و ش ي  و   ي  )عاية بش م  2006 لسرة( 74  )   القاروم

 .في  وء اال  )ال بقاروم المقد  مم مج س الشو) (

 .الموافقة ع   مواد مش)وع القاروم كما و)دت    يي في الجدو  الم)فق 

 

 المج س المو ) ال  اذ اليز  ،،،وا م) مع)وض ع   

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل      نوار علي احملمود    

 رئيس جلنة اخلدمـات         نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسم  المش)وع

 

(  مشروو قانو  رق    ( لقنة  

بتعدير بعض أحكا  القانو  رق  

  بشص  رعاية 2006( لقنة 74 

 وتصاير وتشغير المعاقي .

 مسم  المش)وع

  

(  مشروو قانو  رق    ( لقنة  

بتعدير بعض أحكا  القانو  رق  

  بشص  رعاية 2006( لقنة 74 

 وتشغير المعاقي .وتصاير 

 مسم  المش)وع

 

   توصي اللجنة بالموافقة على

مقمى المشروو كما ورد في 

 مشروو القانو .

 مسم  المش)وع

 

(  مشروو قانو  رق    ( لقنة  

بتعدير بعض أحكا  القانو  رق  

  بشص  رعاية 2006( لقنة 74 

 وتصاير وتشغير المعاقي .

 الديباجة

 

 

 الديباجة

 

   قرر المجل  الموافقة على

الديباجة كما وردت في 

 الديباجة

 

   توصي اللجنة بالموافقة على

كما وردت في الديباجة 

 الديباجة
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشروو بقانو   م  مراعاة 

ي أئيي  فتصوي  المطصي  اإلم

( ا ش اص، ااعا ة  يكلمت

الواردتي  في القطري  الراب  

والمام  م  الديباجة لتكونا 

( على ااعا ةا ش اص،  

 التوالي.

 

 رص الديباجة بعد ال عدي 

نح  حمررد ب  عيقرررررررى آر ملي ررة                

 مل  مملكة البحري .

كما توصي المشروو بقانو   

مجل  بالموافقة على قرار 

مراعاة تصوي  النوا  ب

 يأئيي  في كلمتالمطصي  اإلم

( الواردتي  ا ش اص، ااعا ة 

في القطري  الراب  والمام  

ا ش اص، م  الديباجة لتكونا  

 ( على التوالي.ااعا ة

 رص الديباجة بعد ال عدي 

نح  حمررد ب  عيقرررررررى آر ملي ررة                

 مل  مملكة البحري .
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

عيقرررررررى آر ملي ررة                نح  حمررد ب  

 مل  مملكة البحري .

 بعد االطأو على الدقتور 

 

قانو  رق    نة 74وعلى ال ( لقررررررر

بشررررررررص  رعررايررة وتررصايررر  2006

 وتعديأته   وتشغير المعاقي 

 بعد االطأو على الدقتور 

 

قانو  رق    نة 74وعلى ال ( لقررررررر

بشررررررررص  رعررايررة وتررصايررر  2006

 وتعديأته   وتشغير المعاقي 

قانو  رق    نة 22وعلى ال ( لقررررررر

ية  2011 بالتصررررررررديق على ات اق

  ااعا ةاو   ا ش اصحقوق 

 

 لى الدقتور بعد االطأو ع

 

قانو  رق    نة 74وعلى ال ( لقررررررر

بشررررررررص  رعررايررة وتررصايررر  2006

 وتعديأته   وتشغير المعاقي 

قانو  رق    نة 22وعلى ال ( لقررررررر

ية  2011 بالتصررررررررديق على ات اق

  ااعا ةاو   ا ش اصحقوق 

 

 

نح  حمررد ب  عيقرررررررى آر ملي ررة                

 مل  مملكة البحري .

 بعد االطأو على الدقتور 

 

قانو  رق    نة 74وعلى ال ( لقررررررر

بشررررررررص  رعررايررة وتررصايررر  2006

 وتعديأته   وتشغير المعاقي 
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

قانو  رق    نة 22وعلى ال ( لقررررررر

ية  2011 بالتصررررررررديق على ات اق

  االعا ةاو   االش اصحقوق 

 

أقر مجل  الشررررررررور  ومجل  

النوا  القانو  اآلتي نصررررررره  وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

أقر مجل  الشررررررررور  ومجل  

النوا  القانو  اآلتي نصررررررره  وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

أقر مجل  الشررررررررور  ومجل  

النوا  القانو  اآلتي نصررررررره  وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

قانو  رق    نة 22وعلى ال ( لقررررررر

ية  2011 بالتصررررررررديق على ات اق

 حقوق األشماص او  اإلعاقة 

 

مجل  الشررررررررور  ومجل   أقر

النوا  القانو  اآلتي نصررررررره  وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 المادة ا ول 

 

 المادة ا ول 

 

 المادة ا ول 

 

 المادة ا ول 
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   قرر المجل  الموافقة على نص

المادة كما وردت في المشروو 

بقانو   م  مراعاة تصوي  

المطص اإلمأئي في كلمة 

ما ( أينااعا ة( لتصب   عا ةاال 

 وردت في المادة.

 رص المادة بعد ال عدي :

 

( ااعا ةتقتبدر عبارة  او  

بكلمة  المعاقي ( في عنوا  

 2006( لقنة 74القانو  رق   

بشص  رعاية وتصاير وتشغير 

توصررررررري اللجنررة بررالموافقررة على 

كما وردت في المشرررررررروو المادة 

كما توصي بالموافقة على بقانو   

 مراعاةقرار مجل  النوا  ب

تصوي  المطص اإلمأئي في كلمة 

( أينما ااعا ة( لتصب   عا ةاال 

 وردت في المادة.

 بعد ال عدي :رص المادة 

 

( ااعا ةتقتبدر عبارة  او  

بكلمة  المعاقي ( في عنوا  
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

تقتبدر عبارة  او  االعاقة( 

بكلمة  المعاقي ( في عنوا  

 2006( لقنة 74القانو  رق   

بشص  رعاية وتصاير وتشغير 

  وأينما وردت في ااا المعاقي 

 القانو .

كما تقتبدر عبارة  لاو  االعاقة( 

بكلمة  للمعاقي (  وتقتبدر عبارة 

 الشمص ا  االعاقة( بكلمة 

 المعاق(  وتقتبدر عبارة 

 للشمص ا  االعاقة( بكلمة 

 للمعاق(  كما تقتبدر عبارة  اوو 

  وأينما وردت في ااا المعاقي 

 القانو .

( ااعا ةكما تقتبدر عبارة  لاو  

بكلمة  للمعاقي (  وتقتبدر عبارة 

( بكلمة ااعا ة الشمص ا  

 المعاق(  وتقتبدر عبارة 

( بكلمة ااعا ة للشمص ا  

 للمعاق(  كما تقتبدر عبارة  اوو 

 (  وال  ( بكلمة  المعاقوااعا ة

أينما وردت في القانو  المشار 

  ليه.

 2006( لقنة 74القانو  رق   

بشص  رعاية وتصاير وتشغير 

  وأينما وردت في ااا المعاقي 

 القانو .

( ااعا ةكما تقتبدر عبارة  لاو  

بكلمة  للمعاقي (  وتقررتبدر عبارة 

( بكلمررة ااعللا للة الشرررررررمص ا  

 المعرررراق(  وتقرررررررتبرررردر عبررررارة 

( بكلمررة ااعللا للة للشرررررررمص ا  

 للمعرراق(  كمررا تقرررررررتبرردر عبررارة 

( بكلمة  المعاقو (  ااعا ة اوو 

تقتبدر عبارة  او  اإلعاقة( 

بكلمة  المعاقي ( في عنوا  

 2006( لقنة 74القانو  رق   

بشص  رعاية وتصاير وتشغير 

  وأينما وردت في ااا المعاقي 

 القانو .

كما تقتبدر عبارة  لاو  اإلعاقة( 

بكلمة  للمعاقي (  وتقتبدر عبارة 

 الشمص ا  اإلعاقة( بكلمة 

 المعاق(  وتقتبدر عبارة 

 للشمص ا  اإلعاقة( بكلمة 

 للمعاق(  كما تقتبدر عبارة  اوو 
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

االعاقة( بكلمة  المعاقو (  وال  

أينما وردت في القانو  المشار 

  ليه.

والررر  أينمرررا وردت في القرررانو  

 المشار  ليه.

اإلعاقة( بكلمة  المعاقو (  وال  

أينما وردت في القانو  المشار 

  ليه.

 المادة الثارية

 

 

 

 

 

 

 المادة الثارية

 

 :قرر المجل  اآلتي 

 

 

 

 المادة الثارية

 

  توصي اللجنة بالموافقة على

التعديأت التي أجرااا مجل  

النوا  بشص  المادة  واي 

 :كاآلتي

 المادة الثارية
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال ق)ة  ضافة عبارة   -

الوا)دة ( بعد عبارة  ا ول  مم

 ( في القطر األور.في

ال ق)ة  ضافة عبارة   -

( بعد ( و5الثارية مم المادة  

( بالقطر الوا)دة فيعبارة  

 المادة. الثالث م 

صوي  المطص اإلمأئي ت -

( لتكو  عا ةاالفي كلمة  

 ( أينما وردت في المادة.ااعا ة 

 رص المادة بعد ال عدي :

ال ق)ة  ضافة عبارة   -

الوا)دة ( بعد عبارة  ا ول  مم

 ( في القطر األور.في

ال ق)ة  ضافة عبارة   -

بعد ( ( و5الثارية مم المادة  

( بالقطر الوا)دة فيعبارة  

 الثالث م  المادة.

صوي  المطص اإلمأئي ت -

( لتكو  عا ةاالفي كلمة  

 ( أينما وردت في المادة.ااعا ة 

 رص المادة بعد ال عدي :
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

تقتبدر عبارة  م  او  االعاقة( 

بكلمة  المعاقة( الواردة في المادة 

( وبكلمة  معاق( الواردة في 5 

(  وتقتبدر عبارة 6المادة  

 شمص م  او  االعاقة( بكلمة 

(  10 معاق( الواردة في المادة  

كما تقتبدر عبارة  شمصـًا م  

او  االعاقة( بكلمة  معاقًا( 

م  ( 11الواردة في المادة  

 2006( لقنة 74القانو  رق   

 (ااعا ةتقتبدر عبارة  م  او  

)ة ال قبكلمة  المعاقة( الواردة في 

( وبكلمة 5المادة   ا ول  مم

(  6 معاق( الواردة في المادة  

وتقتبدر عبارة  شمص م  او  

( بكلمة  معاق( الواردة في ااعا ة

(  كما تقتبدر عبارة 10المادة  

( بكلمة ااعا ة شمصـًا م  او  

ال ق)ة الثارية  معاقًا( الواردة في 

( م  11المادة  ( و5مم المادة  

 2006( لقنة 74القانو  رق   

 (ااعا ةتقتبدر عبارة  م  او  

)ة ال قبكلمة  المعاقة( الواردة في 

( وبكلمة 5المادة   ا ول  مم

(  6 معاق( الواردة في المادة  

وتقتبدر عبارة  شمص م  او  

( بكلمة  معاق( الواردة في ااعا ة

(  كما تقتبدر عبارة 10المادة  

( بكلمة ااعا ة شمصـًا م  او  

ال ق)ة الثارية  معاقًا( الواردة في 

( م  11المادة  ( و5مم المادة  

 2006( لقنة 74القانو  رق   

 

تقتبدر عبارة  م  او  اإلعاقة( 

بكلمة  المعاقة( الواردة في ال قرة 

( وبكلمة 5األولى م  المادة  

(  6 معاق( الواردة في المادة  

وتقتبدر عبارة  شمص م  او  

اإلعاقة( بكلمة  معاق( الواردة في 

(  كما تقتبدر عبارة 10ة  الماد

 شمصـًا م  او  اإلعاقة( بكلمة 

 معاقًا( الواردة في ال قرة الثانية 

( م  11( والمادة  5م  المادة  

 2006( لقنة 74القانو  رق   
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

بشص  رعاية وتصاير وتشغير 

 المعاقي .

بشص  رعاية وتصاير وتشغير 

 المعاقي .

بشص  رعاية وتصاير وتشغير 

 المعاقي .

بشص  رعاية وتصاير وتشغير 

 المعاقي .

 

 المادة الثالثة

 

 

 

 

 

 المادة الثالثة

   قرر المجل  الموافقررررة على

نرررص الرررمررررادة كرررمررررا ورد فررري 

 المشروو بقانو .

 

رص المادة كما و)د في المش)وع 

 بقاروم:

 المادة الثالثة

  الموافقة على توصررررررري اللجنة ب

نرررص الرررمررررادة كرررمررررا ورد فررري 

 المشروو بقانو .

 

رص المادة كما و)د في المش)وع 

 بقاروم:

 المادة الثالثة
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 ننصوص مواد مشروع القانو

 كما وردت من احلكومة 
 للجنةاملادة كما أقرتها انص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

على رئي  مجل  الوزراء 

يا تن -كر فيما يمصه  –والوزراء 

ااا القانو   ويعمر به اعتباًرا م  

اليو  التالي لتاريت نشره في 

 الجريدة الرقمية.

على رئي  مجل  الوزراء 

يا تن -كر فيما يمصه  –والوزراء 

ااا القانو   ويعمر به اعتباًرا م  

اليو  التالي لتاريت نشره في 

 الجريدة الرقمية.

على رئي  مجل  الوزراء 

يا تن -كر فيما يمصه  –والوزراء 

انو   ويعمر به اعتباًرا م  ااا الق

اليو  التالي لتاريت نشره في 

 الجريدة الرقمية.

 

على رئي  مجل  الوزراء 

يا تن -كر فيما يمصه  –والوزراء 

ااا القانو   ويعمر به اعتباًرا م  

اليو  التالي لتاريت نشره في 

 الجريدة الرقمية.
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 م2017 مايو 31التاريخ: 

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( 74بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون الموضوع:

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين )المعد في ضوء االقتراح بقانون 2006لسنة 

 المقدم من مجل  الشورى(.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئي  م، أرفع 2017 مايو 22بتاريخ      

 مشروع قانون (، نسخة من3د  4ص ل ت ق / ف  556، ضمن كتابه رقم )المجل 

م بشأن رعاية 2006( لسنة 74بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  رقم ) ( لسنة ) (

وتأهيل وتشغيل المعاقين )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجل  

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  ،الشورى(

 عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشتتتتؤون التشتتتتريعية والقانونية اجتماع ا م2017 مايو 31وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشروع، حيث اطلعت على العشرينالرابع و

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام القانون   رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة   

م بشددددأن رعاية وتأهيل وتشددددغيل المعاقين )المعد في ضددددوء 2006( لسددددنة 74رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. ،االقتراح بقانون المقدم من مجل  الشورى(

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (5ملحق رقم )
تقرير لجنة المرافق العامة 

والبيئة بخصوص االقتراح 

بقانون بتعديل بعض أحكام 

( 2المرسوم بقانون رقم )

م بشأن إشغال 1996لسنة 

الطرق العامة، المقدم من 

محمد  سعادة العضو الدكتور

 علي حسن علي.
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 م2017مايو  25 التاريخ :

 

 للجنـة المرافق العامة والبي ة التاسعالتقريـر 

( 2االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) بخصوص

 ،1996لسنة 

العضو الدكتور محمد علي  بشأن إشغال الطرق العامة، والمقدم من سعادة 

 حسن علي

 رابعمن الفصل التشريعي ال الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 : مقدمــة

 

معالي رئيس مجلس كتاب  المرافع العامة والبيئةاستلمت لجنة       

 24المؤرخ في ( 3د 4ص ل م ب / ف 525)                 رقم الشورى

ابع، الرمن الفصل التشريعي  الثالثمن دور اعنعقاد العادي م ، 2017أبريل 

ل بعض اعقتراح بقانون بتعدي اللجنة بدراسة ومناقشةوالذي تم بموجبه تكليف 

، بشأن إشغال الطرق العامة، 1996لسنة ( 2أحكام المرسوم بقانون رقم )

 على أن تتم دراسته، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي

لى ليتم عرضه ع هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،وإبداء المالحظات

 المجلس. 

 



 

209 

 

 إجراءات اللجنة: -والا أ

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

اعقتراح بقانون في دور اعنعقاد العادي الثالث من تدارستتتت اللجنة  (1)

 4الفصتتتتل التشتتتتريعي الرابع في اجتماع ا الرابع عشتتتتر والموافع 
 م.2017مايو 

 

لمتعلقة باعقتراح بقانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتت ا على الوثائع ا (2)

 موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:
 

 )مرفق(اعقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية. -

 )مرفق(. رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى -

 

األسددددددتاذ شتتتتتتتارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس  -

 المستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. محسن حميد مرهون
 

 .خولـة حسـن هاشـمالسيدة تولى أمانة سر اللجنة  -
 

 

 

 ثانيـاا: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجل  الشورى: 

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

ة، الناحيتين الدستورية والقانوني اعقتراح بقانون منوالذي جاء مؤكد ا لسالمة 

( من اعقتراح بقانون بإضافة عبارة )أو 10مع اقتراح تعديل المادة رقم )

أمانة العاصمة( بعد عبارة )تصدرها البلدية المختصة( الواردة في السطر 

 ( مرفق)األول من المادة.

 االقتراح : رأي مقدم -الثـا ثا
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بعض التعتتديالت على اعقتراح  وافع ستتتتتتعتتادة مقتتدم اعقتراح على إجراء

 بقانون، وذلك بناء  على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

 

 رأي اللجنة: -رابعـاا

تدارست اللجنة اعقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية، واطلعت على      

المة والذي جاء مؤكد ا لس الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية

ة في ضوء واقتنعت اللجن، اعقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية

لك أن قانون؛ ذاعقتراح بكل تلك المعطيات بأهمية التوصية بالموافقة على 

( لسنة 2بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )يست دف تعديل  اعقتراحهذا 

بحيث ينص على اختصاص ال يئات  عامة، بشأن إشغال الطرق ال1996

البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق 

العامة ع الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس ل ا إع دور رقابي على 

 مباشرة ال يئات البلدية عختصاصات ا المستمدة من قانون تنظيم ا.

 

 

 موضوع األصلي واالحتياطي :اختيار مقرري ال -خامسـاا 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتورى، اتفقت  39إعماع  لنص المادة )      

 اللجنة على اختيار كل من :

ا أصليــاا.  وا)يــد الكــوة محمــالمهردســة ز ـسعادة  .1  مقررا
ا احتياطيـاا.  عــ ي عيـــس  أحمــداذ ـــس ادة ا ـــسع .2  مقررا

 

 توصية اللجنة: -سادسـاا
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بما  ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءفي ضوء ما      

 يلي:

االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم الموافقة على  -

، بشأن إشغال الطرق العامة، والمقدم من سعادة 1996( لسنة 2)

 ، من حيث المبدأ.العضو الدكتور محمد علي حسن علي
 

 واألمر معروض على المجل  الموقر التخاذ الالزم ،،،
 

 

زهوة حممد الكواري                                      فؤاد أمحد احلاجي                        
  

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2017مايو  8التاريخ: 
 

 

 اجي      احملرتماحلسعادة األستاذ/ فؤاد أمحد 
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 
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( لسنة 2االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) الموضوع:

م، بشأن إشغال الطرق العامة، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي 1996

 حسن علي.

 

 طيبة وبعد،،تحية 

 

 

، أرفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م2017أبريل  24 بتاريخ     

االقتراح بقانون  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق/ ف  526المجلس، ضمن كتابه رقم )

م، بشأن إشغال الطرق 1996( لسنة 2بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون العضو الدكتور محمد علي حسن علي،  العامة، والمقدم من سعادة

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافع العامة 

 والبيئة.

 

اني الثلتشريعية والقانونية اجتماع ا عقدت لجنة الشؤون ا م2017 مايو 8وبتاريخ     

ذلك ، ومذكرته اإليضتتاحيةالمذكور، و قانونقتراح بحيث اطلعت على اع، والعشددرين

 بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

مادة )      يل  عد نة 10ترى اللجنة ت ما فة عبارة "أو أ بإضتتتتتتتا قانون  ( من اعقتراح ب

بعد عبارة "تصتتتتدرها البلدية المختصتتتتة" الواردة في الستتتتطر األول من   العاصتتتتمة،

 المادة.
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ادئ لمب قانونقتراح بإلى عدم مخالفة اع –والنقاش بعد المداولة  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

( 2االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة      

العضو الدكتور محمد  م، بشأن إشغال الطرق العامة، والمقدم من سعادة1996لسنة 

 الدستورية والقانونية.من الناحيتين  ،علي حسن علي

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             


