املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
املرسوم بقانون رقم ( )٢٣لسنة
٣١٠٢م بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )٢٣لسنة ٣١١٢م
بإنشاء اهليئة الوطنية لتنظيم املهن
واخلدمات الصحية.

08

التاريخ  23 :مارس 2016

تقرير جلنة اخلدمات رقم ( )11بشأن
املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 3112م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )23لسنة
 3112بإنشاء اهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية.
دور االنعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة :
بتاريخ  92فبراير 9102م أرسل صاحب المعالي السيي لييي بيا صيالص الصيالص ر يي
مجييي

الرييخرا ًاابرييا بيير م  / 989ص ل خ ت  /ف )9 4إلييل لج ييخ الًيي ماتي خاليي

تييم

بمخجبه تكييف اليج خ ب راسخ خم ا رخ المرسوم بقانون رقم ( )23لسنن 3102م بتعنيي بعن
أحكنننام القنننانون رقنننم ( )23لسنننن  3112بإنشنننال الةياننن الوتنيننن لتن نننيم المةنننن وال نننيما
الصحي  ،ليل أا تتم راسته خإل ا تقرير يتضما رأ اليج خ برأ ه ليتم لرضه لييل المجيي
في مخل أ صاه ثالثخ أسابيع ما تاريًه.
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ا
أوال -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قام اللجن باإلجرالا التالي :
( )1ت ارست اليج خ المرسخم بقا خا الم كخر في االجتمالات التاليخ:
االجتماع  )98الم عق بتاريخ  01مار

9102م.

 -االجتماع  )01الم عق بتاريخ  99مار

9102م.

-

( )2اايعت اليج خ أث اء راستها ليمرسخم بقا خا مخضخع البحث خال راسخ ليل كل مما ييي:
 رأ لج خ الرؤخا الترريعيخ خالقا خ يخ بمجي -رار مجي

الرخرا .مرفق)

ال خاب خمرفقاته برأا مررخع القا خا .مرفق)

( )3لت اليج خ إلل اجتمالها الثاما خالعرريا كل ما:
 المجلس األعلى للصح . الةيا الوتني لتن يم المةن وال يما التبي .خ التي رت الجهتياا المي كخرتاا ألياله ليا لي م حضيخر اجتمياع اليج يخ الثياما خالعريريا
خال

لُق يخم الثالثاء المخافق  01مار

9102م.

 رارك في االجتماع ما األما خ العامخ بالمجي :
 .0اليكتور محمي عبيهللا اليليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 .3السيي علي عبيهللا العــــرايي

المستشار القانوني المساعي.

 ختخلل تحرير تقرير اليج خ السيي أيوب علي تريف أميا سر اليج خي والسيية يان
ابراهيم الشيخ أميا سر اليج خ المسال .
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ا
ثانيــا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
هبت لج خ الرؤخا الترريعيخ خالقا خ يخ بمجي

الرخرا في رأيها ال ستخر خالقيا خ ي

برأا المرسخم بقا خا إلل سالمته ما ال احيتيا ال ستخريخ خالقا خ يخ.
ا
ثالثـا :رأي اللجنـة:
ت ارست اليج خ المرسخم بقا خا خاستعرضت خجهات ال ظر التي ارت حخله ما بل
ألضاء اليج خ خالمسترار القا خ ي لرؤخا اليجاا خالمسترار القا خ ي المسال ي خاايعت ليل
رأ

لج خ الرؤخا الترريعيخ خالقا خ يخ بالمجي

خال

ًيُص إلل سالمخ المرسخم بقا خا

الم كخر ما ال احيتيا ال ستخريخ خالقا خ يخي كما اايعت اليج خ ليل رار مجي

ال خاب

خمرفقاته.
يتألف المرسخم بقا خا ما  )2مخا ي ت ص الماية األولى م ه ليل أا يبارر المجي
األليل ليصحخ الم رأ بالمرسخم ر م  )1لس خ  9100اًتصاصات مجي

إ ارة الهي خ الخا يخ

لت ظيم المها خالً مات الصحيخ الم صخص لييها في القا خا ر م  )08لس خ  9112بإ راء
الهي خ الخا يخ لت ظيم المها خالً مات الصحيخ إلل جا ب اًت صاصاته الم صخص لييها في
مرسخم إ را هي خيص ر مرسخم بتح ي الخزير المس خل لا ألمال الهي خ أمام مجي

الخزراء

خالسياخ الترريعيخي خت ص الماية الثاني ليل استب ال تعريف مجلس اإليارة أو المجلس)
خ صه( :مجلس اإليارة أو المجلس) :مجلس إيارة الةيا  ،الخار بالما ة  )0ما القا خا ر م
 )08لس خ  9112بإ راء الهي خ الخا يخ لت ظيم المها خالً مات الصحيخي بال ص التالي الخار
بالمرسخم :المجلس األعلى للصح أو المجلس :المجلس األعلى المنشأ بالمرسوم رقم ()2
لسن  3102بإنشال المجلس األعلى للصح )
خجاءت الماية الثالث لتستب ل صخصا ر ج ي ة ب صخص المخا

 )9خ  )2فقرة أ)

الب يا  )0خ  )2ما القا خا ر م  )08لس خ  9112بإ راء الهي خ الخا يخ لت ظيم المها
خالً مات الصحيخي أما الماية الرابع فت صّ ليل أا تُستب ل لبارة "المجلس األعلى للصح "
بعبارة "مجلس اإليارة" أي ما خر ت في القا خا الم كخري خلبارة "الوزير بعي موافق رايس
المجلس األعلى للصح " بكيمخ "الوزير" الخار ة بالما ة  )02فقرة ب) ما ات القا خاي فيما
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جاءت الماية ال امس ل ُتيغي الما تيا 1ي  )01ما القا خا الم كخري خك لك ك ّل صّ يتعارض
مع أحكام ه ا القا خاي أما الماية السايس فهي ت في يخ.
استعرضت اليج خ ًالل ت ارسها ليمرسخم بقا خا األه اف التي ص ر ما أجيهاي خرأت
خجاهخ األه اف التي جاء بهاي خالتي تتمثل في اآلتي:
.0

قل صالحيات مجي
المجي

إ ارة الهي خ الخا يخ لت ظيم المها خالً مات الصحيخ إلل

األليل ليصحخ؛ ظرار لت اًل المهام بيا الجهتيا.

 .9إلااء الهي خ الخا يخ لت ظيم المها خالً مات الصحيخ الق رة المايخبخ ليقيام بال خر
متساخ.
الت ظيمي ليقااليا العام خالًاص بركل
ٍ
 .0تقييل ل مجال

اإل ارات في القاالات الصحيخ ختخحي مراكز إص ار القرار.

 .4تقييل ال فقات خترري اإل فاق الحكخمي ما ًالل تخحي مجال
 .1تمكيا المجي

اإل ارات.

األليل ليصحخ خالمًتص ابقا ر لمرسخم إ را ه بخضع االستراتيجيخ

الخا يخ ليصحخ في المميكخ ما ممارسخ اًتصاصاته بالاريقخ المثيل التي تسهم في
الترجيع ليل االستثمار في القااع الصحي بما يسهم في تاخير الً مات الصحيخ
المق مخ في المؤسسات الصحيخ خرفع جخ تها بالركل ال

ي عك

إيجابار ليل تأميا

البي خ الصحيخ ليمخاا يا خالمقيميا.

كما اايعت اليج خ ليل الخضع القا خ ي ليهي خ الخا يخ لت ظيم المها خالً مات الصحيخ بل
ص خر المرسخم بقا خاي خالخضع القا خ ي الج ي بع ص خر المرسخم بقا خاي خال

يتمثل في

اآلتي:
 .0جعل المجي

األليل ليصحخ هخ السياخ العييا التي تتخلل ر خا الهي خ الخا يخ لت ظيم

المها خالً مات الصحيخ.
 .9إلغاء مجي

إ ارة الهي خ الخا ي خ لت ظيم المها خالً مات الصحيخي خيحل محيه المجي

األليل ليصحخ.
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 .0قل اًتصاص خضع سياسخ تاخير ظم الً مات خالرلايخ الصحيخ إلل المجي
األليل ليصحخ.
 .4إلغاء اًتصاص الخزير في المتابعخ خااللتراض ليل ما يتعارض ما ألمال الهي خ
الخا يخ مع أحكام القا خا أخ السياسخ المعت م ة أخ ل م يامها بالمهام الم خاخ بها بكفاءة
خفالييخ.
 .1جعل الر ي

الت في

ليهي خ الخا يخ لت ظيم المها خالً مات الصحيخ ممثيها القا خ ي.

 .2الخزير المس خل سياسيا ر لا ألمال الهي خ الخا يخ أمام مجي
الترريعيخي ال

الخزراء خالسياخ

يص ر بتعيي ه مرسخم.

خلييهي خفي ضخء ما تق م تخصي اليج خ بالمخافقخ ليل المرسوم بقانون رقم ( )23لسن
3102م بتعيي بع

أحكام القانون رقم ( )23لسن  3112بإنشال الةيا الوتني لتن يم

المةن وال يما الصحي .

ا
رابعـا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إلماالر ل ص الما ة  ) 02ما الال حخ ال اًييخ لمجي

الريخراي اتفقيت اليج يخ لييل اًتييار كيل

ما:
 .0األستاذ عبيالوهاب عبيالحسن المنصور
 .3اليكتور منصــــــور محمـــــــي سرحــان

مقررا أصليـًا.
ً
مقررا احتيات ًيا.
ً

ا

خامسـا -توصية اللجنة :
في ضخء ما ار ما م ا رات خميا أبي

ميا ءراء أث ياء راسيخ مرسيخم القيا خاي فيإا اليج يخ

تخصي بما ييي:
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 -الموافق على المرسوم بقانون رقم ( )23لسن 3102م بتعيي بعن

أحكنام القنانون رقنم

( )23لسن  3112بإنشال الةيا الوتني لتن يم المةن وال يما الصحي .

واألمر معرو

على المجلس الموقر الت اذ الالزم ،،،

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نوار علي احملمود

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات

08

التاريخ 7 :مارس 8888م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )32لسنة  2112بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )33لسنة 2112م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  8مارس 8888م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 878ص ل ت ق  /ف  8د  ،)8نسخة من المرسوم
بقانون رقم ( )23لسن  3102بتعيي بع

أحكام القانون رقم ( )23لسن

3112م بإنشال الةيا الوتني لتن يم المةن وال يما الصحي  ،إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
وبتاريخ  2مارس 2116م ،عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونيؤة ااتماع ؤا
الخامس عشر ،حيؤ اللعؤ علؤى المروؤوم بقيا خا ،خ يرار مجيي
خ لك بحضخر المسترار القا خ ي بالمجي .
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ال يخاب بريأ هي

خا تهت اليج خ – بع الم اخلخ خال قاش – إلل ل م مًالفخ المرووم بقا خا لمبيا
خأحكام ال ستخر.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة والمة المرسوم بقانون رقم ( )23لسن  3102بتعيي بع
أحكام القانون رقم ( )23لسن 3112م بإنشال الةيا الوتني لتن يم المةن
وال يما الصحي  ،من الناحيتين الدوتورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

00

ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
رقم ( )٠1لسنة ٣١١٣م بشأن مباشرة
احلقوق السياسية( ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس
الشورى).
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التاريخ  8 :مارس 1026م

التقريـر احلاي شرر للجنـة الرؤون الترريعية والقانونية
حول
مرروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة
 1001برأن مباشرة احلقوق السياسية
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الرورى)

مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس الرـورى
رقـم (  722ص ل ت ق  /ف  4د  ) 7املؤرخ يف  77فرباير 7026م ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مرروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض
أحكام املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  1001برأن مباشرة احلقوق السياسية
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الرورى) ،على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
78

أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أشاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثاين مـن
الفصل التشريعي الرابع  -يف االجتماعني التاليني:
االجتماع

التاريخ

الثالث عشر

 74فرباير 7026م

الرابع عشر

 7مار س 7026م

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكريت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين ،واحلكومةبشأنه ( .مرفق)

( )3دعت اللجنة إىل اجتماعها الرابع عشر ،وزارة العدل والرؤون اإلسالمية
واألوقاف ،وقد حضر االجتماع:
مسترار قانوين.

 .2األستاذ سعـيد حممد شبداملطـلب
 شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .2الدكتور شصام شبدالوهاب الربزجني
78

املسترار القانـوين للمجلـس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت شلي حيدر.
ثانيــًا :رأ وزارة العدل والرؤون اإلسالمية واألوقاف:

 أيدت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مشروع القانون الذي يهدف إىلتشديد العقوبات املقررة للجرائم االنتخابية لتحقيق الردع العام واخلاص.
ثالثــًا :رأ اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس
النواب ومرفقاته بشأنه ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة ،وممثل وزارة العـدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوين للمجلس ،وبناءً على األسس واملبادئ
ـين عليها املشروع بقانون ،فقد انتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على مشـروع
اليت ب ُ
القانون؛ انطالقـًا من أنه يستهدف تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )4لسـنة
7007م بشأن مباشرة احلقوق السياسية ،وذلك بتعـديل املـادتني الـثالثني واحلاديـة
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والثالثني ،بتشديد العقوبات املقررة للجرائم االنتخابية يف املادتني واليت ال تتناسـ مـع
جسامة األفعال املرتكبة وخطورهتا على الرأي العام وتأثريها البالغ على العملية االنتخابية.
كما أن هذا التعديل سيحقق الردع العام واخلاص ،ذلك أنـه يسـتهدف تشـديد
العقوبات على الشخص العادي واملوظف العام يف حالة ارتكاهبما أي فعل ميس بالعمليـة
االنتخابية ،وقد نص املشروع بقانون على التمايز يف العقوبة املقررة يف املـادتني وذلـك
بتشديد عقوبة املوظف العام؛ حبكم أنه هو املؤمتن على سري العملية االنتخابية.
ثالثـًا :اختيار مقرر املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 93من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .2الريخ جواي شبداهلل حسني

مقررًا أصليـًا.

 .1الدكتور أمحد سامل العريض

مقررًا احتياطيًا.

78

رابعـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فـنن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على مرروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقـانونرقم ( )21لسنة  1001برأن مباشرة احلقوق السياسية (املعد يف ضوء االقتراح
بقانون املقدم من جملس الرورى) ،من حيث املبدأ.

 -املوافقة على املشروع بقانون ،وذلك على التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض شلى اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

خـميس محد الرميحي

يالل جـاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مرروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
رقم ( )21لسنة  1001برأن مباشرة احلقوق السياسية
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الرورى)
نصوص مواي مرروع القانون
كما وريت من احلكومة

الديباجة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نص املاية كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

يون تعديل

يون تعديل

حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك
مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقم ()24
لسنة  7007بشأن مباشرة احلقوق
السياسية ،وتعديالته،
أقر جملس الشورى وجملس النواب

حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك
مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقم ()24
لسنة  7007بشأن مباشرة احلقوق
السياسية ،وتعديالته،
أقر جملس الشورى وجملس النواب
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نصوص مواي مرروع القانون
كما وريت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:
املاية األوىل

نص املاية كما أقرهتا اللجنة

القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:
املاية األوىل

املاية األوىل

يون تعديل

يون تعديل

املاية األوىل

يـُستبدل بنصي املادتني الثالثني
واحلادية والثالثني من املرسوم
بقانون رقم ( )24لسنة 7007
بشأن مباشرة احلقوق السياسية،
النصان اآلتيان:

يـُستبدل بنصي املادتني الثالثني
واحلادية والثالثني من املرسوم
بقانون رقم ( )24لسنة 7007
بشأن مباشرة احلقوق السياسية،
النصان اآلتيان:

املاية الثالثون:

املاية الثالثون:

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
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نصوص مواي مرروع القانون
كما وريت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نص املاية كما أقرهتا اللجنة

ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر ،يعاق باحلبس مدة ال
تزيد على سنتني وبررامة ال اجاوز
ألفي دينار أو بنحدى هاتني
العقوبتني كل من ارتك فعال من
األفعال اآلتية:
 -2أورد بيانـًا كاذبـًا وهو عامل

ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر ،يعاق باحلبس مدة ال
تزيد على سنتني وبررامة ال اجاوز
ألفي دينار أو بنحدى هاتني
العقوبتني كل من ارتك فعال من
األفعال اآلتية:
 -2أورد بيانـًا كاذبـًا وهو عامل

بذلك يف أية وثيقة قدمها ألمر يتعلق
جبدول الناخبني أو تعمد بأية وسيلة
أخرى إدخال اسم فيه أو حذف
اسم منه خالفـًا ألحكام هذا
القانون.
 -7زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو

بذلك يف أية وثيقة قدمها ألمر
يتعلق جبدول الناخبني أو تعمد بأية
وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو
حذف اسم منه خالفـًا ألحكام
هذا القانون.
 -7زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو
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نصوص مواي مرروع القانون
كما وريت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نص املاية كما أقرهتا اللجنة

أخفى أو أتلف أو سرق جدول
الناخبني أو ورقة ترشيح أو ورقة
اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق
بعمليات االستفتاء أو االنتخاب
بقصد تريري النتيجة.
 -9أعطى صوته يف االستفتاء أو
االنتخاب وهو يعلم أنه ال حق له

أخفى أو أتلف أو سرق جدول
الناخبني أو ورقة ترشيح أو ورقة
اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق
بعمليات االستفتاء أو االنتخاب
بقصد تريري النتيجة.
 -9أعطى صوته يف االستفتاء أو
االنتخاب وهو يعلم أنه ال حق له

يف ذلك أو أنه فقد الشروط املطلوبة
الستعمال احلق فيهما بعد أن
أصبحت اجلداول هنائية.
 -4أخل حبرية االستفتاء أو
االنتخاب أو بنظام إجراءاهتما
باستعمال القوة أو التهديد أو

يف ذلك أو أنه فقد الشروط املطلوبة
الستعمال احلق فيهما بعد أن
أصبحت اجلداول هنائية.
 -4أخل حبرية االستفتاء أو
االنتخاب أو بنظام إجراءاهتما
باستعمال القوة أو التهديد أو
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نصوص مواي مرروع القانون
كما وريت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نص املاية كما أقرهتا اللجنة

التشويش أو باالشتراك يف التجمهر
أو املظاهرات.
 -5استعمل حقه يف االستفتاء أو
االنتخاب أكثر من مرة واحدة يف
يوم االقتراع أو انتحل شخصية
غريه.
 -6أهان أية جلنة من اللجان

التشويش أو باالشتراك يف التجمهر
أو املظاهرات.
 -5استعمل حقه يف االستفتاء أو
االنتخاب أكثر من مرة واحدة يف
يوم االقتراع أو انتحل شخصية
غريه.
 -6أهان أية جلنة من اللجان

املنصوص عليها يف هذا القانون أو
أحد أعضائها أثناء تأدية أعماله.
 -2نشر أو أذاع أقواال كاذبة عن
موضوع االستفتاء أو االنتخاب أو
عن سلوك أحد املرشحني أو عن
أخالقه بقصد التأثري يف نتيجة

املنصوص عليها يف هذا القانون أو
أحد أعضائها أثناء تأدية أعماله.
 -2نشر أو أذاع أقواال كاذبة عن
موضوع االستفتاء أو االنتخاب أو
عن سلوك أحد املرشحني أو عن
أخالقه بقصد التأثري يف نتيجة
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نصوص مواي مرروع القانون
كما وريت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

نص املاية كما أقرهتا اللجنة

االستفتاء أو االنتخاب.

االستفتاء أو االنتخاب.

املاية احلايية والثالثون:

املاية احلايية والثالثون:

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر يعاق باحلبس مدة ال
تزيد على ثالث سنوات وبررامة ال
اجاوز ثالثة آالف دينار أو بنحدى

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
ينص عليها قانون العقوبات أو أي
قانون آخر يعاق باحلبس مدة ال
تزيد على ثالث سنوات وبررامة ال
اجاوز ثالثة آالف دينار أو بنحدى

هاتني العقوبتني كل موظف عام له
اتصال بعملية االستفتاء أو
االنتخاب ارتك جرمية من اجلرائم
املنصوص عليها يف املادة السابقة.

هاتني العقوبتني كل موظف عام له
اتصال بعملية االستفتاء أو
االنتخاب ارتك جرمية من اجلرائم
املنصوص عليها يف املادة السابقة.
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نصوص مواي مرروع القانون
كما وريت من احلكومة

املاية الثانية

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

نص املاية كما أقرهتا اللجنة

املاية الثانية

املاية الثانية

املاية الثانية

يون تعديل

يون تعديل
على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به اعتبارًا من
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به اعتبارًا من
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.
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ملحق رقم ()2

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون
اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية
واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب
والرياضة واملؤسسات اخلاصة ،الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )٣٠لسنة ٠٢٣٢م،
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من
جملس الشورى).
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التاريخ  23 :مارس 2016

تقرير جلنة اخلدمات رقم ( )11بشأن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية
واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة ،الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )31لسنة ( .1232املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من
جملس الشورى)
دور االنعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة :
بتاريخ  92فبراير 9102م أرسل صاحب المعالي السيي لييي بيا صيالص الصيالص ر يي
مجييي

الرييخرا ًاابرييا بيير م  / 989ص ل خ ت  /ف )9 4إلييل لج ييخ الًيي ماتي خاليي

بمخجبييه تكييييف اليج ييخ ب راسييخ خم ا رييخ مشننروق قننانون بتعننيي بع ن

تييم

أحكننام قننانون الجمعيننا

واألنييننن االجتماعيننن والثقافيننن وا لةيانننا ال اصننن العاملننن فننني مينننيان الشنننباب والريا ننن
والمؤسسنا ال اصن  ،الصنناير بالمرسنوم بقننانون رقننم ( )30لسنن ( .0232المعنني فنني

ننول

االقتراح بقانون المقيم من مجلنس الشنور ،)،لييل أا تيتم راسيته خإلي ا تقريير يتضيما رأ
اليج خ برأ ه ليتم لرضه ليل المجي

في مخل أ صاه ثالثخ أسابيع ما تاريًه.
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ا
أوال -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قام اللجن باإلجرالا التالي :

( )3ت ارست اليج خ المررخع بقا خا الم كخر في االجتمالات:
 -االجتماع  )92الم عق بتاريخ  12مار

9102م.

 -االجتماع  )98الم عق بتاريخ  01مار

9102م.

 -االجتماع  )01الم عق بتاريخ  99مار

9102م.

( )4اايعت اليج خ أث اء راستها المررخع بقا خا مخضخع البحث خال راسخ ليل كل مما ييي:
 رأ لج خ الرؤخا الترريعيخ خالقا خ يخ بمجي -رار مجي

الرخرا .مرفق)

ال خاب خمرفقاته برأا مررخع القا خا .مرفق)

 رأ خزارة العمل خالت ميخ االجتماليخ .مرفق) -رأ خزارة الرباب خالرياضخ.

( )2خب لخة ما اليج خي ريارك فيي االجتمياع السناب والعشنرين خالثنامن والعشنرين الم عقي يا
بتاريخ  2خ01مار

.i

.ii

9102م كل ما:

خزارة رؤخا الرباب خالرياضخ ،حيث مثيها في االجتماع:
 .0سعاية السيي هشام بن محمي الجوير

وزير شؤون الشباب والريا

 .3السيي علي محمي سماح

مستشار قانوني بالوزارة.

خزارة العمل خالت ميخ االجتماليخي خ مثيها في اجتماع اليج خ كل ما:
 .0السيية حنان كما

وكي شؤون التنمي االجتماعي .

 .3السيي الي إسحاق

وكي مساعي لتنمي المجتم .

 .2السيية نجو ،جناحي

ميير إيارة المن ما األهلي .
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.

المستشار القانوني.

 .4اليكتور أسام كام

 .2السيي جما عبيالوهاب قاروني مستشار تنسيق مجلسي الشور ،والنواب .
 رارك في االجتماع ما األما خ العامخ بالمجي :
 .2اليكتور محمي عبيهللا اليليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 .4السيي علي عبيهللا العــــرايي

المستشار القانوني المساعي.

 ختخلل تحرير تقرير اليج خ السيي أيوب علي تريف أميا سر اليج خي والسيية يان
ابراهيم الشيخ أميا سر اليج خ المسال .

ا
ثانيــا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
هبت لج خ الريؤخا التريريعيخ خالقا خ ييخ بمجيي

الريخرا فيي تخصييتها بريأا مريرخع

القا خا إلل سالمته ما ال احيتيا ال ستخريخ خالقا خ يخ.
ا

ثالثــا :رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة:
بيا ممثيخ الخزارة أا اله ف ما حظر الجميع بييا لضيخيخ مجيي

إ ارة يا

أخ اتحيا

رياضي ما جهخي خلضخيخ جمعيخ أهييخ ما جهخ أًراي خالم صيخص ليييه بيالفقرة الثا ييخ ميا
الما ة  21ما ا خا الجمعيات خاأل يخ االجتماليخ خالثقافيخ خالهي ات الًاصخ العامييخ فيي ميي اا
الريييباب خالرياضيييخ خالمؤسسيييات الًاصيييخ الصيييا ر بالمرسيييخم بقيييا خا ر يييم  )90لسييي خ 0282
خالمضافخ بمخجب المرسخم بقا خا ر م  11لس خ 9101ي خكما خر بم كرة رأ الحكخمخ بريأا
مريييرخع القيييا خا المريييار إلييييهي تركييييز الاا يييات البحري ييييخ خالكيييخا ر المؤهييييخ لً ميييخ األ ييييخ
خاالتحا اتي خل م ترتيت جهخ تيك الكخا ر بيا األ يخ خاالتحيا ات ميا جهيخي خبييا الجمعييات
األهيييخ مييا جهييخ أًييراي ال سيييما خأا العمييل التايخلي فييي األ يييخ خاالتحييا ات الرياضيييخ حالييا ر
يستيزم الكثيير ميا الخ يت خالجهي ي كميا يسياهم ليك الحظير فيي إفسيا المجيال ال ًيراا كفياءات
بحري يخ ج ي ة خرابخ في مجال

إ ارات األ يخ الخا ييخ خاالتحيا ات الرياضييخ لصيقل ًبراتهياي

كما أا اله ف ما ه ا الحظر هخ الت ظييم خالت يخع خإضيافخ كفياءات ج يي ة ليعميل التايخليي بميا
يضما تعظيم االستفا ة ما الق رات خالكفاءات الخا يخ المحبخ خالراغبخ في العميل التايخلي فيي
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ف ييخ يييييخ مييا األرييًاصي خهييخ مييا يصييب فييي ال هايييخ فييي صييالص األ يييخ الخا يييخ خاالتحييا ات
الرياضيخ خم تسبيها .
ا
رابعا :رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية( :مرفق)
بي ييت الييخزارة لبيير مر ياتهييا أ ييه فيمييا يتعيييق بالمييا ة " "4فقييرة أًيييرة) مييا المرييرخع
بقا خا خالتي ت ص ليل :ويح ر الجم بين ع وي أكثر من جمعي تعم في أنشنت نوعين
م تلف إال بموافق الوزير))ي فإا الخزارة لي

ل يها ما ع ما ح ف ه ه الفقرة.

أما فيما يًص الما ة  )21الفقرة الثا يخ بًصيخص يرار مجيي
ما أخر ه المررخع بقا خا ما "إلغاء حظير الجميع بييا لضيخيخ مجيال

ال يخاب بالمخافقيخ لييل
إ ارة ال يا

أخ االتحيا

الرياضييي خبيييا اإل تميياء إلييل الجمعيييات األهييييخ"ي فييإا الييخزارة تييرا أا مييا جيياء بييرأ خزارة
رؤخا الرباب خالرياضخ صحيصي باإلبقاء ليل ه ه الفقرة به ف تركيز الجهخ .
ا

خامسـا :رأي اللجنـة:
ت ارست اليج خ مررخع القا خا خاستعرضت خجهات ال ظر التي ارت حخله ما بل
ألضاء اليج خ خالمسترار القا خ ي لرؤخا اليجاا خالمسترار القا خ ي المسال ي خاايعت ليل
رأ

لج خ الرؤخا الترريعيخ خالقا خ يخ بالمجي

خالتي رأت سالمخ مررخع القا خا ما

ال احيتيا ال ستخريخ خالقا خ يخ ي خمالحظات خزارة العمل خالت ميخ االجتماليخي خخزارة رؤخا
الرباب خالرياضخي خ رار مجي

ال خاب خمرفقاته.

يتألف المررخع بقا خا فضال لا ال يباجخ ما ثالث مخا ي حيث صت الماية األولى
م ه ليل أا يستب ل ص الفقرة الثا يخ ما الما ة  )21ما القا خا بفقرة ج ي ة " وال يجوز أن
يكون المرشح لع وي مجلس إيارة النايي أو االتحاي الريا ي منتم ًيا ألي جمعي سياسي ".
ي ختضم ت الماية الثاني ما المررخع بقا خا ح ف الفقرة األًيرة ما الما ة  )4ما ات
القا خا خهي كاآلتي " :ويح ر الجم بين ع وي أكثر من جمعي تعم في أنشت نوعي
م تلف إال بموافق الوزير الم تص ،".فيما جاءت الماية الثالث ما ة ت في يخ.
خيه ف مررخع القا خا إلل رفع القي الًاص بحظر الجمع بيا لضخيخ مجي
ال ا

إ ارة

أخ االتحا الرياضي خاال تماء إلل الجمعيات األهييخي خك لك رفع الحظر برأا الجمع بيا
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لضخيخ أكثر ما جمعيخ تعمل في أ راخ خليخ مًتيفخ .حيث إا الجمعيات خاأل يخ االجتماليخ
خالثقافيخ خالهي ات الًاصخ العاميخ ف ي مي اا الرباب خالرياضخي تمثل م ظمات اجتماليخ تفسص
المجال ليكخا ر البرريخ ليب ل خالعااءي ختسًير راتها خمهاراتها في ً مخ المجتمعي خإ امخ
العال ات خممارسخ األ راخ الرياضيخ خالثقافيخ خالًيريخ خالتاخليخي مما يساهم في ت ميخ
المجتمع خال هخض بالخاا خمكتسباته.
خبع ت ار

مررخع القا خا خما جاء به ما أه افي خبع االاالع ليل مر يات

الجهات المع يخي ترا اليج خ أهميخ المخافقخ ما حيث المب أ ليل مررخع القا خاي مع إجراء
بعض التع يالتي بما يتخافق خاأله اف المرجخة ما مررخع القا خاي خااللتبارات العمييخ في
ت ظيم لضخيخ الجمع يات خاأل يخي حيث ترا اليج خ أهميخ رفع حظر الجمع في لضخيخ مجي
إ ارة ال ا

أخ االتحا الرياضي خاال تماء ليجمعيات األهييخي مع اإلبقاء ليل ل م جخاز الجمع

بيا لضخيخ أكثر ما ا ٍ أخ اتحا رياضي خاح ي خ لك تركيزار لياا ات البحري يخ خالكخا ر
المؤهيخ لً مخ األ يخ خاالتحا اتي خل م ترتيت جهخ تيك الكخا ر بيا األ يخ خاالتحا ات
الرياضيخي باإلضافخ إلل الخ ايخ ما ت قل التكتالت اال تًابيخ في الجمعيات العمخميخ إلل أكثر
ما ا ٍ خاح أخ اتحا رياضيي كما يساهم لك الحظر في افسا المجال ال ًراا كفاءات
بحري يخ ج ي ة خرابخ ف ي مجال

إ ارات األ يخ الخا يخ خاالتحا ات الرياضيخ لصقل ًبراتهاي

خهخ ما يصب في ال هايخ في صالص األ يخ الخا يخ خاالتحا ات الرياضيخ خم تسبيها .
أما برأا الفقرة األًيرة ما الما ة )4ي ترا اليج خ اإلبقاء ليل ه ه الفقرة مع إلا ة
صياغتها بحيث يكخا حظر الجمع بيا لضخيخ أكثر ما جمعيخ تعمل في أ راخ مترابهخي
خرفع الحظر لا الجمع بيا لضخيخ الجمعيات التي تعمل في أ راخ خليخ مًتيفخي خ لك
لتركيز جهخ الكخا ر البرريخي بيا الترتت في الجمعيات المترابهخ في األه افي خالسما بتع
العضخيخ ما امت ه ه الجمعيات ات أه اف خأ راخ خليخ مًتيفخ.
خفي ضخء ما تق م تخصي اليج خ بالمخافقخ ما حيث المب أ ليل المررخع بقا خا بتع يل
بعض أحكام ا خا الجمعيات خاأل يخ االجتماليخ خالثقافيخ خالهي ات الًاصخ العاميخ في مي اا
الرباب خالرياضخ خالمؤسسات الًاصخي الصا ر بالمرسخم بقا خا ر م  )90لس خ .0282

889

ا
سادسـا:اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إلماالر ل ص الما ة  ) 02ما الال حخ ال اًييخ لمجي

الرخراي اتفقيت اليج يخ لييل اًتييار

كل ما:
 .2األستاذة فاتم عبيالجبار الكوهجي
 .4األستاذة هالــ رمـــــــزي فايـــــــــز

مقررا أصليـًا.
ً
مقررا احتيات ًيا.
ً

ا
سابعـا -توصية اللجنة :
فييي ضييخء مييا ار مييا م ا رييات خمييا أب ي

مييا ءراء أث يياء راسييخ مرييرخع القييا خاي فييإا اليج ييخ

تخصي بما ييي:
 -الموافق ن مننن حينند المبننيأ علننى المشننروق بقننانون بتعننيي بع ن

أحكننام قننانون الجمعيننا

واألنيي ن االجتماعي ن والثقافي ن والةياننا ال اص ن العامل ن فنني ميننيان الشننباب والريا ن
والمؤسسا ال اص  ،الصاير بالمرسوم بقانون رقم ( )30لسن (.0232المعي في

نول

االقتراح بقانون المقيم من مجلس الشور.)،
 -الموافق على مواي مشروق القانون كما وري في الجيو المرفق.

واألمر معرو

على المجلس الموقر الت اذ الالزم ،،،

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نوار علي احملمود

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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الييباج
نحن حمي بن عيسى آ

الييباج
ليف

خا تع يل

الييباج
خا تع يل

الييباج
نحن حمي بن عيسى آ

ليف

ملك مملك البحرين .

ملك مملك البحرين .

بع االاالع ليل ال ستخري

بع االاالع ليل ال ستخري

خلييييييييل يييييييا خا الجمعييييييييات

خلييييييييل يييييييا خا الجمعييييييييات

خاأل يييخ االجتماليييخ خالثقافيييخ

خاأل يييخ االجتماليييخ خالثقافيييخ

خالهي ييات الًاصييخ العاميييخ فييي

خالهي ييات الًاصييخ العاميييخ فييي

مييييييي اا الرييييييباب خالرياضييييييخ

مييييييي اا الرييييييباب خالرياضييييييخ

خالمؤسسييات الًاصييخ الصييا ر

خالمؤسسييات الًاصييخ الصييا ر
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بالمرسيييخم بقيييا خا ر يييم )90

بالمرسيييخم بقيييا خا ر يييم )90

لس خ 0282ي ختع يالتهي

لس خ 0282ي ختع يالتهي

أ يير مجي ي

نص الماية ( )01من
المرسوم بقانون رقم ()30
لسن  0232النافذ

أ يير مجي ي

الرييخرا خمجي ي

الرييخرا خمجي ي

ال يييخاب القيييا خا اآلتيييي صيييهي

ال يييخاب القيييا خا اآلتيييي صيييهي

خ ص ا لييه خأص ر اه:

خ ص ا لييه خأص ر اه:

الماية األولى

الماية األولى

الماية األولى

مقيم الماية (األولى)

مقيم الماية (األولى)

خا تع يل

خا تع يل

ماية ( – )01الفقرة الثاني
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ماية ( – )01الفقرة الثاني

الماية األولى

ماية ( – )01الفقرة الثاني

يُستب ل ب ص الفقرة الثا ييخ ميا  -المخافقيييييخ لييييييل ميييييا أخر ه  -الموافق علنى قنرار مجلنس
الميييييييا ة  )21مييييييييا ييييييييا خا

المرييرخع بقييا خا مييا إلغيياء النننننواب بالمخافقييييخ ليييييل ميييييا

الجمعيات خاأل يخ االجتمالييخ

حظيير الجمييع بيييا لضييخيخ أخر ه المرييييرخع بقييييا خا مييييا

خالثقافيييييخ خالهي ييييات الًاصييييخ

مجيييييييال

أخ إلغيييييياء حظيييييير الجمييييييع بيييييييا

العاميييييخ فييييي مييييي اا الرييييباب

االتحيييييا الرياضيييييي خبييييييا لضييخيخ مجييال

خالرياضيييييييييييخ خالمؤسسيييييييييييات

اال تمييييياء إليييييل الجمعيييييييات أخ االتحيييييا الرياضيييييي خبييييييا

الًاصييييخ الصييييا ر بالمرسييييخم

اال تماء إلل الجمعيات األهييخ.

إ ارة ال يييييييا

األهييخ.

إ ارة ال ييا

بقيييييييا خا ر يييييييم  )90لسييييييي خ  -لييي م المخافقيييخ لييييل إلغيييياء  -الموافق علنى قنرار مجلنس
0282ي ال ص اآلتي:

حظيير الجمييع بيييا لضييخيخ الننننواب بعيييي م المخافقييييخ ليييييل
أكثييييير ميييييا يييييا ٍ اخ اتحيييييا

إلغيييييياء حظيييييير الجمييييييع بيييييييا

رياضييي خاحيي ي خب ي لك يييتم لضخيخ أكثر ما يا ٍ اخ اتحيا
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إضافخ لبارة كمنا ال يجنوز رياضييييي خاحيييي ي خبيييي لك يييييتم
الجمننن بنننين ع نننوي أكثنننر إضيييافخ لبيييارة كمنننا ال يجنننوز

منننن ننننا تي أو اتحننناي ريا ننني الجمن بننين ع ننوي أكثننر مننن
واحي) إلل هايخ الما ة.

نننا تي أو اتحننناي ريا ننني واحننني)

 إضييييييافخ لبييييييارة الفقنننننننرة إلل هايخ الما ةي خ لك تركييزارالثانيننننننن ) إليييييييل الع يييييييخاا لياا يييات البحري ييييخ خالكيييخا ر
الفرلي ليما ة.

المؤهيييييييييخ لً مييييييييخ األ يييييييييخ
خاالتحييييا اتي خليييي م تريييييتيت
جهخ تيك الكخا ر بييا األ ييخ
خاالتحيييييييييييا ات الرياضييييييييييييخي
باإلضافخ إلل الخ اييخ ميا ت قيل

888

التكيييييييتالت اال تًابييييييييخ فيييييييي
الجمعيييات العمخميييخ إلييل أكثيير

مييييييا ييييييا ٍ خاحيييييي أخ اتحييييييا
رياضيييييي كمييييا يسيييياهم لييييك

الحظيييير فييييي افسييييا المجييييال
ال ًيييييراا كفييييياءات بحري ييييييخ
ج ييييي ة خريييييابخ فيييييي مجيييييال
إ ارات األ ييييييييييييخ الخا ييييييييييييخ
خاالتحيييا ات الرياضييييخ لصيييقل
ًبراتهيياي خهييخ مييا يصييب فييي
ال هاييييييخ فيييييي صيييييالص األ ييييييخ

888

الخا يخ خاالتحيا ات الرياضييخ
خم تسبيها .

 الموافق علنى قنرار مجلنسالنننننننواب بإضييييييافخ لبييييييارة
الفقرة الثاني ) إلل الع خاا
الفرلي ليما ة.
(نص الماية بعي التعيي )
ماية ( – )01الفقرة الثاني

خال يجخز أا يكخا المررص

888

ماية (:)01

لعضخيخ مجي
أخ االتحا

يصييييييي ر بال ظيييييييام األساسيييييييي

أل

لأل ييييييخ يييييرار ميييييا اليييييخزير
(نص الماية بعي التعيي )

المًتص.

ماية ( – )01الفقرة الثاني

خال يجيييخز أا يكيييخا المرريييص
لعضييخيخ مجييي

إ ارة ال ا

الرياضي م تميرا

جمعيخ سياسيخي كما ال

يجوز الجم

بين ع وي

أكثر من نا تي أو اتحاي ريا ي
واحي.

ماية ( – )01الفقرة الثاني

إ ارة ال ييا

أخ االتحيييا الرياضيييي م تميرييي ا
أل جمعيييخ سياسيييخ أخ أهييييخي

خال يجيييخز أا يكيييخا المرريييص

ماية (:)01

كميييييا ال يجيييييخز الجميييييع بييييييا

لعضييخيخ مجييي

إ ارة ال يييا

أخ االتحييييا الرياضييييي م تم ريييييا

لضخيخ أكثر ما يا ٍ أخ اتحيا

أل جمعيييييخ سياسيييييخي كمننننا ال
خال يجيييخز أا يكيييخا المرريييص
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خال يجخز أا يكخا المررص
لعضخيخ مجي
أخ االتحا
أل

إ ارة ال ا

الرياضي م تميرا

جمعيخ سياسيخي كما ال

لعضييخيخ مجييي

رياضي خاح .

إ ارة ال يييا

يجوز الجم

يجننننوز الجمنننن بننننين ع ننننوي

أخ االتحييييا الرياضييييي م تم ريييييا أكثر من نا تي أو اتحناي ريا ني

أل جمعيخ سياسيخ.
ماية ()4

الماية الثاني

بين ع وي

أكثر من نا تي أو اتحاي ريا ي

واحي.

واحي.
الماية الثاني

الماية الثاني

الماية الثاني

عننننيم الموافقنننن علننننى حننننذف
يرترا في تأسي

الجمعييخ أا ُتحيييي ف الفقييييرة األًيييييرة مييييا

يون تعيي

يخضيييييع لهيييييا ظيييييام مكتيييييخب الميييييييييا ة  )4ميييييييييا يييييييييا خا
مخ ي ع ليي ي ه مييا المؤسسيييا الجمعيات خاأل يخ االجتمالييخ

الفقرة األ يرة من المناية ( )4الفقرة األ يرة من الماية
(:)4
من قنانون الجمعينا واألنيين
االجتماعيننننننننننننن والثقافيننننننننننننن

ال يا يجب أال يقل ل هم ليا خالثقافيييييخ خالهي ييييات الًاصييييخ

والةياا ال اص العاملن فني

لريييييييرة أريييييييًاص إ ا كييييييياا العاميييييخ فييييي مييييي اا الرييييباب

مينننننيان الشنننننباب والريا ننننن

المؤسسييييييييييييييخا أرًاصييييييييييييييا خالرياضيييييييييييخ خالمؤسسيييييييييييات

والمؤسسننننا ال اصنننن  ،منننن
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اب يعي يا.
خيجييب أال يرييترك فييي تأسييي
الجمعيييييييييخ أخ ي ضييييييييم إلييييييييل

الًاصييييخ الصييييا ر بالمرسييييخم

إعنننناية صننننيا تةا علننننى نحننننو

بقيييييييا خا ر يييييييم  )90لسييييييي خ

يح ر فيه الجم بين ع نوي

.0282

أكثنننر منننن جمعيننن تعمننن فننني
أنشننننننت متشننننننابة  ،ورفنننننن

لضييخيتها مييا حكييم لييييه فييي

الح ننننننر عننننننن الجمنننننن بننننننين

جريمييييييخ مًيييييييخ بالرييييييرف أخ

ع وي الجمعينا التني تعمن

األما خ إال إ ا ر إليه التباره.

فننني أنشنننت نوعيننن م تلفننن ،
خيحظييير الجميييع بييييا لضيييخيخ

وذلننك لتركيننز جةننوي الكننواير

أكثييير ميييا جمعييييخ تعميييل فيييي

البشننننري  ،بننننين التشننننت فنننني

أ ريييييياخ خليييييييخ مًتيفييييييخ إال

الجمعيننننننا المتشننننننابة فنننننني

بمخافقخ الخزير المًتص.

األهنننننياف ،والسنننننماح بتعنننننيي
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الع نننننوي منننننا يامننننن هنننننذه
الجمعيننننننننننننا ذا أهننننننننننننياف

وأنشت نوعي م تلف .
وعلى ذلنك يكنون ننص الفقنرة
األ يننرة مننن المنناية ( )4علننى
النحو اآلتي:
خيحظر الجمع بيا لضخيخ
أكثر ما جمعيخ تعمل في
أ راخ خليخ مترابهخ.
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خيحظييير الجميييع بييييا لضيييخيخ
أكثييير ميييا جمعييييخ تعميييل فيييي

أ راخ خليخ مترابهخ.
الماية الثالث

لييييل ر يييي

مجيييي

اليييخزراء

الماية الثالث

الماية الثالث

يون تعيي

يون تعيي

الماية الثالث

ليل ر ي

مجي

الخزراء

خالييخزراء – كييل فيمييا يًصييه

خالخزراء – كل فيما يًصه

– ت فيييي هييي ا القيييا خاي خيُعميييل

– ت في ه ا القا خاي خيُعمل

بيييه التبيييارر ا ميييا الييييخم التيييالي

به التبارر ا ما اليخم التالي
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لتيييياريخ ريييييره فييييي الجريييييي ة

لتاريخ

الرسميخ.

الرسميخ.

888

رره في الجري ة

التاريخ 8 :مارس 8888م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة ،الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 1232م( .المعد في ضوء
االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  87فبراير 8888م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 808ص ل ت ق  /ف  8د  ،)8نسخة من مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات
الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ،الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 1232م( .المعد في ضوء االقتراح بقانون
المقدم من مجلس الشورى) ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته
وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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وبتاريخ  2مارس 2116م ،عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونيؤة ااتماع ؤا
الرابع عشر ،حي اللع على مشروع القا خا ،خ رار مجي

ال خاب برأ هي خ لك

بحضخر المسترار القا خ ي بالمجي .

خا تهت اليج خ – بع الم اخلخ خال قاش – إلل ل م مًالفخ مشروع القا خا لمبيا
خأحكام ال ستخر.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة والمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية
االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة ،الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 1232م( .المعد
في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ،من الناحيتين الدوتورية
والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )٠٣لسنة
٣١١٢م بشأن الضمان االجتماعي،
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب).
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التاريخ  23 :مارس 2016

تقرير جلنة اخلدمات رقم ( )13بشأن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )13لسنة  3111بشأن الضمان
االجتماعي (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب).
دور االنعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة :
بتاريخ  19مار
مجييي

9102م أرسل صاحب المعالي السيي لييي بيا صيالص الصيالص ر يي

الرييخرا ًاابرييا بيير م  / 982ص ل خ ت  /ف )9 4إلييل لج ييخ الًيي ماتي خاليي

بمخجبه تكييف اليج خ ب راسيخ خم ا ريخ مشنروق قنانون بتعنيي بعن
لسن  3110بشأن ال نمان االجتمناعي (المعني فني

تييم

أحكنام القنانون رقنم ()03

نول االقتنراح بقنانون المقنيم منن مجلنس

النواب) ،ليل أا تتم راسته خإل ا تقرير يتضما رأ اليج خ برأ ه ليتم لرضيه لييل المجيي
في مخل أ صاه ثالثخ أسابيع ما تاريًه.
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ا
أوال -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قام اللجن باإلجرالا التالي :

( )6ت ارست اليج خ المررخع بقا خا الم كخر في االجتمالات:
 -االجتماع  )98الم عق بتاريخ  01مار

9102م.

 -االجتماع  )92الم عق بتاريخ  02مار

9102م.

 -االجتماع  )01الم عق بتاريخ  99مار

9102م.

( )7اايعت اليج خ أث اء راستها المررخع بقا خا مخضخع البحث خال راسخ ليل كل مما ييي:
 رأ لج خ الرؤخا الترريعيخ خالقا خ يخ بمجي -رار مجي

الرخرا .مرفق)

ال خاب خمرفقاته برأا مررخع القا خا .مرفق)

 -رأ خزارة العمل خالت ميخ االجتماليخ .مرفق)

( )3خبي لخة مييا اليج ييخي ريياركت فييي االجتميياع التاس ن والعشننرين الم عق ي بتيياريخ 02مييار
 9102وزارة العم والتنمي االجتماعي  :خ مثيها في االجتماع:
 .0السيية حنان محمي كما وكي شؤون التنمي االجتماعي .
 .7السيية بيري يوسف الجيب

الوكي المساعي للرعاي والتأهي االجتماعي.

 .3اليكتور أسام كام متولي

المستشار القانوني.

 .2السيي جما عبيالوهاب قاروني مستشار تنسيق مجلسي الشور ،والنواب .

( )2رارك في االجتماع ما األما خ العامخ بالمجي :
 .2اليكتور محمي عبيهللا اليليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 .0السيي علي عبيهللا العــــرايي

المستشار القانوني المساعي.
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 ختخلل تحرير تقرير اليج خ السيي أيوب علي تريف أميا سر اليج خي والسيية يان
ابراهيم الشيخ أميا سر اليج خ المسال .
ا
ثانيــا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
هبت لج خ الرؤخا الترريعيخ خالقا خ يخ بمجي

الريخرا فيي تخصييتها بريأا المريرخع

بقا خا إلل سالمته ما ال احيتيا ال ستخريخ خالقا خ يخ.
ا

ثالثـا :رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية( :مرفق)
تثما خزارة العمل خالت ميخ االجتماليخ المررخع بقا خا برأا تع يل بعض أحكام القا خا
ر م  )08لس خ  9112م برأا الضماا االجتمالي ليصبص ال ص بع التع يل ليل ال حخ التالي:
"ال يجخز في جميع األحخال أا تقل المسال ة االجتماليخ رهري را لا ما خ ي ار ليفر الخاح
خما خ خًمسيا ي ار لألسرة أ ل ما ًمسخ أفرا خما تيا ي ار لألسرة فيما زا لا لك"
خفي ضخء تع يل الما ة التاسعخ في لام  9100م حيث تم رفع المسال ة االجتماليخ لتكخا
 )091ي ار لألسرة المكخ خ ما فر يا خ  ) 91ي ار لكل فر ما أفرا األسرة يزي ل ها
لا لكي حيث أا ه اك أسر ما  4أرًاص تستحق حاليا  )021ي ار في حيا أا المررخع
المقتر سيًفض المبيغ إلل  )011ي ار.
كما أا األسرة المكخ خ ما  2أفرا تستحق حاليا  )991ي ار في حيا أ ه بمخجب
المررخع الج ي ستستحق  )911ي ار فقا.
باإلضاف إلل أا األسرة المكخ خ ما  2أفرا تستحق حاليا  )941ي ار في حيا أ ه
بمخجب المررخع المقتر سخف يقتصر استحقا ها ليل مبيغ  )911ي ار فقا.
خلصالص األسر البحري يخ فإا الخزارة تتفق مع أصحاب السعا ة ال خاب في رفض المررخع
بقا خا.
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ا
رابعـا :رأي اللجنـة:
ت ارست اليج خ مرر خع القا خا خاستعرضت خجهات ال ظر التي ارت حخله ما بل
ألضاء اليج خ خالمسترار القا خ ي لرؤخا اليجاا خالمسترار القا خ ي المسال ي خاايعت ليل
رأ

لج خ الرؤخا الترريعيخ خالقا خ يخ بالمجي

خالتي رأت سالمخ مررخع القا خا ما

ال احيتيا ال ستخريخ خالقا خ يخي خاايعت ليل مالحظات خزارة العمل خالت ميخ االجتماليخ.

يتألف المررخع بقا خا فضالر لا ال يباجخ ما ثالث) مخا ي حيث صت الما ة األخلل
م ه ليل رفع يمخ المسال ات الماليخ االجتماليخ التي تق مها خزارة العمل خالت ميخ االجتماليخ
إلل المستحقيا لتيك المسال ات بمخجب أحكام القا خا ر م  )08لس خ  9112برأا الضماا
االجتماليي بحيث ال يقل ح ها األ ل لا  )011ي ار ليفر ي خ  )011ي ارار لألسرة أ ل ما
ًمسخ أفرا ي خ  )911ي ار لألسرة متل زا لا لك.
ختضم ت الما ة الثا يخ أا يستحق كل رب أسرة بحري ي الج سيخ مقيم بصفخ ا مخ في
البحريا مسال ة اجتماليخ تمثل لم را مالي را رهري را حسب الف ات الثالث المرار إليها في الما ةي
خ لك باستح اث ما ة ج ي ة بر م  2مكررار) تضاف إلل القا خا ر م  )08لس خ  9112برأا
الضماا االجتماليي فيما جاءت الما ة الثالثخ ما ة ت في يخ.
ترا اليج خ أا مررخع القا خا سيًفض مبيغ المسال ة االجتماليخ المم خحخ لألسر الًاضعخ
ألحكام القا خا ر م  )08لس خ  9112برأا الضماا االجتماليي حيث إا األسرة المكخ خ ما
ًمسخ أفرا تتقاضل حاليا ر مبيغا ر مق اره  )021ي اراري في حيا أا المررخع بقا خا سيًفض
ه ا المبيغ إلل  )011ي ارار.
كما أا ه اك أسر ما  4أرًاص تستحق حاليا  )021ي ار في حيا أا المررخع المقتر
سيًفض المبيغ إلل  )011ي اري خأا األسرة المكخ خ ما  2أفرا تستحق حاليا  )991ي ار
في حيا أ ه بمخجب المررخع الج ي ستستحق  )911ي ار فقاي باإلضافخ إلل أا األسرة
المكخ خ ما  2أفرا تستحق حاليا  )941ي ار في حيا أ ه بمخجب المررخع المقتر سخف
يقتصر استحقا ها ليل مبيغ  )911ي ار فقا.
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أسرة مكخ خ ما:

األفرا

 4أفرا

 1أفرا

 2أفرا

 2أفرا

البياا

يمخ المسال ة الحاليخ

71

071

022

331

342

يمخ المسال ة المقترحخ

011

021

021

311

311

كما أا مبيغ ال لم المالي المقتر

بم ص كل رب أسرة بحري ي بحسب ص الما ة

التاسعخ مكررار) الخار ة في المررخع بقا خاي بحسب ف ات ال ًل الرهر

ما  011إلل

 0111ي ار)ي ال يمكا ال ص لييه في ا خا الضماا االجتمالي؛ حيث إا الما ة السا سخ ما
القا خا ر م  )08لس خ  9112برأا الضماا االجتمالي ارترات الستحقاق المسال ة
االجتماليخ ل ة ررخاي خهي كالتالي:
أ .أال يكون لمستحق المساعية االجتماعي قريب مقتير ملزم باإلنفاق عليه شرعاً.
ب .أن يثب

بالبحد االجتماعي أن مجموق الي

الشةري لتالب المساعية االجتماعي يق

عن الحي األين ى الالزم لتوفير متتلبا الحياة األساسي  ،وفي هذه الحال تكون قيم المساعية
االجتماعي مكمل للي

حتى يصبح كافيا ً لتوفير هذه المتتلبا .

ج .أن تثب الحال الموجب لصرف المساعية االجتماعي بموجب مستنيا رسمي معتمية من
الجةا الحكومي الم تص .
خبالتالي تكخا يمخ المسال ة االجتماليخ مكميخ لي ًل حتل يصبص كافيا ر لتخفير ه ه
المتايبات.
إضافخ إلل أا الب
المساعيا

 )0ما الما ة السابعخ ما القا خا صت ليل" :ال يجوز الجم بين

االجتماعي المستحق تبقا ً لةذا القانون والمعاشا

المستحق تبقا ً ألي قانون

آ ر أو التأمينا بكاف أنواعةا أو المساعيا التي تقيمةا المملك إال إذا كان المعاشا أو
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التأمينا

أق من المساعيا

المستحق تبقا ً ألحكامه" ،خبالتالي فإا ما خر في ص الما ة

التاسعخ مكررار) يتعارض خبركل كبير مع م ظخمخ الضماا االجتمالي التي تسته ف تق يم
الح ّ األ ل ما ال لم ليف ات الخار ة في القا خا.
إضافخ إلل أا مبيغ المسال ة االجتماليخ الخار في الما ة التاسعخ مكررار) يتضما ات
مبيغ لم األسر مح خ ة ال ًل لالخة الغالء)ي خإا تثبيت ه ه المبالغ ال ي ًل في ااق ا خا
الضماا االجتماليي خإ ما في ااق ا خا المخاز خ العامخ لي خلخي خهخ ما يجر

تثبيته في

خا يا المخاز خ السابقخي ليمار بأا مبيغ ال لم اته م ر ٌج أيضا ر ضما مررخع ا خا بالتما
الميزا يخ العامخ لي خلخ ليس تيا الماليتيا 9102 - 9101م).
ختج ر اإلرارة إلل أا مررخع القا خا تم إل ا ه في ضخء ا ترا بقا خا مق م ما مجي
ال خابي خإا مجي

ال خاب

رر رفض مررخع القا خا.

خفي ضخء ما تق م تخصي اليج خ بع م المخافقخ ما حيث المب أ ليل مررخع ا خا بتع يل
بعض أحكام القا خا ر م  )08لس خ  9112برأا الضماا االجتمالي المع في ضخء اال ترا
بقا خا المق م ما مجي

ال خاب).

ا
خامسـا:اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :

إلماالر ل ص الما ة  ) 02ما الال حخ ال اًييخ لمجي

الرخراي اتفقيت اليج يخ لييل اًتييار

كل ما:
 .2اليكتور سعيي أحمي عبيهللا
 .0األستاذ نوار علي المحموي

مقررا أصليـًا.
ً
مقررا احتيات ًيا.
ً

887

ا
سادسا -توصية اللجنة :

فييي ضييخء مييا ار مييا م ا رييات خمييا أب ي

مييا ءراء أث يياء راسييخ مرييرخع القييا خاي فييإا اليج ييخ

تخصي بما ييي:
 عيم الموافق من حيد المبيأ ،على مشروق قانون بتعيي بعلسننن  3110بشننأن ال ننمان االجتمنناعي (المعنني فنني

أحكنام القنانون رقنم ()03

ننول االقتننراح بقننانون المقننيم مننن

مجلس النواب)

واألمر معرو

على المجلس الموقر الت اذ الالزم ،،،

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نوار علي احملمود

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ 7 :مارس 8888م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()13
لسنة  2116م بشأن الضمان االجتماعي( .المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب)

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  8مارس 8888م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 878ص ل ت ق  /ف  8د  ،)8نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )13لسنة 2116م بشأن
الضمان االجتماعي( .المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،
إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة
الخدمات.
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وبتاريخ  2مارس 2116م ،عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونيؤة ااتماع ؤا
الخامس عشرر ،حيؤ اللعؤ علؤى مشؤروع القؤانون ،خ يرار مجيي

ال يخاب بريأ هي

خ لك بحضخر المسترار القا خ ي بالمجي .

خا تهت اليج خ – بع الم اخلخ خال قاش – إلل ل م مًالفخ مشروع القانون لمبيا
خأحكام ال ستخر.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة والمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )13لسنة 2116م بشأن الضمان االجتماعي( .المعد في ضوء االقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب) ،من الناحيتين الدوتورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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