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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
کمک به مظلومان سیره پیامبراهل بیت عصمت و طهارت بوده است به گونه ای که پیامبر ص ودرحدیثی می 
فرمایندهرکس صدای نیازمسلمانی رابشنودواورااجابت نکندمسلمان نیست ودرحدیث دیگری امیرمومنان علی 
علیه السالم می فرماینددربربرظالم خصم نشان دهیدودبرابرمظلوم یاری رسانیدبنابراین شرایط امروز مردم یمن 
دل هر انسان باشرف ومنصفی رابه درد می آورد.اوضاع یمن به گونه ای است که حتی یک وعده غذا غنیمت 
است و سازمانهای پرمدعای بین المللی نیز سکوت مرگبارانتخاب کرده اند اما مردم ایران اسالمی نمی توانند 

ونبایددربرابراین اوضاع ساکت باشند

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
ابوالفضل ابوترابی - قاسم ساعدی - کیومرث سرمدی واله - روح اله نجابت - رضا تقی پورانوری - 
سیدجواد حسینی کیا - احمد محرم زاده یخفروزان - احمدحسین فالحی همدان - علیرضا عباسی - 
پرویز اوسطی - حسین محمدصالحی دارانی - موسی احمدی - حسین میرزائی - محمد صفری ملک 
میان - حسین جاللی - بهروز محبی نجم آبادی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - رضا آریان پور - رسول 
فرخی میکال - مالک شریعتی نیاسر - حسین حق وردی - سیدعلی یزدی خواه - غالمحسین رضوانی - 
حسینعلی حاجی دلیگانی - اصغر سلیمی - ابراهیم رضائی - محمدتقی نقدعلی - علی اکبر علیزاده برمی 
- جلیل مختار - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - امانقلیچ شادمهر - یعقوب رضازاده - مجید نصیرائی - 

عبدالجالل ایری - غالمحسین کرمی - حسن همتی - غالمعلی کوهساری 
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عنوان طرح:
طرح الزام به ارائه کمک های بشردوستانه به مردم یمن

ماده واحده ، براساس اصول ۱۵۲و۱۵۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وآموزهاوتکالیف دینی باتوجه به 
فاجعه انسانی و شرایط تاسف برانگیزوخامت بار مردم مظلوم یمن که متاثرازجنایات جنگی ووقوع همزمان 
بیماریهای مسری ازجمله وبامی باشد به منظور کمک های انسان دوستانه به کودکان ،زنان و مردم یمن که 
درمعرض خطرمرگ قراردارندسازمان هالل احمرجمهوری اسالمی ایران درراستای سیاست و اهداف قانونی 
این سازمان مکلف است یکماه بعدازتصویب این قانون نسبت به ارسال حداقل یک فروندکشتی کمک های 

مردمی صرفا شامل غذا، داروواقالم بهداشتی ازمحل کمکهای داوطلبانه مردم اقدام نماید

تبصره ۱ ،کلیه وزارتخانه هاسازمانهاوشرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی به ویژه وزارت امورخارجه و راه و 
شهرسازی مکلف به همکاری بااین سازمان می باشند

تبصره ۲، هزینه های تامین و ارسال این محموله ازمحل کمک های نقدی مردمی تامین می گردد

تبصره ۳ ،عدم اجرای این قانون و تکالیف مقرردرآن مستوجب مجازات ماده ۵۷۶قانون مجازات اسالمی می 
باشد
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح الزام به ارائه کمک های بشردوستانه به مردم یمن تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ██ دارد ☐ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ☐
ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- راجع به دلیل تقدیم طرح با قید دوفوریت توضیحی ارائه 
نشده است. 

۲- عبارت ( براساس اصول ۱۵۲و۱۵۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وآموزهاوتکالیف دینی باتوجه به فاجعه انسانی 
و شرایط تاسف برانگیزوخامت بار مردم مظلوم یمن که متاثرازجنایات جنگی ووقوع همزمان بیماریهای مسری ازجمله وبامی 
باشد به منظور کمک های انسان دوستانه به کودکان ،زنان و مردم یمن که درمعرض خطرمرگ قراردارند) در صدر ماده 

واحده باید به مقدمه توجیهی منتقل گردد و از درج اهداف و ضرورتها در متن قانون خودداری گردد. 

۳- درج عبارت « بعد از تصویب این قانون» در انتهای ماده واحده زائد است و باید حذف شود. وفق قاعدهعمومی مندرج 
در ماده(۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزماالجراءشدن آن است و نه زمان تصویب 

۴- در تبصره(۳) ماده واحده الزم است تاریخ تصویب «قانون مجازات اسالمی»(۱/۲/۱۳۹۲ ) اضافه گردد. 

۵- با توجه به اینکه هزینه اجرای طرح از محل کمکهای مردمی است عبارت (مکلف به همکاری) در تبصره ۱ مبهم است. 

۶- عبارت (وزارت) در تبصره ۱ به (وزارتخانه های) اصالح گردد. 

به نظر می رسد در این خصوص نیازی به قانون گذاری نباشد بلکه در قالب دستورالعمل های اجرایی و نظارتی این مهم 
اجرایی گردد. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ☐   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
۱- - با توجه به اینکه بند ۴ ماده ۳ قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۰۸ که مقرر می 
داردارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم از وظایف سازمان جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران است.بنابر این حکم ماده واحده طرح تکرار قانونگذاری است. و براین اساس در زمینه مذکور ضرورت قانون گذاری 

وجود ندارد.

۲- - با توجه به اینکه بند ۴ ماده ۳ قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۰۸ که مقرر می 
داردارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم از وظایف سازمان جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران است.بنابر این حکم ماده واحده طرح تکرار قانونگذاری است. و براین اساس در زمینه مذکور ضرورت قانون گذاری 
وجود ندارد.و همچنین با عنایت به اینکه کشور یمن در شرایط جنگی قرار داشته و از زمین دریا و هوا تحت محاصر می باشد 
عمال امکان کمک رسانی از طریق کشتی وجود ندارد و هر گونه کمک رسانی در وضعیت فعلی با توافق طرفین درگیر و با هماهنگی 
سازمانهای بین المللی و در زمانهای خاص امکان پذیر است بنابراین به استناد بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری طرح 
مذکور در صورت قانونی شدن قابلیت اجرایی ندارد. و مسئولین اجرایی قانون را نمی توان به استناد تبصره ۳ طرح مورد پیگرد 

قضایی قرارداد.

ب- سوابق قانونی
قوانین مرتبط به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۰۸ با اصالحات و الحاقات بعدی -- 
منقح ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ مصوب: ۱۳۶۷/۰۲/۰۸

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح 
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ مصوب: ۱۳۷۳/۰۴/۱۹

www.dotic.ir

http://dotic.ir


10

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل دهم-اصل 
یکصد وپنجاه و دوم**قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۲ /۰۹ /۱۳۵۸ با اصالحات و الحاقات بعد-فصل دهم-اصل 

یکصد وپنجاه و چهارم

عنوان قانون: کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۹/۱۲/۲ مصوب: ۱۳۷۵/۰۳/۰۲

بخش های قانون: کتاب پنجم-فصل دهم-ماده ۵۷۶

عنوان قانون: قانون وظایف و مسئولیتهای جمعیت هالل احمر مصوب ۱۳۶۲,۱۰,۲۰==منقح ۱۳۹۹/۸/۷ مصوب: ۱۳۶۲/۱۰/۲۰

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و جمعیت هالل احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده ( ۱۷۲ 
) اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۰۹/۲۹-- منقح ۱۳۹۶/۱۱/۹ مصوب: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰,۰۳,۳۱==منقح ۱۳۹۹/۸/۱۲ مصوب: ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: سیاست های کلی شهرسازی مصوب ۱۳۸۹,۱۱,۲۶==منقح ۱۳۹۹/۸/۱۲ مصوب: ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز مصوب: ۱۳۹۱/۰۲/۰۳

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب: 
۱۳۹۵/۰۲/۲۸
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بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون وظایف وزارت امورخارجه مصوب ۱۳۶۴,۰۱,۲۰==منقح ۱۳۹۹/۹/۲۵ مصوب: ۱۳۶۴/۰۱/۲۰

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تصویب منشور ملل متحد که در سانفرانسیسکو بامضاء رسیده است مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۲۴==منقح 
۱۳۹۸/۸/۲۲ مصوب: ۱۳۲۴/۰۶/۱۳

بخش های قانون: فصل نهم-ماده ۵۵**فصل نهم-ماده ۵۵-الف**فصل نهم-ماده ۵۵-ب**فصل نهم-ماده ۵۵-ج**ردیف۴-
ماده ۶۲**ردیف۴-ماده ۶۲-ردیف۱**ردیف۴-ماده ۶۲-ردیف۲**ردیف۴-ماده ۶۲-ردیف۳**ردیف۴-ماده ۶۸
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