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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاني 

للجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون 

بتنظيم تسجيل المواليد 

والوفيات، المرافق للمرسوم 

( لسنة 91الملكي رقم )

 م.2013
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 م 2018فرباير  20التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي الثاينالتقرير 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتنظيم تسجيل املواليد والوفيات، خبصوص 
 م2013( لسنة 91املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 من الفصل التشريعي الرابع الرابعدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمـة:
  

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس صاحب  أرسل م2018 يناير 31بتاريخ 

الشؤون اخلارجية والدفاع ( إىل جلنة 4د  4ص ل خ أ/ ف/663خطابـًا برقم ) جملس الشورى

يناير  28بتاريخ اخلامسة عشرة املنعقدة ، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته واألمن الوطين

 املوافقة على خبصوص ،الرابع من الفصل التشريعي الرابع م، من دور االنعقاد العادى2018

( لسنة ) ( بتنظيم تسجيل املواليد والوفيات،  ) مشروع قانون رقم من(، 9ادة )املإعادة 

 .وذلك ملزيد من الدراسة، م2013( لسنة 91املرافق للمرسوم امللكي رقم )
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مجال حممد فخرو النائب السيد  السعادةصاحب  أرسل م2018 فرباير 5 وبتاريخ
بناًء  ،لجنةالإىل  (4د  4ص ل خ أ/ ف/672) خطابـًا برقم رئيس جملس الشورىل األول

م، من دور االنعقاد 2018فرباير  4السادسة عشرة املنعقدة بتاريخ على قرار اجمللس يف جلسته 
 (14( و )11) تنياداملإعادة  املوافقة على خبصوص ،التشريعي الرابعالرابع من الفصل  العادى

 .وذلك ملزيد من الدراسة املذكور، قانونالمشروع  من

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعني التاليني: .1

 اترخيـــه رقـم االجتمـاع الرقم

 م2018فرباير  5 االجتماع الثاين عشر 1

 م2018فرباير  19 االجتماع الثالث عشر 2

 

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس كل من: -
 

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني. السيدة فاطمة غامن الذوادي      .2
 

 .سهريا عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة سـر اللجنة ا  -
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ــاااثني  رأي اللجنــة: -ــــ
 

من مشروع قانون رقم ) ( لسنة  (14(، )11) (،9أرقام )املواد املعادة تدارست اللجنة      

حبضور  ،م2013( لسنة 91املواليد والوفيات، املرافق للمرسوم امللكي رقم )) ( بتنظيم تسجيل 

املستشار القانوين لشؤون اللجان ابجمللس، وحبثت اللجنة املالحظات اليت أبديت من قبل 

أثناء االجتماع، واملناقشات اليت طرحها أصحاب السعادة  أصحاب السعادة أعضاء اللجنة

وانتهت ، هذه املناقشاتأخذت اللجنة بعني االعتبار و لس، أعضاء اجمللس أثناء جلسة اجمل

صياغة هذه املواد مبا يتناسب مع اآلراء اليت أبديت من قبل أصحاب السعادة  اللجنة إىل إعادة

 األعضاء، ومبا ينسجم مع التشريعات النافذة، ومشروع القانون نفسه، وذلك على النحو التايل:

( كان املولود جمهول األبوين أو مل يعلم أي من والديهأو  مت حذف عبارة ) (:9مادة ) -

الواردة يف املادة، حيث إن عبارة )جمهول األب أو األبوين( قد مت النص عليها يف املادة 

 ( من مشروع القانون.6)

( واالكتفاء ابلعبارة نفسها الواردة يف آخر على الرتتيبمت حذف عبارة ) (:11مادة ) -

( انسجاًما مع تعريف 3( إىل البند رقم )أو الطبيب الشرعية )املادة، ومت إضافة عبار 

( الوارد يف مشروع القانون، ألهنا تضمت تكليف الطبيب املعاجل أو الطبيب اإلخطار)

( ملعاجلة مضمونه يف نصوص أخرى، وحذف 4الشرعي ابلتبليغ، كما مت حذف البند رقم )

( الواردة املعمول هبا يف وزارة الصحة وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات التبليغعبارة )
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( وال يقبل التبليغ من غري ذي صفة(، ابإلضافة إىل حذف عبارة )6يف هناية البند رقم )

 الوارد يف هناية الفقرة األخرية من املادة.

( حارس املقربة( حمل عبارة )) املوظف املسؤول عن املقربةمت إحالل عبارة  (:14مادة ) -

بشأن الصحة   1975( لسنة 3( من القانون رقم )53ورد يف املادة رقم ) نسجاًما مع ماا

 .العامة
 

  (14(، )11) (،9أرقام )املواد املعادة على  ابملوافقةويف ضوء ذلك توصي اللجنة      

( 91بتنظيم تسجيل املواليد والوفيات، املرافق للمرسوم امللكي رقم ) من مشروع القانون

يف اجلدول  تفصيالا  ما وردتك  عديالت اليت أجرهتا اللجنة عليهاابلت ،م2013لسنة 

 املرفق.

 

ــاااثلثـ  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشــــــــــــــورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالً لنص املادة )      
 اختيار كل من:

 

ــاا.  األستاذة اننسي دينا إيلي خضوري سعادة .1  مقرراا أصليــ

 مقرراا احتياطيـاا.   األستاذ خالد حممد جرب املسلم سعادة .2
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ــاارابعــ  توصيـة اللجنـة: -ــ

مشـــروع املواد املعادة من يف ضـــوء ما دار من مناقشـــات وما أبدر من آراء أثناء دراســـة 
 القانون، فإن اللجنة توصي مبا يلي:

 مشروع القانونمن  (14(، )11) (،9) أرقاماملواد املعادة على املوافقة  -  
رقم ) ( لسنة ) ( بتنظيم تسجيل املواليد والوفيات، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.، م2013( لسنة 91)
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  

 

 

 

 

 



88 
 

 م2013( لسنة 91المرافق للمرسوم الملكي رقم ) المواليد والوفيات،بتنظيم تسجيل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( المواد المعادة من 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (9مادة )

 إصدار شهادة الميالد

 

 

 

 

 

 
( من هذا 6بمراعاة أحكام المادة )

القانون، يتم إصدددار ادد ادة مي د 

 (9مادة )
 

 مادة  ،حذف العنوان الفرعي لل

 .إعادة صوغ المادةو

 

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 
 

 

( من 6بمراعاااة كاكااام المااادة )

هذا القانون، يتم إصااادار شاااهادة 

 (9مادة )

المممممواعمم مممر عمملمم   ممرا   مم مملمم   -

حمممذف العنوان الفرعي ب النواب

 .للمادة

إعممادة امممممم مما ممر   ر ت الل نممر -

 .المادة

 )نص المادة بعد التعديل(

 

( من هذا 6بمراعاة كاكام المادة )

القانون، يتم إصدار شهادة ميالد 

 (9مادة )

 

 

 

 

 

 

( من هذا 6بمراعاة كاكام المادة )

القانون، يتم إصدار شهادة ميالد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة بنصوص املواد كما أقرها جملس النوا

للمولود معلوم الوالدين باددرأ أ  

تقل مدة الحمل عن سدددددتر أاددددد ر 

قمريددددر من تدددداريع إبرام عقددددد 

الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن 

المدددة المددذكورة أو كددان المولود 

لدين أو أي من ما  غير معلوم الوا

و  تصددددددددر    يُقبل قيد المولود

ا ادة مي د له إ  بعد إثبات نسبه 

وصدددددددددددور حكم من المحكمددددر 

  المختصر.

ميالد للمولود معلوم الوالاااادين 

قل مدة الامل عن  بشااااااارل كد ت

ساااااااتة كشاااااااهر قمرية من تاري  

ود تزيد على إبرام عقد الزواج، 

ساانة قمرية من تاري  اللالأ كو 

الوفاااة، فااان تااال اات ماادة الاماال 

المواعياااد الماااذكورة برير مبرر 

كو  اكو كااان المولود لقيلاا   لبي،

لم يعلم كي من والاادياا  فال يقباال 

شهادة  قيد المولود ود تصدر ل  

سب   بموجب ميالد إد بعد إثبات ن

للمولود معلوم الوالدين بشرل كد 

تقل مدة الامل عن ستة كشهر 

قمرية من تاري  إبرام عقد 

ود تزيد على سنة قمرية الزواج، 

من تاري  اللالأ كو الوفاة، فان 

تال ت مدة الامل المواعيد 

فال  المذكورة برير مبرر لبي،

يقبل قيد المولود ود تصدر ل  

شهادة ميالد إد بعد إثبات نسب  

من الماكمة  باتبموجب اكم 

 .المتتصة

للمولود معلوم الوالدين بشرل كد 

تقل مدة الامل عن ستة كشهر 

قمرية من تاري  إبرام عقد الزواج، 

ود تزيد على سنة قمرية من تاري  

اللالأ كو الوفاة، فان تال ت مدة 

الامل المواعيد المذكورة برير 

فال يقبل قيد المولود  مبرر لبي،

ود تصدر ل  شهادة ميالد إد بعد 

من  باتبموجب اكم إثبات نسب  

 .الماكمة المتتصة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة بنصوص املواد كما أقرها جملس النوا

اااكاام نااهاااااكااي ماان الااماااااكاامااااة 

 .المتتصة

 (11مادة )

 المكل ون بالتبليغ عن الوفاة

 

 

 

 
 

المكلفون بدددالتبلين عن الوفددداة هم 

 أي من:

 

 (11مادة )
 

 حممذف العنوان الفرعي للمممادة 

 إعادة صوغ المادة.و

 

 )نص المادة بعد التعديل(

الوفاة، كي من يُكلف بالتبليغ عن 

األشاااااااتاااص التااالي ذكرهم على 

 الترتيب:

 (11مادة )

 المواع ر عل   را    ل  النواب -

 .حذف العنوان الفرعي للمادةب

 ر ت الل نر إعادة ا ا ر  -

 .المادة

 )نص المادة بعد التعديل(

يُكلف بالتبليغ عن الوفاة، كي من 

 األشتاص التالي ذكرهم:

 

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

يُكلف بااالتبليغ عن الوفاااة، كي من 

 األشتاص التالي ذكرهم:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة بنصوص املواد كما أقرها جملس النوا
 

د أحددد والدددي المتوف  أو أحدد -1

ل ين إذا كددددان  لبددددا بنددددالدددده ا أ

 .احاضر  

األقارب من حضددر الوفاة من  -2

 البال ين.

 

 

متوف  في  -3 ل من يقأن مع ا

 مسكن واحد من البال ين.

 
 

أبيب الصدددددددحر الذي أ ر   -4

 الكاف عل  المتوف .

 

أحد أصول المتوفى أو فروعه  -1

البالغين أو أزواجه أو أقاربه 

حتى الددددرجدددل المدددالمدددل  من 

 حضروا الوفاة.

ف   -2 فى  لمدتدو ُيقديدم  ا ا  ن 

 سدد ن واحد  ن البالغين ولو 

 لم ي ن  ن أقاربه.

 

الطبيددا الملددالذ الددى  أجر   -3

 ال شف على المتوفى.

 

أحد أصددول المتوفى أو فروعه  -1

قاربه  جه أو أ بالغين أو أزوا ال

حتى الددددرجدددل المدددالمدددل  من 

 حضروا الوفاة.

قدديددم  ددا الددمددتددوفددى فدد   -2  ددن يددُ

 سدددد ن واحد  ن البالغين ولو 

 لم ي ن  ن أقاربه.

 

أو الطبيدددا الطبيدددا الملدددالذ  -3

الى  أجر  ال شددف الشددرع  

 على المتوفى.

 

 

 

أحد أصددول المتوفى أو فروعه  -1

قاربه  جه أو أ بالغين أو أزوا ال

حتى الددددرجدددل المدددالمدددل  من 

 حضروا الوفاة.

قدديددم  ددا الددمددتددوفددى فدد   ددن  -2 يددُ

 سدددد ن واحد  ن البالغين ولو 

 لم ي ن  ن أقاربه.

 

أو الطبيدددا الطبيدددا الملدددالذ  -3

الى  أجر  ال شدددف الشدددرع  

 على المتوفى.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة بنصوص املواد كما أقرها جملس النوا

صدددداحب المحل أو الاددددخ   -5

لت  بإدارته، إذا حصددددددد قالم  ال

الوفاة في فندق أو مستاف  أو 

مدرسددر أو سدد ن أو أي محل 

 .أخر

 

 

 

 

 

 

الطبيددا الشددددددرع  ف  حددالددل  -4

الوفاة خارج المسددتشدد يا  أو 

 وجود شبهل جنائيل.

صددددداحا الم ا أو الشددددد    -5

القددائم بددتدارذدده لتا ح ددددددلدد  

الوفاة ف  فندق أو  سددتشدد ى 

أو  درسددددددل أو   اأ عما أو 

 أ    ا آخر.

 

 دير  ؤسددددددسددددددل ا صدددددد    -6

والتأهيا لتا كان  الوفاة داخا 

أحد  راكز المؤسدددددسدددددل  و  

ف  شددددددهدددادة يدددىكر الم ددداأ 

 

صدددددداحا الم ا أو الشدددددد    -4

القددائم بددتدارذدده لتا ح ددددددلدد  

أو  سدددتشددد ى  الوفاة ف  فندق

أو  درسدددددددل أو   اأ عما أو 

 أ    ا آخر.

 

 دير  ؤسددددددسدددددددل ا صدددددد    -5

والتأهيا لتا كان  الوفاة داخا 

و  أحد  راكز المؤسددددددسددددددل  

 .يىكر الم اأ ف  شهادة الوفاة

 

 

 

 

صدددددداحا الم ا أو الشدددددد    -4

القددائم بددتدارذدده لتا ح ددددددلدد  

الوفاة ف  فندق أو  سدددتشددد ى 

أو  درسدددددددل أو   اأ عما أو 

 أ    ا آخر.

 

 دير  ؤسددددددسدددددددل ا صدددددد    -5

والتأهيا لتا كان  الوفاة داخا 

و  أحد  راكز المؤسددددددسددددددل  

 .يىكر الم اأ ف  شهادة الوفاة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة بنصوص املواد كما أقرها جملس النوا

 

الموظف المخت  حال علمه  -6

التي تحددددد  بواقعددددر الوفدددداة 

 خارج المملكر.

 

وتكون مسددددلولير المكلفين بالتبلين 

فاة مسدددددددلوليدر مبداادددددددرة  عن الو

بحسددددددب الترتيب المتقدم، وتنتفي 

هذه المسدددددددلولير إذا قام أي من م 

 بالتبلين.

الددوفددداة  وذددندد ددم الدد ئدد دددل 

التن يدددىيدددل لجراتا  التبلي  

الددمددلددمددول بددهدددا فدد  وزارة 

 .ال  ل

 

الموظف الم ت  حال علمه  -7

بواقلدددل الوفددداة الت  ذ دددد  

 خارج الممل ل.

وذ وأ  سئوليل الم ل ين بالتبلي  

عن الوفاة  سددددددئوليل  باشددددددرة 

ب سددددا الترذيا المتقدت  وذنت ى 

   نهم هىه المسددددددئوليل لتا قات أ

 

 

 

الموظف الم ت  حددال علمدده  -6

بواقلدددل الوفددداة الت  ذ دددد  

 خارج الممل ل.

وذ وأ  سئوليل الم ل ين بالتبلي  

 سددددددئوليل  باشددددددرة  عن الوفاة

ب سدددددا الترذيا المتقدت  وذنت ى 

سددددددئوليل لتا قات أ   نهم هىه الم

 .بالتبلي 

 

 

 

 

 

 

الموظف الم ت  حددال علمدده  -6

بواقلدددل الوفددداة الت  ذ دددد  

 خارج الممل ل.

وذ وأ  سددددئوليل الم ل ين بالتبلي  

عن الوفدداة  سددددددئوليددل  بدداشددددددرة 

ب سدددددددا الترذيا المتقدت  وذنت ى 

قات أ   نهم ه المهى يل لتا  سددددددئول

 .بالتبلي 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة بنصوص املواد كما أقرها جملس النوا

بالتبلي   و  يُقبا التبلي   ن غير 

 .ت  ص ل

 

 (14مادة )

 تصريح الدفن

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14مادة )

 ( بعد إعادة الترقيم15مادة )
 

 حممذف العنوان الفرعي للمممادة ،

إعادة  ع  ،إعادة امموا المادةو

( لتصمممممم   14تر  م الممممادة  

 ( بعد إعادة التر  م.15المادة  

 

 

 

 (14مادة )

 

المممممواعمم مممر عمملمم   ممرا   مم مملمم   -

حمممذف العنوان الفرعي ب النواب

( 14إعادة تر  م المادة  و، للمادة

( بعد إعادة 15لتصمممممم   المادة  

 .التر  م

إعممادة امممممم مما ممر   ر ت الل نممر -

 المادة.

 

 (14مادة )
 بعد إعادة الترقيم (51مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة بنصوص املواد كما أقرها جملس النوا

 

 

في حالر الوفاة الأبيعير   ي وز 

دفن ال ثددددر ب ير تصدددددددري  من 

أبيدددب الصدددددددحدددر المخت  في 

إذا و دت اب ر ووزارة الصحر، 

تدددل عل  أن الوفدداة  ندداليددر، أو 

ظددروف تدددددعددو إلدد  ذلدددد ، فدد  

يصرح بالدفن إ  بعد إب غ ال  ر 

القضدددالير المختصدددر، والحصدددول 

عد  لدفن ب با عل  تصدددددددري  من ا 

إيداع الأبيب الادددددددرعي تقريره، 

وعل  حارس المقبرة عدم السماح 

 )نص المادة بعد التعديل(
 

 

د يجوز دفن الجثاااة في ااااالاااة 

الوفاة اللبيعية إد بتصاااااريح من 

اللبيااااب المعااااالب كو اللبيااااب 

الشاااارعي. كما إذا وجدت شاااابهة 

تدل على كن الوفاة جناكية فال يتم 

الااادفن إد بعاااد الاصاااااااول على 

 .تصريح بذلك من النيابة العامة

 )نص المادة بعد التعديل(

في االة الوفاة اللبيعية د يجوز 

من  تصريح بريردفن الجثة 

إذا وجدت و ،اللبيب المعالب

 شبهة تدل على كن الوفاة جناكية

كو ظروف تدعو إلى ذلك، فال 

بالدفن إد بعد إبالغ الجهة  يصرح

القضاكية المتتصة، والاصول 

بالدفن بعد  على تصريح منها

، إيداع اللبيب الشرعي تقريره

وعلى الموظف المسؤول عن 

 

في االة الوفاة اللبيعية د يجوز 

من اللبيب  تصريح بريردفن الجثة 

شبهة تدل إذا وجدت و ،المعالب

كو ظروف  على كن الوفاة جناكية

بالدفن  تدعو إلى ذلك، فال يصرح

إد بعد إبالغ الجهة القضاكية 

المتتصة، والاصول على تصريح 

منها بالدفن بعد إيداع اللبيب 

وعلى الموظف ، الشرعي تقريره

عدم السماح  المسؤول عن المقبرة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة بنصوص املواد كما أقرها جملس النوا

عد اسدددددددت مه  بدفن أي  ثر إ  ب

 لتصري  الدفن.

عدم السماح بدفن كي جثة  المقبرة

 إد بعد استالم  لتصريح الدفن.

بدفن كي جثة إد بعد استالم  

 لتصريح الدفن.
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة شؤون المرأة 

والطفل بخصوص مشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام 

قانون الطفل الصادر بالقانون 

م، 2012( لسنة 37رقم )

)المعد في ضوء االقتراح 

بقانون المقدم من مجلس 

 الشورى(.
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 2018يناير   8التاريخ : 

   للجنة شئون املرأة والطفل األولالتقرير 

( 37مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر ابلقانون رقم ) خبصوص

 م )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(2012لسنة 

 مقدمـة :

علي بن صاحل الصاحل رئيس  سيداملعايل الاستلمت جلنة شؤون املرأة والطفل كتاب صاحب 

دور  م من2017نوفمرب  12املؤرخ يف  ( 4د  4ف ص ل م ط/ 635) جملس الشورى رقم

والذر مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة  ،الرابع من الفصل التشريعي الرابعاالنعقاد العادر 

( لسنة 37ابلقانون رقم )مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر ومناقشة 

، وإعداد تقرير يتضمن  م )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(2012

 وذلك يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من اترخيه.رأر اللجنة بشأنه 

 إجراءات اللجنة : -أوالا 
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 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية: -
 للجنة مشروع القانون يف االجتماعات التالية:تدارست ا (1)

 دور االنعقاد التاريخ االجتماع الرقم
 الرابع م2017نوفمرب  20 الرابع 1
 الرابع م2017ديسمرب  12 اخلامس 2

 
البحث قانون موضوع مبشروع الاطلعت اللجنة أثناء دراستها على الواثئق املتعلقة (    2) 

 : مايلي واليت اشتملت على والدراسة

  .مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته( 

 مرفق(. مشروع القانون مبجلس الشورىحول  رأر جلنة الشؤون التشريعية والقانونية( 

  مذكرة قانونية خبصوص مشروع القانون موضوع البحث معدة من قبل املستشار
 )مرفق(القانوين املساعد للجنة. 

  .مشروع القانون املذكور، ومذكرات احلكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه
 )مرفق(

 
 اىل اجتماعها كل من:دعت اللجنة  (3)
    حيث حضر كل من : وزارة العمل والتنمية االجتماعية ، 

 الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي. الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة .1
 مستشار قانوين.  عبدهللا احلمادرالسيد سلطان  .2

 

 كل من :  كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس 
  ساعداملقانوين ال ستشار امل    السيدة ميادة جميد معارج .1
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 قانوين.ابحث      السلوم اندر السيد علي .2
 

 كل من :  توىل أمانة سـر اللجنة 
 .أمني سر اللجنة          السيدة أمل عبدهللا حممد .1
 أمني سر جلنة مساعد    الريسأمحد السيدة مرمي  .2

 
 آراء اجلهات :اثنيـاا: 

 االعمل والتنمية االجتماعية :وزارة  .1

توافقت الوزارة مع كافة تعديالت احلكومة املوقرة فيما عدا بعض املالحظات على النحو  -

 -التايل:

أبي وسيلة مبا فيها إبضافة عبارة "( 39عدم وجود حاجة للتعديل املقرتح يف املادة ) -
" من قانون الطفل ، ألن الغاية املرجو حتقيقها بتوفري وسائل التواصل االجتماعي

شريعية ملنع استغالهلم متاشيا مع لتاملزيد من احلماية حلقوق االطفال ، ووضع التدابري ا
ظر أو نشر االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها مملكة البحرين، وذلك مبد نطاق ح

  -أو عرض أو تداول املطبوعات أو املصنفات الفنية _مرئية أو مسموعة أو مقروءة 
( 10خاصة ابلطفل واليت قد تكون مثرية للغرائز اجلنسية قد حتققت مسبقاً يف املادة )
نشاء إلمن قانون جرائم تقنية املعلومات الذر مشل كل أشكال التقنية املستخدمة 

ادل واستخدام وعرض املعلومات بكافة أشكاهلا مبا فيها وسائل ومعاجلة وختزين وتب
 التواصل االجتماعي، وشدد العقوبة إذا كانت املادة اإلابحية موجهة إىل األطفال.

 
الوارد يف مشروع  " "تعريف االستغالل االقتصادياقرتحت الوزارة إعادة صياغة  -

تضمن عدة عناصر يتطلب توفرها مجيعًا لكي يتحقق االستغالل حيث القانون 



101 

 

مجع يف فحواه بني السالمة، والصحة والرفاهية وإضافة )الواو(  فقداالقتصادر ، 
ن يشكل توافر إحداها أتقيد تطبيق ذلك النص بتوافر كافة العناصر الثالث دون 

ية حقوق الطفل اليت قلإلستغالل ، وهو ما ال يتماشى مع اتفا مستقالً  اً فقط عنصر 
 البحرين.كلة انضمت إليها مم

 
اينما وردت يف القانون  )الطفل املعاق(بعبارة  )الطفل ذي اإلعاقة(ستبدال عبارة إ -

 متاشياً مع ما نصت عليه االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها مملكة البحرين.  
 

 اثلثـاا: رأي اللجنة:
اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر ابلقانون تدارست 

م )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى( 2012( لسنة 37رقم )
( مواد ، تنص املادة األوىل منه على 4الذر يتألف فضاًل عن الديباجة من )، 

، 2012( لسنة 37قانون رقم )( من قانون الطفل الصادر ابل39استبدال نص املادة )
( من ذات القانون، فيما 44وتضمنت املادة الثانية إضافة فقرة أخرية للمادة )

استبدلت املادة الثالثة عبارة )الوزارة املعنية ابلتنمية االجتماعية( بعبارة )وزير حقوق 
عاق( اإلنسان والتنمية االجتماعية(، وعبارة )للطفل ذر االعاقة( بعبارة )الطفل امل

أينما وردت هذه العبارات يف قانون الطفل ، وجاءت املادة الرابعة تنفيذية ، كما 
 اطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.

 
واطلعت على رأر جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والقاضي بسالمة 

 الدستورية والقانونية.مشروع القانون املذكور من الناحيتني 
 

كما اطلعت على املذكرة القانونية بشأن مشروع القانون واملعدة من قبل املستشار 
 القانوين املساعد للجنة.
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وبعد تدارس اآلراء واملالحظات اليت أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، وبعد 
ستشسار القانوين تبادل وجهات النظر بني أعضاء اللجنة وممثلي اجلهة املعنية وامل

املساعد للجنة، خلصت اللجنة إىل ضرورة إجراء تعديالت مهمة وذلك إبعادة 
صياغة بعض املواد حبيث خيرج مشروع القانون بصورة حتقق أهدافه األساسية على 

 النحو اآليت:
 

( من قانون الطفل 44خبصوص تعريف االستغالل االقتصادر ترى اللجنة أبن املادة ) -
وء املعاملة بكل أنواعها سواء اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية وكذلك احلايل عرف س

وضح املقصود ابإلمهال ومشل يف النهاية من ضمن املقصود بسوء املعاملة يف تطبيق 
أحكام قانون الطفل االستغالل االقتصادر ؛ إال أن القانون احلايل ال يضع تعريفاً 

ء املعاملة املذكورة، لذلك تناول مشروع لالستغالل االقتصادر أسوة بباقي حاالت سو 
القانون إضافة التعريف املذكور أسوة بباقي التعاريف إلزالة شبهة قد تتعلق بتعريف 
االستغالل االقتصادر ؛ إال أن اللجنة توافقت على إعادة صياغة التعريف آخذة 

ذاته ، بعني االعتبار مالحظات احلكومة الواردة يف مذكرهتا بشأن مشروع القانون 
ويقصد ابالستغالل االقتصادي كل فعل يرتتب  "وعليه يكون التعريف كالتايل: 

عليه أعباء ثقيلة على الطفل ويهدد سالمته أو صحته أو رفاهيته، ابستغالل 
 "ضعفه أوعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه

إىل املادة  )أبية وسيلة مبا فيها وسائل التواصل اإلجتماعي(خبصوص إضافة عبارة  -
( من قانون الطفل واملتعلقة حبظر أو نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو 39)

مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة ابلطفل تثري الغرائز اجلنسية أو 
تشجع على اجلرمية واالحنراف األخالقي، فإن اللجنة ترى املوافقة على رأر احلكومة 

القانون، واإلبقاء على نص املادة الواردة يف القانون النافذ، املوقرة حبذفها من مشروع 
وذلك لشمولية املادة وألهنا تكفل توفري محاية أوسع من خالل عدم حتديد الوسائل 

 اليت تستخدم يف عملية النشر أو العرض أو التداول املذكورة سابقاً.
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األشخاص  ابلتصديق على اتفاقية حقوق 2011( لسنة 22من خالل قانون رقم ) -
( على سبيل املثال ذوي اإلعاقةذور اإلعاقة فقد وردت يف أكثر من مادة عبارة )

( وهو ما يتعني معه التعديل ليكون أكثر انسجاماً مع 7،6،4،1ال احلصر يف املواد )
 نصوص االتفاقيات الدولية اليت إنضمت هلا مملكة البحرين كما سبق بيانه.

ق الطفل ال يشفع لعدم التصحيح ألن إتفاقية كما إن االستشهاد ابتفاقية حقو 
حقوق الطفل أقدم بكثري من اتفاقية حقوق األشخاص ذور اإلعاقة واليت اعتمدت 

 م.2008ودخلت حيز النفاذ  2006يف عام 
بتعديل بعض أحكام القانون  2017( لسنة 35أضف إىل ما تقدم أبن القانون رقم )

ـل وتشغيل املعاقني، نص على استبدال بشأن رعاية وأتهيـ 2006( لسنة 74رقم )
يف عنوانه ونصوصه ليكون متماشياً مع التوجه  )املعاقني(بعبارة  ذوي اإلعاقة(عبـارة )

 الذر جاءت به االتفاقيات الدولية واملصادق عليها من قبل مملكة البحرين.
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابعــاا

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39إعماالً لنص املادة ) 
 كل 

 من :

 . أصلياا مقرراا   زهوة حممد الكواريملهندسة ا .1
 مقرراا احتياطياا.  الدكتور عبدالعزيز حسن أبل .2

 امسـاا:  توصيـة اللجنـة:خ

، فإن اللجنة مشروع القانون راسةد يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدر من آراء أثناء
 توصي
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر  املوافقة من حيث املبدأ على -
م )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 2012( لسنة 37ابلقانون رقم )

 الشورى(

 يف اجلدول املرفق.املوافقة على مواد مشروع القانون ابلتعديالت الواردة تفصيالا  -

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 فاطمة عبداجلبار الكوهجي. د                أ . هالة رمزي فايز       

 رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل      انئب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل  
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 2012( لسنة 37مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ) مبواد دولج

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى 
 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة ذوصيل اللجنل  قرار  جلس النواب الن  كما جات  ن ال  و ل

 الديباجل

 

               خلي ل آل عيسى بن حمد ن ن

 .الب رين  مل ل  لك

 بعد اإلطالع عل  الدستو ، 

وعل   انون الطفل الصممممممماد  بال انون 

 ، 2012( لسنر 37  م  

أ ر   ل  الشممممممو س و  ل  النواب 

ال انون اآلتي نصممممق، و د اممممد نا عل ق 

 وأاد ناه: 

 

قرر المجلس رفض المشروع  -

 حيث المبدأ.بقانوأ  ن 

 

 الديباجل

 

 دوأ ذلديا

 الديباجل

 

               خلي ل آل عيسى بن حمد ن ن

 .الب رين  مل ل  لك

 بعد اإلطالع عل  الدستو ، 

وعل   انون الطفل الصمممممماد  بال انون 

 ، 2012( لسنر 37  م  

أ ر   ل  الشو س و  ل  النواب 

ال انون اآلتي نصق، و د اد نا عل ق 

 وأاد ناه:

 

 المادة األولى

 

 المادة األولى 
 

 المادة األولى
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة ذوصيل اللجنل  قرار  جلس النواب الن  كما جات  ن ال  و ل

 

 

 

 

 

 ن  انون  (39 بنص المادة يسممممممت د  

( لسنر 37الطفل الصاد  بال انون   م  

 ، النص اآلتي:2012

 

 (39مادة )

 

يحظر نار أو عرض أو تداول 

مأبوعات أو مصنفات فنير مرلير أو 

بأي مسموعر أو مقروءة خاصر بالأفل 

وسيلر بما في ا وسالل التواصل 

بأ  وسيلل  ذف ع ا ة " ر ت الل نر ح

 "بما فيها وسائا التواصا ا جتماع 

 

وعل ق يكون نص المادة عل  النحو 

 التالي:
 

 ن  انون  (39 بنص المادة يست د  

( لسنر 37الطفل الصاد  بال انون   م  

 ، النص اآلتي:2012

 

 

 (39مادة )

 

ياظر نشر كو عرض كو تداول " 

ملبوعات كو مصن ات فنية مركية كو 

مسموعة كو مقروءة تاصة بالل ل 

للرراكز الجنسية كو تكون مثيرة 

 

 

 

 

 

 ن  انون  (39 بنص المادة يسممممممت د  

( لسنر 37الطفل الصاد  بال انون   م  

 ، النص اآلتي:2012

 

 

 (39مادة )

 

يحظر نادددددددر أو عرض أو تددددداول 

مأبوعات أو مصددددنفات فنير مرلير أو 

مسدددددموعر أو مقروءة خاصدددددر بالأفل 

لل رالز ال نسددددددديددددر أو تكون مثيرة 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة ذوصيل اللجنل  قرار  جلس النواب الن  كما جات  ن ال  و ل

لل رالز تكون مثيرة  ا  تماعي

ال نسير أو ما عر عل  ال ريمر 

 وا نحراف األخ قي.

مشجعة على الجريمة وادناراف 

 ." األتالقي

 

ماددددددد عددر عل  ال ريمددر وا نحراف 

 األخ قي.

 المادة المانيل

 

 

 

 

( من 44ضاف فقرة أخيرة إل  المادة )ت

قانون الأفل الصادر بالقانون رقم 

 ، نص ا اآلتي: 2012( لسنر 37)

 

 ( فقرة كتيرة:44مادة )

 

 المادة المانيل 

قررت الل نر استبدال حرف )أو( بـ  -

 )الواو(.

 وعل ق يكون نص المادة بعد التعديل:

 

 

( من 44تُضاف فقرة أخيرة إل  المادة )

قانون الأفل الصادر بالقانون رقم 

 ، نص ا اآلتي: 2012( لسنر 37)

 

 ( فقرة كتيرة:44مادة )

 
ويقصد با ست  ل ا قتصادي كل فعل 

يترتب عليه أعباء ثقيلر عل  الأفل 

 المادة المانيل

 

 

 

 

 

( من 44تُضاف فقرة أخيرة إل  المادة )

قانون الأفل الصادر بالقانون رقم 

 ، نص ا اآلتي: 2012( لسنر 37)

 

 ( فقرة كتيرة:44مادة )

ويقصد با ست  ل ا قتصادي كل فعل 

يترتب عليه أعباء ثقيلر عل  الأفل 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة ذوصيل اللجنل  قرار  جلس النواب الن  كما جات  ن ال  و ل

ويقصد با ست  ل ا قتصادي كل فعل 

يترتب عليه أعباء ثقيلر عل  الأفل 

وي دد س مته وصحته ورفاهيته، 

قدرته عل  باست  ل ضعفه وعدم 

 الدفاع عن حقوقه.

رفاهيته،  كوصحته  كووي دد س مته 

عدم قدرته عل  كوباست  ل ضعفه 

 الدفاع عن حقوقه.

 

 

رفاهيته،  كوصحته  كووي دد س مته 

عدم قدرته عل  كوباست  ل ضعفه 

 عن حقوقه. الدفاع

 لمالملالمادة ا

الوزارة المعنية عبارة )تستبدل 

)وزارة بعبارة  بالتنمية ادجتماعية(

(، اقوأ اإلنسان والتنمية ادجتماعية

)الوزير المعني بالتنمية وعبارة 

)وزير اقوأ بعبارة  ادجتماعية(

، وعبارة اإلنسان والتنمية ادجتماعية(

)للل ل بعبارة  )للل ل ذي اإلعاقة(

، أُينما وردت هذه العبارات في المعاأ(

 لمالملالمادة ا 

 .دون تعديل          

 لمالملالمادة ا

الوزارة المعنية عبارة )تستبدل 

)وزارة بعبارة  بالتنمية ادجتماعية(

(، اقوأ اإلنسان والتنمية ادجتماعية

)الوزير المعني بالتنمية وعبارة 

)وزير اقوأ بعبارة  ادجتماعية(

، وعبارة اإلنسان والتنمية ادجتماعية(

)للل ل بعبارة  )للل ل ذي اإلعاقة(

، أُينما وردت هذه العبارات في المعاأ(
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة ذوصيل اللجنل  قرار  جلس النواب الن  كما جات  ن ال  و ل

قانون الأفل الصادر بالقانون رقم 

 .2012( لسنر 37)

قانون الأفل الصادر بالقانون رقم 

 .2012( لسنر 37)

 الرابللالمادة 

عل   ئ     ل  الوز اء والوز اء 

أحكام هذا تنف ذ  -كل ع ما يخصمممممممق  –

 ال وم التممالي عمممل بممق  نوي   ، ال ممانون

 تا يخ نشره عي ال ريدة الرسم ر.ل

 الرابللالمادة  

 

 .دون تعديل

 الرابللالمادة 

عل   ئ     ل  الوز اء والوز اء 

أحكام هذا تنف ذ  -كل ع ما يخصق  –

 ال وم التالي عمل بق  نوي   ، ال انون

 عي ال ريدة الرسم ر.تا يخ نشره ل
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 م 2017نوعم ر 14 :التا يخ

 

 

 سعادة الدكتورة / فاطمة عبداجلبار الكوهجي   احملرتمة

 رئيــس جلنــة شؤون املرأة والطفل     
 

تعديل بعض كاكام قانون الل ل الصادر وع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بمشرالموضوع: 

م، )المعد في ضوء ادقتراح بقانون المقدم من 2012( لسنة 37بالقانون رقم )

 مجلس الشورى(.

 

 تاية ليبة وبعد،

 

 لال  السيد عل  بن صالح ال الح رئيس ، أ عق ت2017نوفمبر  12بتا يخ      

وع قانون مشر (، نسخر  ن4د  4ص   ت ق / ف  636، ضمن كتابق   م  المجلس

( 37تعديل بعض كاكام قانون الل ل الصادر بالقانون رقم )( ب)   رقم ) ( لسنة 

إل    م، )المعد في ضوء ادقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(2012لسنة 

ل نر الشؤون التشريع ر وال انون ر، وذلك لمنا شتق وإبداء المالحظات عل ق لل نر شؤون 

 المرأة والطفل.
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ير م2017 نوفمبر 14وبتاريع       قانون ، عقدت ل نر الادددددددشون التادددددددريعير وال

ماع ا  مذكورالتامسا ت قانون ال ، وقرار م لس ، حي  األعت عل  مادددددددروع ال

 .النواب باأنه، وذل  بحضور المستاار القانوني لاشون الل ان

 

لمبادئ  إل  عدم مخالفر مادددروع القانون –بعد المداولر والنقاش  –وانت ت الل نر       

 الدستور.وأحكام 

 ركي اللجنة:

تعديل بعض كاكام قانون وع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بمشرتر  الل نر س مر   

م، )المعد في ضوء ادقتراح بقانون 2012( لسنة 37الل ل الصادر بالقانون رقم )

 .الدستورير من الناحير، المقدم من مجلس الشورى(

  

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           
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 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة 

بشأن قرار مجلس النواب حول 

قرار مجلس الشورى بخصوص 

مشروع قانون بشأن منح نسبة من 

الدفان البحري للمشاريع أراضي 

اإلسكانية، )المعد في ضوء 

االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" 

 المقدم من مجلس النواب(.
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  م2018يناير  14التاريخ : 

 

 للجنة املرافق العامة والبيئة السادسالتقرير 

قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون  خبصوصقرار جملس النواب بشأن 
بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع اإلسكانية )املعد يف ضوء االقرتاح 

 بقانون 

 املعدلة( املقدم من جملس النواب()بصيغته 

 الرابع من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا

 

 مقدمـة : 

 

ص  657الصاحل رئيس جملس الشورى خطابـًا برقم )أرسل معايل السيد علي بن صاحل 

م، من دور 2017 ديسمرب 14( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة املؤرخ يف 4د 4ل م ب/ ف

من الفصل التشريعي الرابع، والذر مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة  الرابعاالنعقاد العادر 
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بشأن مشروع قانون بشأن منح نسبة  قرار جملس الشورى خبصوصقرار جملس النواب ومناقشة 

املعدلة( من أراضي الدفان البحرر للمشاريع اإلسكانية )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون )بصيغته 

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأر املقدم من جملس النواب(

 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.

 

 اللجنة :إجراءات  -أوالا 
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

دور االنعقاد العادي الرابع من الفصــل التشــريعي  يفالقرار املذكور تدارســت اللجنة ( 1)
 اهتا التالية:اجتماع الرابع يف

 اترخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2018يناير  7 الثامناالجتمـاع 

 

اللجنة أثناء دراســتها على الواثئق املتعلقة ابلقرار موضــوع البحث والدراســة اطلعت ( 2)
 واليت اشتملت على ما يلي:
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قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح نسبة  خبصوصقرار جملس النواب  -
من أراضي الدفان البحرر للمشاريع اإلسكانية )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون )بصيغته 

 ( مرفق)املقدم من جملس النواب(.  املعدلة(
 

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس 

 املستشار القانونـي لشؤون اللجان. ون  ـن محيـد مرهـاذ حمسـاألست -
 

 والسيدة مرمي الريس. هاشمة توىل أمانة سر اللجنة السيدة خول 

 

 : رأي اللجنــة:اثنيـاا
 

مشـــــروع قانون تدارســـــت اللجنة قرار جملس النواب حول قرار جملس الشـــــورى خبصـــــوص      

بشــــأن منح نســــبة من أراضــــي الدفان البحرر للمشــــاريع اإلســــكانية )املعد يف ضــــوء االقرتاح 

وتبادل الســـــادة أعضـــــاء اللجنة وجهات  بقانون )بصـــــيغته املعدلة( املقدم من جملس النواب(،

ابلتمســك حيث جاء قرار جملس النواب  ار القانوين لشــؤون اللجان،املســتشــالنظر بشــأنه مع 

أال وهو املوافقة على مشــــــــــــــروع القانون من حيث املبدأ مع إجراء عدد من بقراره الســـــــــــــــابق 

 .الديباجة واملادة األوىل منهالتعديالت على 
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وقد رأت اللجنة التمسك بقرار جملس الشورى والقاضي بعدم املوافقة على مشروع  

مالحظاهتا بشأن مشروع  تؤكد علىالقانون من حيث املبدأ، ويف هذا املقام تود اللجنة أن 

 القانون املذكور وذلك على النحو التايل:

ن مشروع إفكرة مشروع القانون غري جمدية ومن الصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، حيث  -

من أراضـــي الدفان البحرر  %25منح املشـــاريع اإلســـكانية نســـبة ال تقل عن القانون يشـــرتط 

واليت يتم ختصـــــيصـــــها للقطاع اخلاص، وبناًء على هذه النســـــبة فقد تكون مســـــاحة األرض من 

 تتســــــع لعدد  كاف  من الوحدات اليت تقوم وزارة اإلســــــكان إبنشــــــائها الضــــــالة مبكان حبيث ال

 ضمن مشاريعها اإلسكانية.

إن منح تلك النســــبة للمشــــاريع اإلســــكانية قد يقع ضــــمن مناطق اســــتثمارية ســــياحية غري  -

مأهولة ابلســــــكان أو ضــــــمن مناطق ذات بنية حتتية حمدودة الطاقة االســــــتيعابية، مما يؤدر إىل 

 يف هذا الشأن. 2030ملخطط اهليكلي االسرتاتيجي ململكة البحرين اإلخالل اب

إن اقحام املناطق الســـــــــــكنية ابلقرب من املناطق الصـــــــــــناعية قد يســـــــــــهم يف عدة مشـــــــــــاكل  -

مســـتقبلية، كتضـــرر ســـاكين تلك املناطق من التلوث الناتن من املصـــانع القريبة، فيما قد تنشـــأ 

امة وحدات ســــــكنية ابلقرب من مشــــــاريع ســــــياحية العديد من املشــــــاكل االجتماعية نتيجة إق

 واستثمارية.

وإذ تؤكد اللجنة على رفض فكرة الدفان البحرر حلل مشــكلة شــح األراضــي يف اململكة ملا  -
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بعد اجتماعها مع ممثلي  –له من آاثر ســــــــــــــلبية على البيئة واحلياة الفطرية، فقد اتضــــــــــــــح هلا 

أن نقص عدد   - الث من الفصــــل التشــــريعي الرابعيف دور االنعقاد العادر الث اجلهات املعنية

األراضـــــي املخصـــــصـــــة للمشـــــاريع اإلســـــكانية ليس املشـــــكلة األســـــاســـــية اليت تعاين منها وزارة 

اإلســـــــكان، حيث تبنيا أن هنا  الكثري من املناطق املخصـــــــصـــــــة لتلك املشـــــــاريع، واليت   يتم 

يف احملافظة الشــــــمالية، و مشــــــروع  مشــــــروع املدينة الشــــــماليةاكتمال بنائها إىل الوقت احلايل ك

 .مدينة شرق سرتة مبحافظة العاصمة ، ومشروع املدينة اجلنوبية ابحملافظة اجلنوبية

عدم املوافقة على قرار جملس النواب حول قرار وبناء على ما تقدم اجتهت اللجنة إىل 

شاريع مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحرر للمجملس الشورى خبصوص 

 اإلســـــــــــــكانية )املعد يف ضـــــــــــــوء االقرتاح بقانون )بصـــــــــــــيغته املعدلة( املقدم من جملس النواب(،

 والتمسك بقرار جملس الشورى السابق بشأن مشروع القانون املذكور.

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - اثلثـاا

 

الشـــــــــــورى، اتفقت اللجنة على ( من الالئحة الداخلية جمللس  39إعماالً لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

 سعـادة املهندسـة زهـوة حممـد الكواري       مقرراا أصليــاا  .3

 مقرراا احتياطيـاا ـد ــاالستاذ علـي عيـسى أمحسعـادة  .4
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 توصيـة اللجنـة: -رابعـاا

 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدر من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:     

 

قرار جملس الشورى بشأن مشروع  خبصوصقرار جملس النواب عدم املوافقة على   -   
قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع اإلسكانية )املعد يف ضوء 

 االقرتاح بقانون )بصيغته املعدلة( املقدم من جملس النواب(،

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 
 

  علي عيسى أمحد علي                               د.حممــد عـلي حســن علي           

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة              رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  

 

 

 


