
 

 

 
 
 

 م2022 أبریل 26التاریخ: 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، 

 
واألمن   للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع عشر  لث الثا  یسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر 

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزین  (    )    قانون رقم ( ) لسنة   مشروع  الوطني بخصوص

، المرافق للمرسوم رقم البكتریولوجیة (البیولوجیة) والتكسینیة وتدمیر تلك األسلحة  األسلحة

 .2020) لسنة 73(
 

 برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 فضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،، وت
 

                
 فيصل راشد النعيمي                                        

 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                           

 الدفاع واألمن الوطنيو                                                                       
 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول مشروع القانون. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. .3
 .وزارة الخارجیةرأي  .4
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .5
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4د  5ص ل خ أ/ ف  833الرقــــم:    

   م2022 أبريل 21التاريـخ: 

 

 

 سعادة السيد فيصل راشد النعيمي   احملرتم
 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

مشبببربق نوببب ننن نشبببتن اثبببر اجببب   ا  بإن ببب    كمإلببب  نرفببب أن  لنببب يطيببب  
بتبببب مك ترتبببب   بتخببببايس اةجببببرت و اليك ينلني ببببو  الي نلني ببببو  بال ك ببببين و

 م.2020  ل نو 73اةجرت و، املراف  لرتمرجنم رقم  

 

نريببببب ق من قشببببب   بعراجببببب  ، بإهببببب اع توريبببببر نشبببببتن  م  بببببمن   رأيكبببببم 
 مس ت ريخ . أجينقلعرض  هرتى املجرتس خالل منه  أقص ه 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 علي بن صاحل الصاحل         
 رئيس جملس الشورى   

ف/ /  
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 لخص تقرير  م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني جلنة 

 العنوان 
بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزین  (   )  قانون رقم ( ) لسنة  مشروع
البكتریولوجیة (البیولوجیة) والتكسینیة وتدمیر تلك األسلحة،   األسلحة

 2020) لسنة 73المرافق للمرسوم رقم (

  الموقرة الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون 

اإلحالة إىل  تاريخ  

 اللجنة 
 الفصل التشریعي الخامس  –  رابعدور االنعقاد العادي ال - م2022 أبریل 21

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة 
 الفصل التشریعي الخامس  –  رابعلدور االنعقاد العادي ا - م2022 أبریل 25

   )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة  اجللسة العرض على  

مشروع    مضمونبنية و

 نون القا

 ) مادة 17( + دیباجة 

بعض التعریفات للكلمات والعبارات الواردة في مشروع    المادة األولىتناولت   
الثانیة    وتضمنت   القانون، البیولوجیة  المادة  باألسلحة  المرتبطة  األفعال 

أما   بھا،  القیام  أي شخص  یحظر على  التي  إلى والتكسینیة  الثالثة  من  المواد 
العناصر   الثامنة في  التعامل  جواز  بعدم  المتعلقة  واألحكام  القواعد  فبینت 

البیولوجیة والتكسینات المدرجة بقائمة المراقبة دون الحصول على ترخیص من 
طنیة، وتفویض اللجنة الوطنیة بتحدید الرسوم وفئاتھا التي تُفرض على  اللجنة الو

إلغاء  حاالت  وبیان  لھ،  المرخص  التزامات  وكذلك  التراخیص،  وتجدید  منح 
المادة الترخیص والتظلم فیھ، وسریة المعلومات، وأعمال التفتیش. فیما منحت  

لمعني بشؤون العدل الضبطیة القضائیة للموظفین الذین یخولھم الوزیر ا  التاسعة
باالتفاق مع اللجنة الوطنیة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في مشروع  
القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصھم، وتكون متعلقة بأعمال وظیفتھم، أما 

فقد تناولت العقوبات المقررة على الجرائم   المواد من العاشرة إلى الثانیة عشرة
وع القانون، واآلثار المترتبة في حالة الحكم باإلدانة،  المنصوص علیھا في مشر

أوضحت   عشرةكما  السادسة  إلى  عشرة  الثالثة  من  القواعد   المواد  بعض 
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بینما جاءت   القانون،  المتعلقة بموضوع مشروع  المادة واألحكام الموضوعیة 
 تنفیذیة.  السابعة عشرة

 وتتمثل مبررات مشروع القانون في اآلتي: 

تنظیم  أھمیة   .1 من خالل  والتكسینیة  البكتریولوجیة  األسلحة  أخطار  مواجھة 
عن   نزعھا  في  تقدًما  ویحقق  وتخزینھا  وإنتاجھا  استحداثھا  یحظر  قانوني 
وإنتاج   استحداث  حظر  اتفاقیة  مع  یتوافق  بما  فعالة  تدابیر  وجود  طریق 
تلك  وتدمیر  والتكسینیة  (البیولوجیة)  البكتریولوجیة  األسلحة  وتخزین 

 . 1988) لسنة  9سلحة التي انضمت لھا المملكة بموجب المرسوم رقم ( األ

ضرورة ضبط التعامل في المواد والعناصر البیولوجیة والتكسینیة والسیطرة  .2
المواد   التعامل في مثل ھذه  بترخیص  علیھا من خالل وجود جھة تختص 
والعناصر لألغراض السلمیة، ومراقبة مدى التزام المرخص لھم بالشروط 

فیھا  وا التعامل  یضمن  القانون  مشروع  في  علیھا  المنصوص  لضوابط 
 لألغراض السلمیة والحد من أخطارھا. 

توسیع اختصاصات اللجنة الوطنیة لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعدیل   .3
أحكام   بموجب  لھا  الممنوحة  االختصاصات  طبیعة  مع  یتوافق  بما  مسماھا 

 مشروع القانون الماثل. 

شؤون  رأي جلنة ال

التشريعية والقانونية  

 مبجلس الشورى 

 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحی السالمة مشروع 

 اجلهات رأي  خالصة  

 وزارة اخلارجية: 
حرًصا من وزارة الخارجیة ممثلة في (اللجنة الوطنیة بشأن حظر استحداث  -

على  األسلحة)  تلك  وتدمیر  الكیمیائیة  األسلحة  واستعمال  وتخزین  وإنتاج 
مواكبة التطورات وتفعیل االتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیھا مملكة البحرین، 

م إلى تلك االتفاقیات، بما  والوفاء بالتزاماتھا التي تعھدت بھا من خالل االنضما
یعزز مكانتھا على الصعید الدولي ومشاركتھا جنبًا إلى جنب مع باقي الدول  
في المجاالت ذات االھتمام المشترك، خاصة فیما یتعلق بالحفاظ على السلم 
واألمن الدولیین ومنع كل ما من شأنھ جلب الدمار للشعوب، أعدت الوزارة  

الق مشروع  الوطنیة)  وتخزین  انون  (اللجنة  وإنتاج  استحداث  حظر  بشأن 
، امتثاًال  البكتریولوجیة (البیولوجیة) والتكسینیة وتدمیر تلك األسلحة  األسلحة

اللتزامات مملكة البحرین الدولیة، وعلى وجھ الخصوص المادة الرابعة من 
(البیولوجیة)   البكتریولوجیة  األسلحة  وتخزین  وإنتاج  استحداث  اتفاقیة حظر 

 ) رقم  المرسوم  بموجب  علیھا  المصادق  األسلحة  تلك  وتدمیر  )  9والتكسینیة 
الدول األطراف في ھذه ، والتي تنص على: "تتخذ كل دولة من  1988لسنة  

ومنع   لحظر  الالزمة  التدابیر  كل  الدستوریة،  إلجراءاتھا  وفقًا  االتفاقیة، 
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استحداث أو إنتاج أو تخزین أو اقتناء أو حفظ العوامل والتكسینات واألسلحة  
والمعدات ووسائل اإلیصال المعینة في المادة األولى من ھذه االتفاقیة ضمن  

 .ع لوالیتھا أو لرقابتھا أینما كان"و في أي مكان خاض أإقلیمھا 
 
منح مشروع القانون اللجنة الوطنیة االختصاص بتنفیذ أحكام مشروع القانون،  -

)  51ویأتي ذلك تماشیًا مع مشروع القانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( 
) لسنة 37المحال إلى السلطة التشریعیة الموقرة، والقرار رقم (  2009لسنة  

واللذین یمنحان اللجنة ،  2011) لسنة  5بتعدیل بعض أحكام القرار رقم (  2017
الوطنیة االختصاص بمتابعة تنفیذ كافة االتفاقیات والمعاھدات والبروتوكوالت  

 .إیصالھاوقرارات مجلس األمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار ووسائل  
 

القانون رقم   - تبناه المشرع في صیاغة  النھج ذاتھ الذي  القانون  تبنى مشروع 
ر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال األسلحة  بشأن حظ  2009) لسنة  51(

 الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة.
  

  الموافقة على مشروع القانون قرار جملس النواب 

 الموافقة على مشروع القانون  توصية اللجنة 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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  م2022 أبریل 26 :التاریخ
 )13الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير

بشأن حظر استحداث وإنتاج وختزين (   )   قانون رقم ( ) لسنة  مشروعخبصوص  

 البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك األسلحة   األسلحة 

 2020) لسنة  73املرافق للمرسوم رقم (
 

 خلامس من الفصل التشريعي ا  رابع دور االنعقاد العادي ال
 

 مقدمـة: 
  

معالي السید علي بن صالح استلمت لجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني كتاب       

، م2022  أبریل  21  ) المؤرخ في4د  5ص ل خ أ/ ف/833مجلس الشورى رقم (  الصالح رئیس 

بشأن حظر (   )    قانون رقم ( ) لسنة  مشروعوالذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة  

األسلحة استحداث   وتخزین  تلك    وإنتاج  وتدمیر  والتكسینیة  (البیولوجیة)  البكتریولوجیة 

) رقم  للمرسوم  المرافق  لسنة  73األسلحة،  المالحظات    ،2020)  وإبداء  دراستھ  تتم  أن  على 

 وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ. 
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ً
 إجراءات اللجنة:  -أوال

 اللجنة باإلجراءات التالیة: لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت 
 

 .م2022  أبریل  25  بتاریخ   المنعقد  الحادي عشراجتماعھا  تدارست اللجنة مشروع القانون في    )1(
 

والتي    ، تعلقة بمشروع القانون موضوع النظراطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق الم  )2(

 اشتملت على:  
 

 ھیئة التشریع والرأي القانوني.  ةومذكرمشروع القانون،   -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 .وزارة الخارجیةرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.   -
 

 : كل من حضر االجتماع دعوة من اللجنة ب  )3(

 المنصب  االسم

 اخلارجية وزارة 

 الشؤون القانونیة  رئیس قطاع   السفیر محمد عبدالرحمن الحیدان

 الشؤون القانونیة مستشار إدارة محمود محمد الخراشي 

 الشؤون القانونیة  قطاع الدكتور إسماعیل األمین

 الشؤون القانونیة  إدارةب  لثسكرتیر ثا  حافظ علي سیفمحمد 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 أخصائي شؤون برلمانیة  رباب عبدهللا العالي 
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 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر -

 المنصب  االسم 

 هيئة املستشارين القانونيني

 مستشار قانوني   د. میادة مجید معارج 

 مستشار قانوني  أحمد محمد  د. إسالم

 أول  باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 شؤون اللجان  إدارة

 اللجان مشرف شؤون  د. سھیرا عبداللطیف  
 أمین سر لجنة  زینب یوسف خلیل 

   اإلعالمإدارة العالقات و

 أخصائي إعالم وتواصل  سماء عبدالجلیل 
 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحیتین       

 والقانونیة. الدستوریة  

 

ا
ً
 :اخلارجيةوزارة  رأي -ثالثـــ

ا من وزارة الخارجیة ممثلة في (اللجنة الوطنیة بـشأن حظر اـستحداث وإنتاج وتخزین  حرصًـ  -

واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة) على مواكبة التطورات وتفعیل االتفاقیات  

ـــمت إلیـھا مملـكة   البحرین، والوـفاء ـبالتزاـماتـھا التي تعـھدت بـھا من خالل  اـلدولـیة التي انضــ

ــاركتھا جنًب  ــعید الدولي ومش ــمام إلى تلك االتفاقیات، بما یعزز مكانتھا على الص ا إلى االنض

جنب مع باقي الدول في المجاالت ذات االھتمام المشــترك، خاصــة فیما یتعلق بالحفاظ على  

ــأنھ ــلم واألمن الدولیین ومنع كل ما من ش ــعوب، أعدت الوزارة (اللجنة   الس جلب الدمار للش
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البكتریولوجیة   بشــأن حظر اســتحداث وإنتاج وتخزین األســلحةالوطنیة) مشــروع القانون 

ــلحة ــینیة وتدمیر تلك األســ  اللتزامات مملكة البحرین الدولیة،  ، امتثاًال (البیولوجیة) والتكســ

ــتحداث ــوص المادة الرابعة من اتفاقیة حظر اس ــلحة  وعلى وجھ الخص وإنتاج وتخزین األس

ــادق علیـھا بموـجب   ــلـحة المصــ ــینـیة وـتدمیر تـلك األســ البكتریولوجـیة (البیولوجـیة) والتكســ

ــوم رقم ( ــنة 9المرس "تتخذ كل دولة من الدول األطراف في   :، والتي تنص على1988) لس

ــتحداثھذه االتفاقیة، وفقً  ــتوریة، كل التدابیر الالزمة لحظر ومنع اســ أو    ا إلجراءاتھا الدســ

إنتاج أو تخزین أو اقتناء أو حفظ العوامل والتكـسینات واألـسلحة والمعدات ووـسائل اإلیـصال  

ــمن إقلیمھا  ــع لوالیتھا أو  أالمعینة في المادة األولى من ھذه االتفاقیة ض و في أي مكان خاض

 ."لرقابتھا أینما كان

مشــروع القانون، ویأتي ذلك منح مشــروع القانون اللجنة الوطنیة االختصــاص بتنفیذ أحكام   -

المحال إلى   2009) لســنة 51ا مع مشــروع القانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (تماشــًی 

بتعدیل بعض أحكام القرار رقم    2017) لسـنة 37السـلطة التشـریعیة الموقرة، والقرار رقم (

فة االتفاقیات  ، واللذین یمنحان اللجنة الوطنیة االختصــاص بمتابعة تنفیذ كا2011) لســنة 5(

والمعاھدات والبروتوكوالت وقرارات مجلس األمن ذات الصـلة بعدم انتشـار أسـلحة الدمار 

 .إیصالھاووسائل  

) لســـنة 51الذي تبناه المشـــرع في صـــیاغة القانون رقم (  ھذات النھج   تبنى مشـــروع القانون -

الكیمیائیة وتدمیر تلك  بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتاج وتخزین واســـتعمال األســـلحة   2009

 األسلحة.
 

ارابع
ً
 رأي اللجنــة: -ـــ

 

اللجنة        بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزین  (  )    قانون رقم ( ) لسنة  مشروعتدارست 

البكتریولوجیة (البیولوجیة) والتكسینیة وتدمیر تلك األسلحة، المرافق للمرسوم رقم   األسلحة

واطلعت اللجنة  للجنة،    ینالقانونی  ینوالمستشار  ،الخارجیةوزارة    مع ممثلي  ،2020) لسنة  73(
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مشروع  على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة  

على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ  اللجنة ، كما اطلعت قانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة ال

 . القانونبشأن مشروع 
 

 

بعض    المادة األولى) مادة، تناولت  17( من    - فضًال عن الدیباجة-یتألف مشروع القانون  

القانون،   مشروع  في  الواردة  والعبارات  للكلمات  الثانیة    وتضمنتالتعریفات  األفعال  المادة 

المواد من    أماالمرتبطة باألسلحة البیولوجیة والتكسینیة التي یحظر على أي شخص القیام بھا،  

القواعد واألحكام المتعلقة بعدم جواز التعامل في العناصر البیولوجیة  فبینت    الثالثة إلى الثامنة

طنیة، وتفویض  والتكسینات المدرجة بقائمة المراقبة دون الحصول على ترخیص من اللجنة الو 

فرض على منح وتجدید التراخیص، وكذلك التزامات  اللجنة الوطنیة بتحدید الرسوم وفئاتھا التي تُ 

التفتیش.   المرخص لھ، وبیان حاالت إلغاء الترخیص والتظلم فیھ، وسریة المعلومات، وأعمال 

ون العدل  ؤ لمعني بش الضبطیة القضائیة للموظفین الذین یخولھم الوزیر ا  المادة التاسعةفیما منحت  

باالتفاق مع اللجنة الوطنیة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في مشروع القانون، والتي  

المواد من العاشرة إلى الثانیة    أما  ،ھمت تقع في دوائر اختصاصھم، وتكون متعلقة بأعمال وظیف 

العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص علیھا في مشروع القانون، واآلثار  فقد تناولت  عشرة

أوضحت   كما  باإلدانة،  الحكم  حالة  في  السادسة عشرةالمترتبة  إلى  الثالثة عشرة   المواد من 

جاءت   بینما  القانون،  مشروع  بموضوع  المتعلقة  الموضوعیة  واألحكام  القواعد  المادة  بعض 

 تنفیذیة.  السابعة عشرة

 

 في اآلتي:  وتتمثل مبررات مشروع القانون

مواجھة أخطار األسلحة البكتریولوجیة والتكسینیة من خالل تنظیم قانوني یحظر  أھمیة   .1

عن طریق وجود تدابیر فعالة بما    ا في نزعھااستحداثھا وإنتاجھا وتخزینھا ویحقق تقدمً 

اتفاقیة حظر مع  البكتریولوجیة  یتوافق  األسلحة  وتخزین  وإنتاج  (البیولوجیة)    استحداث 
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) لسنة  9التي انضمت لھا المملكة بموجب المرسوم رقم (  والتكسینیة وتدمیر تلك األسلحة

1988 . 

البیولوجیة والتكسینیة و ضرورة   .2 من  السیطرة علیھا  ضبط التعامل في المواد والعناصر 

لألغراض خالل   والعناصر  المواد  ھذه  مثل  في  التعامل  بترخیص  تختص  جھة  وجود 

والضوابط  بالشروط  لھم  المرخص  التزام  ومراقبة مدى  في    السلمیة،  المنصوص علیھا 

 .السلمیة والحد من أخطارھا فیھا لألغراض یضمن التعامل  مشروع القانون

الوطنیة لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعدیل مسماھا بما  توسیع اختصاصات اللجنة   .3

 . بموجب أحكام مشروع القانون الماثل یتوافق مع طبیعة االختصاصات الممنوحة لھا
 

 

قانون رقم ( )    مشروعمن حیث المبدأ على  بالموافقة    توصي فإن اللجنة    ،على ما تقدم   وبناءً     

البكتریولوجیة (البیولوجیة) والتكسینیة    وإنتاج وتخزین األسلحةبشأن حظر استحداث  (  )    لسنة 

والموافقة على نصوص مواده ،  2020) لسنة  73وتدمیر تلك األسلحة، المرافق للمرسوم رقم (

 وفق الجدول المرفق. 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامســ

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل  39إعماالً لنص المادة (     

 من: 

ا.  عبدالرمحن حممد مجشري األستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.  ي عبـداهللا العـراديـعل األستاذسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر
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ا
ً
 توصيـة اللجنـة: -سادسـ

مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي  في ضوء ما دار من  

 بما یلي: 
 

بشأن حظر استحداث  (    )    قانون رقم ( ) لسنة   مشروععلى  ن حیث المبدأ  الموافقة م -

األسلحة وتخزین  األسلحة،    وإنتاج  تلك  وتدمیر  والتكسینیة  (البیولوجیة)  البكتریولوجیة 

 .2020) لسنة 73( المرافق للمرسوم رقم 
 

 .كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق  الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون -

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 
 فيصل راشد النعيمي                                        يوسف أمحد الغتم     

  رئيس اللجنة                                                نائب رئيس اللجنة     



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 ينلثاااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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General  -  عام 

 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزین األسلحة (    )   قانون رقم ( ) لسنة مشروع

 2020) لسنة 73، المرافق للمرسوم رقم (البكتریولوجیة (البیولوجیة) والتكسینیة وتدمیر تلك األسلحة 
 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 

 المسمى 

 
 

( )   رقم ( ) لسنةقانون  مشروع

 حظر استحداث وإنتاج   بشأن

البكتریولوجیة   وتخزین األسلحة

(البیولوجیة) والتكسینیة 

 وتدمیر تلك األسلحة 
 

 

 

 

 

 

 

 المسمى 

 

 

الموافقة على المســّمى كما ورد   -

 في مشروع القانون.

 المسمى 

 

الموافقة على المسـّمى كما ورد   -

 في مشروع القانون.

 المسمى 

 

  
   رقم ( ) لسنةقانون  مشروع

حظر استحداث وإنتاج   ) بشأن  (

البكتریولوجیة   وتخزین األسلحة

(البیولوجیة) والتكسینیة 

 وتدمیر تلك األسلحة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 

 الدیباجة 

 نحن حمد بن عیسى آل خلیفة           

   .ملك مملكة البحر�ن

 �عد االطالع على الدستور، 

ــادر  وعلى   قانون العقو�ات الصـــــــــــ
) لســنة 15�المرســوم �قانون رقم (

 ، وتعدیالته،1976

)  16وعلى المرســـــوم �قانون رقم (
في شأن المفرقعات    1976لسنة  

 واألسلحة والذخائر، وتعدیالته،

)  5المرســـــــــــوم �قانون رقم (وعلى  
�شــــــــــــــأن الـدفـاع    1990لســــــــــــــنـة  

�ـــــالقـــــانون رقم   المعـــــدل  المـــــدني، 
 ،2014) لسنة 22(

 الدیباجة 

الموافـقة على نص اـلدیـباـجة كـما   -

 ورد في مشروع القانون.

 

 الدیباجة 

الــدیبــاجــة  - الموافقــة على نص 

 كما ورد في مشروع القانون.

 

 الدیباجة 

 نحن حمد بن عیسى آل خلیفة           

   .ملك مملكة البحر�ن

 �عد االطالع على الدستور، 

قانون العقو�ات الصــــــــــــادر  وعلى  
) لســنة  15�المرســوم �قانون رقم (

 ، وتعدیالته،1976

ــوم �قانون رقم ( )  16وعلى المرسـ
في شأن المفرقعات    1976لسنة  

 وتعدیالته،واألسلحة والذخائر،  

)  5وعلى المرســــــــــوم �قانون رقم (
ــأن اـلدـفاع    1990لســـــــــــــــنة   �شــــــــــــ

�ــــالقـــــانون رقم   المعـــــدل  المـــــدني، 
 ،2014) لسنة 22(
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
)  21وعلى المرســـــوم �قانون رقم (

�شــــــــــــــأن البیئـة،    1996لســــــــــــــنـة  
)  8المعدل �المرسـوم �قانون رقم (

 ،1997لسنة 

)  18وعلى المرســـــوم �قانون رقم (
في شــــــــــأن تنظیم    1997لســــــــــنة  

ــدلـــــــ  ــیـــــ الصـــــــــــــ ــة   والـمــراكـز  ةمـهــنـــــ
الصـــــــــــــیدلیة، المعدل �المرســـــــــــــوم 

 ،2015) لسنة  20�قانون رقم (

)  10وعلى المرســـــوم �قانون رقم (
�ــالموافقــة على   2002لســــــــــــــنــة  

ــد   الــمــوحـــــ ــانــون))  ((الــقـــــ ــام  الــنــظـــــ
ــاون  التعــ ــدول مجلس  لــ ــارك  للجمــ

 لدول الخلیج العر�یة،

ــوم �قانون رقم ( )  21وعلى المرسـ
ــأن البیـئة،    1996لســـــــــــــــنة   �شــــــــــــ

)  8المعدل �المرسوم �قانون رقم (
 ،1997لسنة 

ــوم �قانون رقم ( )  18وعلى المرسـ
ــنة  ــأن تنظیم    1997لســـــــ في شـــــــ
ــة   ــدلـــــــ مـهـنـــــ والـمـراكـز   ةالصـــــــــــــــیـــــ

ــیدلیة، المعدل �المرســــــــــــوم  الصــــــــــ
 ،2015) لسنة  20�قانون رقم (

ــوم �قانون رقم ( )  10وعلى المرسـ
�ــالموافقــة على   2002لســــــــــــــنــة  

ــد   الــمــوحـــــ ــانــون))  ((الــقـــــ ــام  الــنــظـــــ
التعــــاون  لــــدول مجلس  للجمــــارك 

 لدول الخلیج العر�یة،
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
وعلى قانون القضــــــــاء العســــــــكري 
الصــــــــــادر �المرســــــــــوم �قانون رقم  

 ته، ، وتعدیال2002) لسنة  34(

وعلى قــانون اإلجراءات الجنــائیــة  
الصــــــــــادر �المرســــــــــوم �قانون رقم  

 ، وتعدیالته، 2002) لسنة  46(

) لســــــــــــــنة 58وعلى القانون رقم (
ــأن حما�ة المجتمع    2006 �شـــــــــــ

ــة،  ــیـــــ ــابـــــ اإلرهـــــ ــال  ــمـــــ األعـــــ ــن  مـــــ
 وتعدیالته،

) لســــــــــــــنـة 51وعلى القـانون رقم (
�شــــــأن حظر اســــــتحداث   2009

ــال   واســـــــــــــــتـعـمـــــ وتـخـز�ـن  ــاج  و�نـتـــــ
ــلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك  األســـــــــ

ــكري   ــاء العســـــ وعلى قانون القضـــــ
ــوم �قانون رقم   ــادر �المرســـــــ الصـــــــ

 ، وتعدیالته، 2002نة  ) لس34(

وعلى قــانون اإلجراءات الجنــائیــة  
ــوم �قانون رقم   ــادر �المرســـــــ الصـــــــ

 ، وتعدیالته، 2002) لسنة  46(

) لســـــــــــــنة 58وعلى القانون رقم (
�شــــــــــــأن حما�ة المجتمع    2006

ــة،   ــیـــــ ــابـــــ اإلرهـــــ ــال  ــمـــــ األعـــــ مـــــــن 
 وتعدیالته،

) لســـــــــــــــنة 51وعلى الـقانون رقم (
ــتحداث   2009 ــأن حظر اســـ �شـــ

واســــــــــــــتـعـ  وتـخـز�ـن  ــاج  ــال  و�نـتـــــ مـــــ
ــلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك  األســــــــ
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
 األســــــــــــــلحـة، المعـدل ـ�الـقانون رقم  

 ( ) لسنة،

الــطــیــران   تــنــظــیــم  ــانــون  قـــــ وعــلــى 
المــدني الصـــــــــــــــادر �ــالقــانون رقم  

 ،  2013) لسنة 14(

) لســــــــــــــنة 32وعلى القانون رقم (
انضـــــــــــمام  �الموافقة على  2017

ــاقیـــة قمع  مملكـــة البحر�ن إلى اتفـ
األفعال غیر المشـــــــروعة المتعلقة 

 �الطیران المدني والدولي،

ــوم رقم ( ــنة 9وعلى المرســـــــ ) لســـــــ
�الموافقة على انضـــــــــــمام   1988

ــاقیـــة حظر   دولـــة البحر�ن إلى اتفـ
استحداث و�نتاج وتخز�ن األسلحة 

ــة ــة)    الــبــكــتــر�ــولــوجــیـــــ (الــبــیــولــوجــیـــــ

 األســــــــــــــلحـة، المعـدل ـ�الـقانون رقم  
 ( ) لسنة،

الــطــیــران  تــنــظــیــم  ــانــون  قـــــ وعــلــى 
ــادر �ــالقــانون رقم   المــدني الصـــــــــــــ

 ،  2013) لسنة 14(

) لســـــــــــــنة 32وعلى القانون رقم (
�الموافقة على انضــــــــــمام   2017

مملكـــة البحر�ن إلى اتفـــاقیـــة قمع 
األفعال غیر المشــــــروعة المتعلقة 

 �الطیران المدني والدولي،

) لســـــــــنة  9وعلى المرســـــــــوم رقم (
�الموافقة على انضــــــــــمام   1988

دولـــة البحر�ن إلى اتفـــاقیـــة حظر  
وتـخـز�ـن   ــاج  و�نـتـــــ ــداث  اســـــــــــــــتـحـــــ
ــة  الـــبـــكـــتـــر�ـــولـــوجـــیـــــ ــة  ــلـــحـــــ   األســــــــــــــ

ــینیة وتدمیر   (البیولوجیة) والتكســــــــ
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
وتدمیر تلك األســـــلحة   والتكســـــینیة

 ،1972أبر�ل    10الموقعة في  

ومـجــلس   ــورى  الشــــــــــــ مـجــلس  أـقر 
النواب القانون اآلتي نصــــــــه، وقد 

 صدقنا علیه وأصدرناه:

 10تـلك األســــــــــــــلحـة الموقعـة في  
 ،1972أبر�ل  

ومـجــلس   الشــــــــــــــورى  مـجــلس  أـقر 
القانون اآلتي نصـــــــه، وقد النواب 

 صدقنا علیه وأصدرناه:

 ) 1(مادة 

القانون،   هذا  أحكام  تطبیق  في 
التالیة  والعبارات  للكلمات  تكون 
المعاني المبینة قر�ن �ل منها ما  
خالف   النص  سیاق  �قتض  لم 

 ذلك:     

 : مملكة البحر�ن. المملكة 

: اتفاقیة حظر استحداث  االتفاقیة 
األسلحة  وتخز�ن  و�نتاج 

 ) 1(مادة 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على   -

 مشروع القانون.في 

 

 ) 1(مادة 

نص كمـا ورد  الالموافقـة على   -

 في مشروع القانون.

 

 

 

 ) 1(مادة 

القانون،   هذا  أحكام  تطبیق  في 
التالیة  والعبارات  للكلمات  تكون 
المعاني المبینة قر�ن �ل منها ما 
خالف   النص  سیاق  �قتض  لم 

 ذلك:     

 : مملكة البحر�ن. المملكة 

: اتفاقیة حظر استحداث  االتفاقیة 
األسلحة  وتخز�ن  و�نتاج 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
(البیولوجیة)   البكتر�ولوجیة 

 ة. والتكسینیة وتدمیر تلك األسلح 

الوطنیة  المنشأة اللجنة  اللجنة   :
) من قانون  2لحكم المادة (  ـًاق طب 

) لسنة  51رقم  �شأن   2009) 
وتخز�ن   و�نتاج  استحداث  حظر 
الكیمیائیة   األسلحة  واستعمال 

 وتدمیر تلك األسلحة. 

أي مادة من  العنصر البیولوجي:  
أصل بیولوجي (حیوي) قادرة على 
إحداث وفاة أو أمراض أو أضرار  

سان أو الحیوان أو النبات أو  �اإلن 
أو   الحیة  الكائنات  من  غیرها 

 عناصر البیئة األخرى. 

سامة غیر حیة،    مواد التكسینات:  
تنتج من أنواع �ثیرة من الكائنات  

(البیولوجیة)   البكتر�ولوجیة 
 وتدمیر تلك األسلحة.  والتكسینیة

الوطنیة المنشأة اللجنة  اللجنة   :
) من قانون  2لحكم المادة (   قـًاطب 

) لسنة  51رقم  �شأن    2009) 
وتخز�ن   و�نتاج  استحداث  حظر 
الكیمیائیة   األسلحة  واستعمال 

 وتدمیر تلك األسلحة. 

أي مادة من  العنصر البیولوجي:  
قادرة  (حیوي)  بیولوجي  أصل 

أم أو  أو  على إحداث وفاة  راض 
أو   الحیوان  أو  �اإلنسان  أضرار 
الكائنات   من  غیرها  أو  النبات 
 الحیة أو عناصر البیئة األخرى. 

سامة غیر حیة،    موادالتكسینات:  
تنتج من أنواع �ثیرة من الكائنات  
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
أو   النبات  أو  �الحیوان  الحیة، 

 الكائنات الدقیقة (البكتیر�ا). 

أو  البیولوجیة  األسلحة 
البیولوجیة  التكسینیة  العناصر   :

التك �مكن  أو  ال  �كمیات  سینات، 
أو   الوقائیة  لألغراض  تبر�رها 
  ـًا الحمائیة أو السلمیة األخرى، أی 

وسیلة  أو  مصدرها  كان 
استحداثها، وتشمل أ�ة أسلحة أو  
معدات أو وسائل إ�صال مصممة  
أو   بیولوجیة  عناصر  الستخدام 
تكسینات ألغراض عدائیة أو في  

 النزاعات المسلحة.

البیولوجي المب األمان  ادئ : 
لمنع خطر   تهدف  التي  والتدابیر 

أو   النبات  أو  �الحیوان  الحیة، 
 الكائنات الدقیقة (البكتیر�ا). 

أو   البیولوجیة  األسلحة 
العناصر  التكسینیة  البیولوجیة  : 

�مكن   �كمیات ال  التكسینات،  أو 
أو   الوقائیة  لألغراض  تبر�رها 
  ـًا الحمائیة أو السلمیة األخرى، أی 

وسیلة   أو  مصدرها  كان 
استحداثها، وتشمل أ�ة أسلحة أو  
إ�صال   وسائل  أو  معدات 
عناصر   الستخدام  مصممة 
ألغراض   تكسینات  أو  بیولوجیة 
 عدائیة أو في النزاعات المسلحة. 

البیولوجياألم المبادئ ان   :
والتدابیر التي تهدف لمنع خطر  
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
أو   بیولوجیة  لعناصر  التعرض 

 تكسینات. 

البیولوجي:   اإلجراءات األمن 
الوقائیة والرقابیة والمحاسبیة التي  
یتم تنفیذها للحیلولة دون فقدان أو  
سرقة أو سوء استخدام أو إطالق  
لعناصر   عمدي  غیر  أو  عمدي 

 بیولوجیة أو تكسینات. 

المراقبة: �العناصر  قا  قائمة  ئمة 
البیولوجیة والتكسینات التي �جوز  
طبق  فیها  �التعامل    ـًاالترخیص 

) من هذا القانون،  3لحكم المادة ( 
من   قرار  بتحدیدها  �صدر  والتي 
اقتراح  على  بناًء  الوزراء  مجلس 

 اللجنة الوطنیة. 

أو   بیولوجیة  لعناصر  التعرض 
 تكسینات. 

البیولوجي:   اإلجراءات األمن 
الوقائیة والرقابیة والمحاسبیة التي  
یتم تنفیذها للحیلولة دون فقدان أو 
سرقة أو سوء استخدام أو إطالق  
لعناصر   عمدي  غیر  أو  عمدي 

 بیولوجیة أو تكسینات. 

المراقبة:  �العناصر    قائمة  قائمة 
البیولوجیة والتكسینات التي �جوز  
طبق فیها  �التعامل    ـًاالترخیص 

) من هذا القانون،  3لحكم المادة (
من  قرار  بتحدیدها  �صدر  والتي 
اقتراح  على  بناًء  الوزراء  مجلس 

 اللجنة الوطنیة. 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
أي شخص طبیعي أو    الشخص:
 اعتباري. 

أي شخص طبیعي أو   الشخص:
 اعتباري. 

 

 ) 2(مادة 

 

ُ�حظر على أي شــــــــــــــخص القیـام 
 �أي عمل من األعمال اآلتیة:  

ــتحداث أو إنتاج أو تخز�ن   .1 اســ

أو  ــولـــوجـــي  ــیـ بـ ــالح  ســــــــــــــ أي 

تكسیني أو تطو�ره أو استیراده  

أو تصــــدیره أو إعادة تصــــدیره 

أو شــحنه العابر (ترانز�ت) أو 

مروره أو الحصــــول علیه �أي 

طر�قة أو حیازته أو إحرازه أو 

ســــه أو االحتفاظ �ه، ســــواًء لنف

 ) 2(مادة 

 

ــة على    - ورد  الالموافق كمــا  نص 

 في مشروع القانون.

 ) 2(مادة 

 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على    -

 في مشروع القانون.

 ) 2(مادة 

 

ُ�حظر على أي شــــــــــــــخص القـیام  
 �أي عمل من األعمال اآلتیة:  

اســـــتحداث أو إنتاج أو تخز�ن   .1
أو  ــولـــوجـــي  ــیـ بـ ســــــــــــــــالح  أي 
تكسیني أو تطو�ره أو استیراده  
ــدیره  ــدیره أو إعادة تصــ أو تصــ
أو شــحنه العابر (ترانز�ت) أو 
مروره أو الحصــــول علیه �أي 
طر�ـقة أو حـیازـته أو إحرازه أو 
االحتفاظ �ه، ســــواًء لنفســــه أو 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
لحســاب الغیر، أو امتالكه أو 

نقله �صــــــورة مباشــــــرة أو غیر  

ــرة إلى أي مكان داخل   مباشـــــــــ

أو  ــا  ــارجــهـــــ خـــــ أو  ــة  الــمــمــلــكـــــ

ــورة من   التعامل فیه �أي صــــــــــ

 صور التعامل.

تحو�ل أي عنصــــــــــر بیولوجي   .2

أو تكســــــــــــــینـات إلى ســــــــــــــالح 

 بیولوجي أو تكسیني.

بناء أو امتالك أو إدارة منشأة  .3

ــلحة البیولوجیة أو   إلنتاج األسـ

أو  اقتنــــــاء  أو  التكســــــــــــــینیــــــة، 

االحتفـاظ �ـأ�ـة تجهیزات معـدة  

لحســاب الغیر، أو امتالكه أو 
ــرة أ ــورة مباشــــ و غیر  نقله �صــــ

مباشــــــــــــرة إلى أي مكان داخل  
المملكة أو خارجها أو التعامل  
ــور  ــورة من صــــــــ فیه �أي صــــــــ

 التعامل.
تحو�ل أي عنصـــــــــر بیولوجي   .2

أو تكســــــــــــــیـنات إلى ســــــــــــــالح 

 بیولوجي أو تكسیني.

بناء أو امتالك أو إدارة منشأة  .3

إلنتاج األســلحة البیولوجیة أو 

أو  اقتنـــــاء  أو  التكســــــــــــــینیـــــة، 

االحتفـاظ �ـأ�ـة تجهیزات معـدة  

أو  ــة  ــذه األســــــــــــــلحــ هــ ــاج  إلنتــ
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
إلنتاج هذه األسلحة أو وسائل  

 استخدامها أو إ�صالها. 

اســــتعمال األســــلحة البیولوجیة   .4

إطـالق   أو  ــة  ـــیـنیـــــ اـلـتكســــــــــــ أو 

أو  ــة  بــیــولــوجــیـــــ ــر  ــاصـــــــــــــ عــنـــــ

تكســــــینات، بهدف إلحاق أذى 

ترو�ع   أو  ــة  الحیــ ــات  ــائنــ ــالكــ �ــ

 األشخاص.

ــائـــل اســــــــــــــتخـــدامهـــا أو  وســــــــــــــ

 إ�صالها.

اسـتعمال األسـلحة البیولوجیة    .4

إطـالق   أو  ــة  ـــیـنیـــــ اـلـتكســــــــــــ أو 

أو  ــة  بــیــولــوجــیـــــ ــر  ــاصـــــــــــــ عــنـــــ

تكســــینات، بهدف إلحاق أذى 

ــالكــــ  أو ترو�ع  �ــ ــة  الحیــ ــات  ائنــ

 األشخاص.

 ) 3(مادة 

دون   شخص  ألي  �جوز  ال 
من   ترخیص  على  الحصول 
أو  استحداث  الوطنیة،  اللجنة 
إنتاج أو تخز�ن أي من العناصر  
أو   المراقبة،  �قائمة  المدرجة 

 ) 3(مادة 
 

نص كما ورد في  الالموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 ) 3(مادة 

نص كما ورد في  الالموافقة على    -

 مشروع القانون. 

 ) 3(مادة 

دون    ال شخص  ألي  �جوز 
من   ترخیص  على  الحصول 
أو   استحداث  الوطنیة،  اللجنة 
إنتاج أو تخز�ن أي من العناصر  
أو   المراقبة،  �قائمة  المدرجة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
أو تطو�رها أو تحو�لها    استعمالها

أو استیرادها أو تصدیرها أو إعادة 
العابر  شحنها  أو  تصدیرها 
(ترانز�ت) أو مرورها أو الحصول  

�أي طر�  أو  علیها  أو حیازتها  قة 
سواًء  بها،  االحتفاظ  أو  إحرازها 
أو   الغیر،  لحساب  أو  لنفسه 
مباشرة  �صورة  نقلها  أو  امتالكها 
مكان   أي  إلى  مباشرة  غیر  أو 
أو   خارجها  أو  المملكة  داخل 
التعامل فیها �أي صورة من صور  

 التعامل. 

قرارً  الوطنیة  اللجنة    ا وتصدر 
منح   و�جراءات  شروط  بتحدید 

ال سر�انها  وتجدید  ومدة  تراخیص 

أو تطو�رها أو تحو�لها   استعمالها
أو استیرادها أو تصدیرها أو إعادة  
العابر   شحنها  أو  تصدیرها 
(ترانز�ت) أو مرورها أو الحصول  

أو حیازتها أو    علیها �أي طر�قة
سواًء  بها،  االحتفاظ  أو  إحرازها 
أو   الغیر،  لحساب  أو  لنفسه 
نقلها �صورة مباشرة  امتالكها أو 
مكان   أي  إلى  مباشرة  غیر  أو 
أو   خارجها  أو  المملكة  داخل 
من   صورة  �أي  فیها  التعامل 

 صور التعامل. 

قرارً  الوطنیة  اللجنة    ا وتصدر 
منح   و�جراءات  شروط  بتحدید 
سر�انها   ومدة  التراخیص  وتجدید 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
وأوجه استعمال العناصر المدرجة  

 �قائمة المراقبة.
وأوجه استعمال العناصر المدرجة  

 �قائمة المراقبة.

 ) 4(مادة 

وتجدید   منح  على  رسوم  ُتفرض 
طبق  تصدر  التي    ـًاالتراخیص 

و�صدر   القانون،  هذا  ألحكام 
وفئاتها   الرسوم  هذه  بتحدید 
من   قرار  تحصیلها  و�جراءات 
اللجنة الوطنیة �عد موافقة مجلس  

 الوزراء.

 

 
 

 

 ) 4(مادة 
 

نص كما ورد في  الالموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 ) 4(مادة 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على    -

 في مشروع القانون.

 ) 4(مادة 

رسوم   وتجدید  ُتفرض  منح  على 
طبق تصدر  التي    ـًا التراخیص 

و�صدر   القانون،  هذا  ألحكام 
وفئاتها   الرسوم  هذه  بتحدید 
من   قرار  تحصیلها  و�جراءات 
اللجنة الوطنیة �عد موافقة مجلس  

 الوزراء.

 



 

15 
 

General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 

 ) 5(مادة 

 یلتزم المرخص له �مراعاة اآلتي: 

واألمــــــــان   .1 األمــــــــن  إجــــــــراءات 

�صـــــــــــــــــــــدر   اـلـتي  اـلـبـیوـلوجــیـین 

اللجنـــــة  قرار من  بتحـــــدیـــــدهـــــا 

 الوطنیة.

تقــد�م تقــار�ر ســــــــــــــنو�ــة دور�ــة  .2

ــطة التي  للجنة الوطنیة �األنشـ

ایزاولها، موضح  بها عملیات    ــــً

ــتصـــــــــــــــــــــدیــر   وال االســــــــــــــــتــیــراد 

واالسـتخدام ألي من العناصـر 

 المدرجة �قائمة المراقبة.  

إخطــار اللجنــة الوطنیــة �تــا�ــة   .3

أنشــــــــــــــطــــــة  أي  مزاولــــــة  قبــــــل 

 ) 5(مادة 
 

ــة على    - ورد  الالموافق كمــا  نص 

 في مشروع القانون.

 

 ) 5(مادة 
 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على    -

 في مشروع القانون.

 

 ) 5(مادة 

 یلتزم المرخص له �مراعاة اآلتي: 

واألمــــــــان   .1 األمــــــــن  إجــــــــراءات 
�صـــــــــــــــــــــدر   اـلـتي  اـلـبـیوـلوجــیـین 
اللجنـــــة  قرار من  بتحـــــدیـــــدهـــــا 

 الوطنیة.
تقــد�م تقــار�ر ســــــــــــــنو�ـة دور�ـة   .2

للجنة الوطنیة �األنشــطة التي 
بها عملیات   ـــًایزاولها، موضح 

والــتصـــــــــــــــــــــدیــر   االســـــــــــــــتــیــراد 
واالستخدام ألي من العناصر 

 المدرجة �قائمة المراقبة.  
إخطـار اللجنـة الوطنیـة �تـا�ـة   .3

ــة  أنشــــــــــــــطـــ أي  ــة  مزاولـــ ــل  قبـــ
مســــــــــــــتحـــدثـــة تتعلق �ـــأي من  
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
مســــــــــــــتحـــدثـــة تتعلق �ـــأي من  

العنــاصــــــــــــــر المــدرجــة �قــائمــة  

ــاذ   التـــخـــــ ــك  وذلـــــ ــة،  ــبـــــ ــمـــراقـ الـ

 إجراءات الترخیص بها.

العنــاصــــــــــــــر المــدرجــة �قــائمــة  
ــاذ   التـــخـــــ ــك  وذلـــــ ــة،  الـــمـــراقـــبـــــ

 إجراءات الترخیص بها.

 ) 6(مادة 

اللجنة  �قرار من  الترخیص  یلغى 
 الوطنیة في األحوال اآلتیة: 

أحد   .1 له  المرخص  فقد  إذا 

 شروط الترخیص.  

من    ـًاإذا خالف المرخص له أی  .2

علیه   المفروضة  االلتزامات 

 �موجب أحكام هذا القانون. 

العامة   .3 المصلحة  اقتضت  إذا 

�حق   اإلخالل  دون  ذلك، 

 ) 6(مادة 
 

نص كما ورد في  الالموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 

 ) 6(مادة 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على    -

 القانون.في مشروع  

 

 ) 6(مادة 

یلغى الترخیص �قرار من اللجنة  
 الوطنیة في األحوال اآلتیة: 

أحد   .1 له  المرخص  فقد  إذا 
 شروط الترخیص.  

من    ـًاإذا خالف المرخص له أی .2

علیه   المفروضة  االلتزامات 

 �موجب أحكام هذا القانون. 

العامة   .3 المصلحة  اقتضت  إذا 

�حق   اإلخالل  دون  ذلك، 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
للمطالبة   له  المرخص 

�التعو�ض عن األضرار التي  

 مقتض. لحقت �ه إن �ان له  

قرار  ضده  صدر  لمن  و�جوز 
�إلغاء ترخیصه التظلم أمام وز�ر  

یوم ثالثین  من    ـًاالخارجیة خالل 
الوز�ر   وعلى  �ه،  إخطاره  تار�خ 

  ـًا یومالبت في التظلم خالل ثالثین  
من تار�خ تقد�مه، و�خطر المتظلم  
و�عتبر   �شأنه،  الصادر  �القرار 
المدة دون رد رفض  ـًا مضي هذه 

 للتظلم.  ـًاضمنی
أو   صراحة  تظلمه  رفض  ولمن 

المحكمة    ـًاضمن  أمام  �طعن  أن 
یوم ستین  خالل  من    ـًاالمختصة 

للمطالبة   له  المرخص 

�التعو�ض عن األضرار التي  

 لحقت �ه إن �ان له مقتض. 

قرار   ضده  صدر  لمن  و�جوز 
�إلغاء ترخیصه التظلم أمام وز�ر  

من    ـًاالخارجیة خالل ثالثین یوم
الوز�ر   وعلى  �ه،  إخطاره  تار�خ 
ثالثین   خالل  التظلم  في  البت 

و�خطر    ـًاوم ی  تقد�مه،  تار�خ  من 
�شأنه،   الصادر  �القرار  المتظلم 
و�عتبر مضي هذه المدة دون رد  

 للتظلم.  ـًاضمنی ـًارفض

ولمن رفض تظلمه صــــــــــــراحة أو 
اضمن  أن �طعن أمام المحكمة    ــــــــــــً

االمختصة خالل ستین یوم ــً من   ــــــ
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
أو   تظلمه  برفض  إخطاره  تار�خ 

 . ـًاضمنی ـًااعتباره مرفوض
تـــار�خ إخطـــاره برفض تظلمـــه أو 

 .ـًاضمنی  ـًااعتباره مرفوض

 ) 7(مادة 

حصل   شخص  �ل  على  �جب 
معلومات   أو  بیانات  أ�ة  على 
سر�ة من المملكة أو من أ�ة دولة  

ألحكام    اطرف في االتفاقیة تنفیذً 
على   �حافظ  أن  القانون  هذا 
الغیر   إلى  �فشیها  وأال  سر�تها، 
�صورة مباشرة أو غیر مباشرة إال 

تنفیذً  ذلك  �ان  ألمر صادر   اإذا 
المحكمة   أو  التحقیق  جهة  من 

تنفیذً المختص أو  ألحكام    ا ة 
 االتفاقیة. 

 ) 7(مادة 
 

نص كما ورد في  الالموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 

 ) 7(مادة 
 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على    -

 في مشروع القانون.

 

 ) 7(مادة 

�جب على �ل شـــــــخص حصـــــــل  
أو معلومــــات   بیــــانــــات  أ�ــــة  على 
ســــــــــــــر�ــة من المملكــة أو من أ�ــة 
ــاقیـــة تنفیـــذً    ا دولـــة طرف في االتفـ

ــافظ   ــانون أن �حـ ــذا القـ ــام هـ ألحكـ
ــیها إلى   ــر�تها، وأال �فشــــــ على ســــــ
الغیر �صــــــــــورة مباشــــــــــرة أو غیر  
  ا مـباشــــــــــــــرة إال إذا �ـان ذـلك تنفـیذً 

ــادر من جهة التحقیق   ألمر صــــــــــ
ــة أو تنفیذً    ا أو المحكمة المختصــــــ

 ألحكام االتفاقیة.

 



 

19 
 

General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 

 ) 8(مادة 

�كون للمفتشــــــــــــــین من أعضــــــــــــــاء 
غیرهم  من  أو  الوطنیــــــة  اللجنــــــة 
ــام   للقیـــ ــا  رئیســــــــــــــهـــ �عینهم  ــذین  الـــ
من   والـتحــقق  الـتـفـتـیش  ــال  ــأعمـــــ �ـــــ
ــانــون  الــقـــــ ــذا  هـــــ ــام  أحــكـــــ تــطــبــیــق 

ــذً  ــه   اوالقرارات الصــــــــــــــــــادرة تنفیــ لــ
 السلطات اآلتیة:

دخول المحال والمنشــآت ذات  .1

من   أي  �مزاولـــــــة  ــلـــــــة  الصــــــــــــ

األنشـــــــطة الخاضـــــــعة ألحكام  

 هذا القانون.

ــق   .2 ــائـــ ــوثـــــ الـــ ــى  ــلـــ عـــ االطـــــالع 

ــة   والســــــــــــــجالت ذات الصــــــــــــــل

 .�أعمال التفتیش

 ) 8(مادة 
 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على   -

 في مشروع القانون.

 

 

 ) 8(مادة 
 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على    -

 في مشروع القانون.

 

 ) 8(مادة 

ــاء   ــین من أعضـــــــــــ �كون للمفتشـــــــــــ
غیرهم  من  أو  الوطنیــــــة  اللجنــــــة 
للقیـــــام   رئیســــــــــــــهـــــا  �عینهم  الـــــذین 
من  والتحقق  التفتیش  �ـــــــأعمـــــــال 

ــذا   هـــــ ــام  أحـكـــــ ــانـون  تـطـبـیـق  الـقـــــ
ــذً  ــادرة تنفیــ لــــه   اوالقرارات الصـــــــــــــــ

 السلطات اآلتیة:

دخول المحال والمنشــآت ذات  .1
من   أي  ــة  �مزاولـــــ ــة  ــلـــــ الصــــــــــــ
األنشــــــــطة الخاضــــــــعة ألحكام  

 هذا القانون.
ــائـــــق   .2 الـــــوثـــــ ــلـــــى  عـــ االطـــــالع 

والســــــــــــــجالت ذات الصــــــــــــــلــة  
 �أعمال التفتیش.



 

20 
 

General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
البیــــانــــات والمعلومــــات  .3 طلــــب 

ــال   ــأعـمـــــ �ـــــ ــام  لـلــقــیـــــ ــة  الـالزمـــــ

 التفتیش.

ــاص   األشـــــــــــــــــخـــــ عـــلـــى  و�ـــجـــــــب 
الخاضــــــــــــعین ألحكام هذا القانون 

ولین عن إدارتهم ؤ وممثلیهم والمســ 
الفعلیـــة تمكین مفتشــــــــــــــي اللجنـــة 
ــدم  ــامهم وعـ ــة من أداء مهـ الوطنیـ
إعاقتهم، وأن یزودوهم �المستندات  
والبیانات والمعلومات الصـــــــحیحة  

 ة.والالزم

البیــــانــــات والمعلومــــات  .3 طلــــب 
ــال   ــأعـمـــــ �ـــــ ــام  لـلـقـیـــــ ــة  الـالزمـــــ

 التفتیش.

ــى   ــلـ عـ ــجـــــــب  ــاص  و�ـ األشـــــــــــــــــخـــــ
الخاضـــــــــــعین ألحكام هذا القانون 

ولین عن إدارتهم ؤ وممثلیهم والمس
ــة  ــة تمكین مفتشــــــــــــــي اللجنـ الفعلیـ
الوطنیـــة من أداء مهـــامهم وعـــدم 
یــــــــزودوهــــــــم  وأن  إعــــــــاقــــــــتــــــــهــــــــم، 
�المستندات والبیانات والمعلومات 

 الصحیحة والالزمة.

 ) 9(مادة 

�خولهم   الذین  للموظفین  �كون 
�ش المعني  العدل  ؤ الوز�ر  ون 

�االتفاق مع اللجنة الوطنیة صفة  

 ) 9(مادة 
 

ــة على    - ورد  الالموافق كمــا  نص 

 في مشروع القانون.

 ) 9(مادة 
 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على    -

 في مشروع القانون.

 ) 9(مادة 

ـ�خـوـلهـم   ــذـین  الـــــ ـلـلمـوظــفـین  ـ�كـون 
�شــــــــــــــ  المعني  ــدل ؤ الوز�ر  العــ ون 

�االتفاق مع اللجنة الوطنیة صـفة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
وذلك   القضائي  الضبط  مأموري 
�النسبة للجرائم المنصوص علیها  
في   تقع  والتي  القانون،  هذا  في 
دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة  

 �أعمال وظیفتهم.  

وتحال المحاضر المحررة �النسبة  
العامة  النیا�ة  إلى  الجرائم  لهذه 

 وطنیة. �قرار من رئیس اللجنة ال 

ــائي وذلك    ــبط القضــ مأموري الضــ
�النسبة للجرائم المنصوص علیها 
في هــــذا القــــانون، والتي تقع في 
دوائر اختصــــــــــــــاصــــــــــــــهم، وتكون  

 متعلقة �أعمال وظیفتهم.  

اـلمـحـررة   ــاضــــــــــــــر  اـلمـحـــــ ــال  وـتحـــــ
�النســـــــــبة لهذه الجرائم إلى النیا�ة 
اللجنــــة   ــامــــة �قرار من رئیس  العــ

 الوطنیة.

 )10(مادة 
 

مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة أشد 
أو   العقو�ات  قانون  علیها  ینص 
العقو�ات   قانون آخر، تسري  أي 
البنود   في  علیها  المنصوص 
التالیة على الجرائم المحددة فیها،  

 )10(مادة 
 

نص كما ورد في  الالموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 )10(مادة 

 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على    -

 في مشروع القانون.

 

 )10(مادة 
 

مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة أشد  
أو   العقو�ات  قانون  علیها  ینص 
أي قانون آخر، تسري العقو�ات  
البنود   في  علیها  المنصوص 
التالیة على الجرائم المحددة فیها،  
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
مملكة   إقلیم  داخل  ارتكبت  سواًء 
�حر�ني   مواطن  من  أو  البحر�ن 
خارج إقلیم مملكة البحر�ن، أو من  

البحر�ن  أجنبي داخل إقلیم مملكة  
من تلك الجرائم   أي  كان قد ارتكب

في الخارج ولم �كن طلب تسلیمه  
 قد ُقِبل: 

�عاقب �السجن مدة ال تقل عن   .1

عشر سنوات و�الغرامة التي ال  

دینار وال    لفالتقل عن عشرة آ 

تجاوز عشر�ن ألف دینار، �ل  

األفعال   من  فعًال  ارتكب  من 

المادة  في  علیها  المنصوص 

) من هذا القانون. وتكون  2(

السجن   أو  اإلعدام  العقو�ة 

مملكة   إقلیم  داخل  ارتكبت  سواًء 
�حر�ني   مواطن  من  أو  البحر�ن 
خارج إقلیم مملكة البحر�ن، أو من  

البحر�ن  أجنبي داخل إقلیم مملكة 
من تلك الجرائم   أي  كان قد ارتكب

في الخارج ولم �كن طلب تسلیمه  
 قد ُقِبل: 

�عاقب �السجن مدة ال تقل عن   .1
عشر سنوات و�الغرامة التي ال  

دینار وال    لف التقل عن عشرة آ
تجاوز عشر�ن ألف دینار، �ل  
األفعال   من  فعًال  ارتكب  من 
المادة  في  علیها  المنصوص 

) من هذا القانون. وتكون  2(
السجن   أو  اإلعدام  العقو�ة 
المؤ�د إذا نشأ عن أي من هذه  
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
المؤ�د إذا نشأ عن أي من هذه 

األفعال موت شخص أو أكثر  

أو إلحاق ضرر جسیم �البیئة  

تعطیل   أو  العامة  الصحة  أو 

 مرفق عام. 

من  و�عاق �ل  العقو�ة  بذات  ب 

حرض أو ساعد أو اتفق مع  

�أي   القیام  على  شخص  أي 

فعل من هذه األفعال، ووقعت  

هذا   على  بناًء  الجر�مة 

أو  المساعدة  أو  التحر�ض 

 االتفاق. 

وتكون العقو�ة الحبس مدة ال  

سنوات   سبع  على  تز�د 

عن   تقل  ال  التي  والغرامة 

األفعال موت شخص أو أكثر  
أو إلحاق ضرر جسیم �البیئة  
تعطیل   أو  العامة  الصحة  أو 

 مرفق عام. 
ب بذات العقو�ة �ل من  و�عاق

حرض أو ساعد أو اتفق مع  
�أي   القیام  على  شخص  أي 
فعل من هذه األفعال، ووقعت  
هذا  على  بناًء  الجر�مة 
أو   المساعدة  أو  التحر�ض 

 االتفاق. 
 

وتكون العقو�ة الحبس مدة ال  
تز�د على سبع سنوات والغرامة  
التي ال تقل عن خمسة آالف  
عشرة   على  تز�د  وال  دینار 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
تز�د   وال  دینار  آالف  خمسة 

د آالف  عشرة  أو  على  ینار، 

إحدى هاتین العقو�تین، إذا لم 

أو   التحر�ض  على  یترتب 

 المساعدة أثر.

�عاقب �السجن مدة ال تقل عن   .2

التي  و�الغرامة  سنوات  خمس 

ال تقل عن خمسة آالف دینار  

وال تجاوز عشر�ن ألف دینار  

المادة  حكم  خالف  من  كل 

 ) من هذا القانون. 3(

�عاقب �الحبس و�الغرامة التي   .3

ال تقل عن خمسمائة دینار وال  

تجاوز ألف دینار، أو �إحدى  

من   �ل  العقو�تین،  هاتین 

دینار، أو إحدى هاتین  آالف  
العقو�تین، إذا لم یترتب على  

 التحر�ض أو المساعدة أثر. 
 
 

 
تقل   .2 ال  مدة  �السجن  �عاقب 

عن خمس سنوات و�الغرامة 
التي ال تقل عن خمسة آالف  
دینار وال تجاوز عشر�ن ألف 
حكم   خالف  من  �ل  دینار 

 ) من هذا القانون. 3المادة (
و�الغرامة  .3 �الحبس  �عاقب 

خمسمائة  عن  تقل  ال  التي 
دینار وال تجاوز ألف دینار،  
العقو�تین،   أو �إحدى هاتین 
كل من خالف أ�ًا من أحكام  
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
خالف أ�ًا من أحكام المادتین  

)، والفقرة الثانیة من  7) و(5(

 ) من هذا القانون. 8المادة (

المنصوص   العقو�ات  وتضاعف 
السا�قة  البنود  من  أي  في  علیها 

 . في حالة العود

)، والفقرة 7) و( 5المادتین ( 
) المادة  من  من  8الثانیة   (

 هذا القانون.

وتضـــاعف العقو�ات المنصـــوص 
ــا�قة   علیها في أي من البنود الســـــ

 .في حالة العود

 )11(مادة 

�مس اإلخالل  عدم  ولیة  ؤ مع 
طبق الطبیعي  ألحكام    ـًا الشخص 

الشخص   �عاقب  القانون،  هذا 
تقل   ال  التي  �الغرامة  االعتباري 
عن خمسین ألف دینار وال تجاوز  
ارتكبت   إذا  دینار  ألف  مائتي 
علیها   المنصوص  الجرائم  إحدى 
 في هذا القانون �اسمه أو لحسا�ه. 

 )11(مادة 
 

نص كما ورد في  الالموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 )11(مادة 

 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على    -

 في مشروع القانون.

 

 )11(مادة 

�مس اإلخالل  عدم  ولیة  ؤ مع 
طبقالشخص   ألحكام    ـًا الطبیعي 

الشخص   �عاقب  القانون،  هذا 
تقل   ال  التي  �الغرامة  االعتباري 
عن خمسین ألف دینار وال تجاوز  
ارتكبت   إذا  دینار  ألف  مائتي 
علیها   المنصوص  الجرائم  إحدى 
 في هذا القانون �اسمه أو لحسا�ه.
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
في حالة الحكم �اإلدانة �جوز أن  و 

الشخص   �حرمان  المحكمة  تأمر 
المشار  من  في  االعتباري  �ة 

�إغالق   أو  العامة  المشروعات 
مقاره التي وقعت فیها الجر�مة أو  
 �حله و�غالق جمیع مقاره وفروعه.

في حــالــة الحكم �ــاإلدانــة �جوز  و 
ــان   ـ�حـرمـــــ ــة  اـلمـحـكـمـــــ ــأمـر  تـــــ أن 

باري من المشار�ة  الشخص االعت 
أو  العـــــامـــــة  المشــــــــــــــروعـــــات  في 
ــا  ــاره التي وقعـــت فیهـ ــإغالق مقـ �ـ
ــه و�غالق جمیع   ــة أو �حلـ الجر�مـ

 مقاره وفروعه.

 

 )12(مادة 

 

 

 

 )12(مادة 

أن یتحمل  على  ،  "إضافة عبارة    -
تالف أو  المحكوم علیه نفقات اإل 

 في نها�ة المادة. التدمیر" 
 

 

 )المادة �عد التعدیل نص (

 )12(مادة 
 

ـلى  - ـع ــة  ق واـف ـم ـجـلس    اـل ـم رار  ـق
ــاـفة عـبارة  بـ   النواب على ،  "إضــ

ات   ھ نفـق ل المحكوم علـی أن یتحـم
التــدمیر"  اإل أو  نھــایــة  تالف  في 

 المادة.
 

 )المادة �عد التعدیل (نص 

 )12(مادة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 

الحكم   حالة  في  المحكمة  تقضي 
أو   إتالف  أو  �مصادرة  �اإلدانة 
أو   البیولوجیة  األسلحة  تدمیر 
البیولوجیة   والعناصر  التكسینیة 
والتكسینات محل الجر�مة وغیرها  
األسلحة  تلك  إنتاج  مرافق  من 
واألشیاء  المعدات  و�افة 

 المستخدمة الرتكاب الجر�مة. 

 

الحكم   حالة  في  المحكمة  تقضي 
أو   إتالف  أو  �مصادرة  �اإلدانة 
أو   البیولوجیة  األسلحة  تدمیر 
البیولوجیة   والعناصر  التكسینیة 
وغیرها   الجر�مة  محل  والتكسینات 
األسلحة   تلك  إنتاج  مرافق  من 
واألشیاء   المعدات  و�افة 
الجر�مة،   الرتكاب  المستخدمة 
علیه   المحكوم  یتحمل  أن  على 

 .تالف أو التدمیرنفقات اإل 

تقضــــــــي المحكمة في حالة الحكم 
�اإلدانة �مصــــــــــــــادرة أو إتالف أو 
تــدمیر األســــــــــــــلحــة البیولوجیــة أو 
ــینیة والعناصـــــــر البیولوجیة   التكســـــ
والتكســـینات محل الجر�مة وغیرها 
من مرافق إنتــاج تلــك األســــــــــــــلحــة 
ــیــــــاء  واألشــــــــــــ المعــــــدات  و�ــــــافــــــة 
المســــــــــــــتخـدمـة الرتكـاب الجر�مـة،  
المحكوم علیـــه   على أن یتحمـــل 

 .تالف أو التدمیرنفقات اإل 

ــي المحكمة في حالة الحكم  تقضـــ
�اإلدانة �مصــــــــــــادرة أو إتالف أو 
تــدمیر األســــــــــــــلحــة البیولوجیــة أو 
ــینیة والعناصــــــر البیولوجیة   التكســــ

محل الجر�مة وغیرها   والتكسینات
من مرافق إنتـاج تلـك األســــــــــــــلحـة 
ــیــــــاء   واألشــــــــــــ المعــــــدات  ــافــــــة  و�ــــ
المســــــــــــــتخـدمـة الرتكـاب الجر�مـة،  
على أن یتحمــل المحكوم علیــه  

 .تالف أو التدمیرنفقات اإل 

 )13(مادة 

ال تخــل أحكــام هــذا القــانون �ــأي 
تعاون دولي في مجال األنشـــــــطة  
فـــي  ــة  الـــمـــوجـــهـــــ ــة  الـــبـــیـــولـــوجـــیـــــ
ــافات والتطبیقات العلمیة  االكتشـــــــــ

 )13(مادة 
 

نص كما ورد في  الالموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 )13(مادة 
 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على   -

 في مشروع القانون.

 

 )13(مادة 

ال تخــل أحكــام هــذا القــانون �ــأي 
ــطة   تعاون دولي في مجال األنشــــ
ــي  فـ ــة  ــهـــــ ــوجـ ــمـ الـ ــة  ــیـــــ ــوجـ ــولـ ــیـ ــبـ الـ
ــافات والتطبیقات العلمیة  االكتشــــــــ
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نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 
في میـــدان الوقـــا�ـــة من األمراض 
الــــــدولي   التبــــــادل  ذلــــــك  في  �مــــــا 
ــینات   ــر البیولوجیة والتكســ للعناصــ

أو   بتجهیزوالمعـدات الخـاصـــــــــــــــة  
ــاج أو تخز�ن   ــال أو إنتـ اســــــــــــــتعمـ

ــر البی  ــینات  العناصــ ولوجیة والتكســ
ا لألغراض الســــلمیة ووفق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً

 لالتفاقیة.

في میــدان الوقــا�ــة من األمراض 
الــــــدولي   التبــــــادل  ذلــــــك  في  �مــــــا 
للعناصــــر البیولوجیة والتكســــینات  

ــة   أو   بتجهیزوالمعـدات الخـاصــــــــــــ
اســــــــــــــتعمـــال أو إنتـــاج أو تخز�ن  

ولوجیة والتكســــینات  العناصــــر البی 
ــلمیة ووفق الألغراض الســ ــً ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 لالتفاقیة.

 )14(مادة 

�أ�ة   القانون  هذا  أحكام  تخل  ال 
شروط أو تصار�ح أو تراخیص أو  
أي  علیها  ینص  أخرى  التزامات 

 قانون آخر. 

 

 )14(مادة 
 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على   -

 في مشروع القانون.

 

 )14(مادة 
 

ورد  نص كمــا  الالموافقــة على   -

 في مشروع القانون.

 

 )14(مادة 

�أ�ة   القانون  هذا  أحكام  تخل  ال 
تراخیص   أو  تصار�ح  أو  شروط 
علیها   ینص  أخرى  التزامات  أو 

 أي قانون آخر. 

 



 

29 
 

General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 

 )15(مادة 

تسري األحكام المنصوص علیها  
�شأنه   یرد  لم  فیما  االتفاقیة  في 

 نص خاص في هذا القانون. 

 

 )15(مادة 
 

نص كما ورد في  الالموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 )15(مادة 
 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على   -

 في مشروع القانون.

 

 )15(مادة 

تسري األحكام المنصوص علیها  
�شأنه   یرد  لم  فیما  االتفاقیة  في 

 نص خاص في هذا القانون. 

 

 )16(مادة 

في   االستعانة  الوطنیة  للجنة 
ردة في ااختصاصاتها الو ممارسة  

هذا القانون �الجهات الممثلة فیها  
المعني   الوز�ر  مع  �التنسیق 
�الجهة أو من في حكمه، وعلى  
اللجنة   مع  التعاون  الجهات  تلك 
 الوطنیة في سبیل قیامها �مهامها. 

 )16(مادة 
 

نص كما ورد في  الالموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 )16(مادة 
 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على   -

 في مشروع القانون.

 

 )16(مادة 

للجنــة الوطنیــة االســــــــــــــتعــانــة في 
ردة في اممارسـة اختصـاصـاتها الو 

الممثلــــة  �ــــالجهــــات  القــــانون  هــــذا 
فیها �التنســـــیق مع الوز�ر المعني  
�ـالجهــة أو من في حكمــه، وعلى 
تلــك الجهــات التعــاون مع اللجنــة 
ــا   ــامهـــ قیـــ ــل  ســــــــــــــبیـــ في  ــة  الوطنیـــ

 �مهامها.



 

30 
 

General  -  عام 

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا مجلس  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  النواب 

 اللجنة 

 )17(مادة 

الوزراء   مجلس  رئیس  على 
�خصه    –والوزراء   فیما    – �ل 

وُ�عمل   القانون،  هذا  أحكام  تنفیذ 
�ه من الیوم التالي لتار�خ نشره في 

 الجر�دة الرسمیة.

 )17(مادة 

 

نص كما ورد في  الالموافقة على  -

 مشروع القانون.

 

 )17(مادة 
 

نص كمــا ورد  الالموافقــة على   -

 مشروع القانون.في 

 

 )17(مادة 

ــوزراء   الـ ــس  ــلـ ــجـ مـ ــس  ــیـ رئـ ــى  ــلـ عـ
ــه    –والوزراء    –�ـل فیمـا �خصــــــــــــ

تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون، وُ�عمـل  
ــره  �ه من الیوم التالي لتار�خ نشــــــــ

 في الجر�دة الرسمیة.

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 لثالثااملرفق 

 
لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة رأي 

 بمجلس الشورى
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م2022 أبريل 21 التاريخ: 

 
 

 

 احملرتم       فيصل راشد النعيمي سعادة األستاذ/  
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  

 
 

البكتريولوجية  الموضوع:   األسلحة  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  بشأن  بقانون  مشروع 

 .2020( لسنة 73تلك األسلحة، المرافق للمرسوم رقم ))البيولوجية( والتكسينية وتدمير 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أرفق  م،  2022  أبريل  21بتاريخ       

مشروع بقانون بشأن حظر استحداث  نسخة من  ،  ( 4د    5ص ل ت ق/ ف    834م )كتابه رق

البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة، المرافق  وإنتاج وتخزين األسلحة  

ته وإبداء  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش  ىإل  ،2020( لسنة  73للمرسوم رقم )

 . للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيعليه المالحظات 
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،  ين ثثالالعقادت لجناة الشااااؤون التشااااريعياة والقاانونياة ا تمااع اا    م2022  أبريل 12وبتااريخ      

كماا اللعاع على   ،، وقرار مجلس النواب بشاااا ناهالماككور  القاانون  مشاااارو   حيا  اللعاع على

 المككرة المعدة من قبل المستشار القانوني، والمستشار القانوني المساعد للجنة بش نه.

 

 

لمبااد  وأحااام    إلى عادم مخاال اة مشاااارو  القاانون  –الماداولاة والنقاا   بعاد    –وانت اع اللجناة        

 الدستور.  

 

        
 

 رأي اللجنة:

سالمة       اللجنة  األسلحة    ترى  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  بشأن  بقانون  مشروع 

( رقم  للمرسوم  المرافق  األسلحة،  تلك  وتدمير  والتكسينية  )البيولوجية(  (  73البكتريولوجية 

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية  ،2020لسنة 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 رابعالاملرفق 

 
 وزارة الخارجیةرأي 

 
 

 
 
 

 رابعالدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 







 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 امساخلاملرفق 

 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



٢١ أبريل ٢٠٢٢م

١٩٧ ف٥ د٤
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 Legal Affairs Directorateإدارة الشؤون القانونية   

 
 

 الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيلجنة 

قانون املصطلحات العلمية الواردة في مشروع  حول دراسة قانونية 

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية 

 )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة

 (2022 /4د – 5ف –ق س /7)

 م30/1/2022

 باحث قانوني أول  – يوسف محمد القرينيس

 

 
 رئيس قسم البحوث القانونية –علي أحمد الوداعي 

 

 إدارة الشؤون القانونية

 

 

 

 صاحب الطلب

 

 املوضوع

 

 

 تاريخ تسليم الطلب

 

 إعداد

 

 إشراف

 

 اعتماد

 مذكرة تسليم

30/1/2022



    

 

1                 30/1/2022   

 مجلس النواب –هيئة املستشارين القانونيين  – إدارة الشؤون القانونية|  قسم البحوث القانونية

قانونية حول املصطلحات العلمية الواردة في مشروع قانون بشأن حظر استحداث  دراسة

إنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة  و

 

 :مقدمة ❖

 رقم الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيبناء على تكليف األستاذ رئيس قسم البحوث القانونية، وطلب لجنة 

دراسة قانونية حول املصطلحات العلمية الواردة في مشروع قانون بشأن ( بإعداد 2022 /4د – 5ف –ق س /7)

. حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة

 :اآلتيى اللجنة املوقرة أتشرف بأن أعرض عل

 :املصطلحات العلميةجدول 

 التعريف املصطلح
 1العنصر البيولوجي

Biological Agent 
أي مادة من أصل بيولوجي )حيوي(، كالبكتيريا والفيروسات 

، حيث أن كلمة بيولوجيا تعني علم والكائنات الدقيقة الحية األخرى 

 األحياء، فالعنصر البيولوجي هو أحد االحياء التي يهتم بها هذا العلم.

 2التكسينات
Toxins 

مادة سامة تستخرج من الكائنات الحية كالحيوانات أو النباتات أي 

أو الكائنات الدقيقة األخرى، ومفردة )تكسينات( ترجع إلى املفردة 

 السموم الناتجة عن Toxinباللغة اإلنجليزية )
ً
( والتي تعني حرفيا

 عناصر حية.

 3السالح البيولوجي أو التكسيني

Biological and Toxin weapons 
هو أي وسيلة أو سالح أو معدات مصممة إليصال العنصر 

بقصد إحداث أي معّدة البيولوجي أو التكسيني لغرض عدائي، 

 .أو املوت للحيوان أو النبات أو اإلنسان املرض

                                   
 . https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_agentانظر الرابط:    1
 . https://en.wikipedia.org/wiki/Toxinانظر الرابط:   2

 . /weapons-toxin-and-https://www.ipb.org/biologicalانظر الرابط:   3

https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_agent
https://en.wikipedia.org/wiki/Toxin
https://www.ipb.org/biological-and-toxin-weapons/
https://www.ipb.org/biological-and-toxin-weapons/
https://www.ipb.org/biological-and-toxin-weapons/
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 4األمان البيولوجي
Biological Safety 

مجموعة التدابير واملبادئ التي تهدف ملنع التعرض لعناصر 

بيولوجية أو تكسينية بشكل عام، ويعبر هذا املصطلح عن كافة 

التدابير الخاصة بالتعامل مع العناصر البيولوجية أو التكسينية أو 

ألغراض احتوائها وتقييم مخاطرها ومنع العناصر املنتجة لها 

 التعرض لها.

 5ياألمن البيولوج

Biosecurity 

وهو اإلجراءات الحمائية والوقائية والرقابية التي يتم اتخاذها ملنع 

عمدي أو غير عمدي  إطالقفقدان أو سرقة أو سوء استخدام أو 

 لعناصر بيولوجية أو تكسينات.

 

.
ً
 واألمر متروك لتقدير اللجنة املوقرة التخاذ ما تراه مناسبا

 بقبول جزيل 
ً
 ر،،،والتقدي االحتراموتفضلوا ختاما

  يوسف محمد القرينيس

 قسم البحوث القانونية – باحث قانوني أول 

                                   
 . https://www.chabsa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=218انظر الرابط:   4

 .https://en.wikipedia.org/wiki/Biosecurity انظر الرابط:   5

https://www.chabsa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=218
https://en.wikipedia.org/wiki/Biosecurity


 Legal Affairs Directorateإدارة الشؤون القانونية   

 
 

 

 الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيلجنة 

العقوبات الواردة في مشروع القانون بشأن حظر استحداث  مقارنة حول دراسة قانونية 

وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة، 

بشأن حظر  2009( لسنة 51ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 األسلحة استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية تدمير تلك

 (2022/  4د – 5ف –ق س  /8)

 م30/1/2022

 باحث قانوني أول  – يوسف محمد القرينيس

 
 رئيس قسم البحوث القانونية –علي أحمد الوداعي 

 إدارة الشؤون القانونية

 

 

 

 صاحب الطلب

 

 املوضوع

 

 

 تاريخ تسليم الطلب

 

 إعداد

 

 إشراف

 

 اعتماد

 مذكرة تسليم

30/1/2022



    

 

1                 30/1/2022   

 مجلس النواب –هيئة املستشارين القانونيين  – إدارة الشؤون القانونية|  قسم البحوث القانونية

دراسة قانونية مقارنة حول العقوبات الواردة في مشروع القانون بشأن حظر استحداث 

وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة، 

بشأن حظر استحداث  2009( لسنة 51ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 سلحة الكيميائية تدمير تلك األسلحةوإنتاج وتخزين واستعمال األ 

 :مقدمة ❖

 مرق الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيبناء على تكليف األستاذ رئيس قسم البحوث القانونية، وطلب لجنة 

دراسة قانونية مقارنة حول العقوبات الواردة في مشروع القانون بشأن بإعداد  (2022/  4د – 5ف –ق س  /8)

حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة، 

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين  2009( لسنة 51ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 :ى اللجنة املوقرة الدراسة اآلتيةأتشرف بأن أعرض عل، سلحة الكيميائية تدمير تلك األسلحةواستعمال األ 

 :واملالحظات القانونية جدول الدراسة

بشأن حظر  2009( لسنة 51بتعديل بعض أحكام القانون رقم )تجدر اإلشارة إلى أن مشروع القانون  مالحظة:

على أي تعديل  ي لم يحتو  الكيميائية تدمير تلك األسلحةاستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة 

( منه بإضافة 15املادة ) طاق تطبيق القانون من حيث املكان الوارد فيعلى ن وانما انصب التعديل ،للعقوبات

سواًء ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن بحريني خارج إقليم مملكة البحرين، أو من "عبارة 

ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد 

ِبل
ُ
 لنصوص القانون القائم املذكور مع املواد العقابية في "ق

ً
، وبالتالي فإن املقارنة بين العقوبات ستكون وفقا

دمير بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتاملشروع بقانون 

، وسوف يشار إلى القانون األول بـ)قانون األسلحة الكيميائية( ومشروع القانون الثاني بـ)مشروع تلك األسلحة

 قانون األسلحة البيولوجية( ألغراض هذه الدراسة.

( كما 10املادة )

مشروع وردت في 

قانون األسلحة 

 البيولوجية

 (10املادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات 

املنصوص عليها في البنود التالية على الجرائم املحددة فيها، سواًء ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين 
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البحرين كان قد أجنبي داخل إقليم مملكة  من أو من مواطن بحريني خارج إقليم مملكة البحرين، أو

 ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قبل:

ف دينار وال تجاوز التي ال تقل عن عشرة آال  مدة ال تقل عن عشر سنوات وبالغرامة. يعاقب بالسجن 1

 من األفعال املنصوص عليها في املادة )
ً
وتكون  ( من هذا القانون.2عشرين ألف دينار، كل من ارتكب فعال

أو إلحاق ضرر  أو أكثر العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد إذا نشأ عن أي من هذه األفعال موت شخص

 جسيم بالبيئة أو الصحة العامة أو تعطيل مرفق عام.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع أي شخص على القيام بأي فعل من هذه 

 على هذا التحريض أو املساعدة أو االتفاق.األفعال، ووقعت الجريمة بناًء 

سبع سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال  وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على

 عشرة آالف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا لم يترتب على التحريض أو املساعدة أثر. تزيد على

سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز  . يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس2

 ( من هذا القانون.3عشرين ألف دينار كل من خالف حكم املادة )

. يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين 3

 من أحكام املادتين )
ً
 ( من هذا القانون.8(، والفقرة الثانية من املادة )7و)( 5العقوبتين، كل من خالف أيا

 وتضاعف العقوبات املنصوص عليها في أي من البنود السابقة في حالة العود.

( كما 11املادة )

مشروع وردت 

قانون األسلحة 

 البيولوجية

 (11املادة )

 ألحكام هذا القانون، يعاقب الشخص االعتباري 
ً
مع عدم اإلخالل بمسئولية الشخص الطبيعي طبقا

وال تجاوز مائتي ألف دينار إذا ارتكبت إحدى الجرائم ألف دينار بالغرامة التي ال تقل عن خمسين 

 املنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه.

ر املحكمة بحرمان الشخص االعتباري من املشاركة في املشروعات في حالة الحكم باإلدانة يجوز أن تأم

 العامة أو بإغالق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغالق جميع مقاره وفروعه.

( كما 12املادة )

مشروع وردت في 

قانون األسلحة 

 البيولوجية

 (12املادة )

تقض ي املحكمة في حالة الحكم باإلدانة بمصادرة أو إتالف أو تدمير األسلحة البيولوجية أو التكسينية 

والعناصر البيولوجية والتكسينات محل الجريمة وغيرها من مرافق إنتاج تلك األسلحة وكافة املعدات 

 واألشياء املستخدمة الرتكاب الجريمة.
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( كما 15املادة )

وردت في مشروع 

ن األسلحة قانو 

 الكيميائية

 (15املادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات 

املنصوص عليها في املواد التالية على الجرائم املحددة فيها، سواًء ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين 

ين، أو من أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد أو من مواطن بحريني خارج إقليم مملكة البحر 

ِبل.
ُ
 ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد ق

( كما 16املادة )

قانون وردت في 

األسلحة 

 الكيميائية

 (16املادة )

خمسين يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز 

 من األفعال املنصوص عليها في املادة )
ً
( من هذا القانون. وتكون العقوبة 3ألف دينار كل من ارتكب فعال

اإلعدام أو السجن املؤبد إذا نشأ عن أي من هذه األفعال موت شخص أو أكثر أو إلحاق ضرر جسيم 

 بالبيئة أو بالصحة العامة أو تعطيل مرفق عام.

( كما 17املادة )

قانون وردت في 

األسلحة 

 الكيميائية

 (17املادة )

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين 

 ( من هذا القانون.4ألف دينار كل من خالف حكم املادة )

( كما 18املادة )

في قانون وردت 

األسلحة 

 الكيميائية

 (18املادة ) 

 من أحكام 
ً
يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار كل من خالف أيا

 ( من هذا القانون.9( و )6( و )5املواد )
 

( كما 19املادة )

قانون وردت في 

األسلحة 

 الكيميائية

 (19املادة )

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألف 

 من أحكام املواد )
ً
 ( من هذا القانون.12( والفقرة )ب( من املادة )11( و)8( و)7كل من خالف أيا

 

( كما 21املادة )

قانون وردت في 

األسلحة 

 الكيميائية

 (21املادة )

 ألحكام هذا القانون يعاقب الشخص 
ً
 االعتباري مع عدم اإلخالل بمسؤولية الشخص الطبيعي طبقا

بغرامة ال تجاوز خمسين ألف دينار إذا ارتكبت إحدى الجرائم املنصوص عليها في القانون بعلمه أو 

 لحسابه.

شاركة في املشروعات وفى حالة الحكم باإلدانة يجوز أن تأمر املحكمة بحرمان الشخص اإلعتباري من امل

 العامة أو بإغالق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله.
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 تكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف دينار وال 
ً
وإذا ارتكبت أي من هذه الجرائم عمدا

 تجاوز مائتي ألف دينار، ويحكم بحله وبغلق مقره وجميع فروعه.
 

( كما 22املادة )

 وردت في قانون 

األسلحة 

 الكيميائية

 (22مادة )

حالة الحكم باإلدانة بمصادرة أو إتالف أو تدمير األسلحة واملواد الكيميائية محل  يتقض ي املحكمة ف

 لالستعمال 
ً
الجريمة وغيرها من مرافق انتاج األسلحة الكيميائية واملعدات واألشياء املصممة خصيصا

 في ارتكاب الجريمة.

املالحظات 

 القانونية

 من مشروع القانون والقانون محل الدراسة، يود 
ً
بعد االطالع على النصوص العقابية الواردة في كال

 :الباحث عرض املالحظات التالية

( 15( من مشروع قانون األسلحة البيولوجية متشابهة مع نص املادة )10جاءت مقدمة املادة ) -1

عقوبات املنصوص عليها في على المشروع األسلحة الكيميائية في النص على حكم سريان من 

الجرائم املحددة فيها، سواًء ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن بحريني خارج 

إقليم مملكة البحرين، أو من أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب أي من تلك 

 .الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قبل

وبالغرامة التي  ألسلحة البيولوجية بالسجن ملدة ال تقل عن عشر سنواتعاقب مشروع قانون ا -2

( 2الواردة في املادة ) على األفعال ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار

 بينما جاءت العقوبة في قانون األسلحة الكيميائية بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات ،1منه

 من مسة آالف دينار خوبغرامة ال تقل عن 
ً
وال تجاوز خمسين ألف دينار من ارتكب فعال

 .2( منه3األفعال املنصوص عليها في املادة )

                                   
 ( من مشروع قانون األسلحة البيولوجية على أنه:  2نصت املادة )  1

 يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من األعمال اآلتية: "

العابر )ترانزيت( أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة . استحداث أو إنتاج أو تخزين أي سالح بيولوجي أو تكسيني أو تطويره أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه 1

ل اململكة أو خارجها أو التعامل فيه بأي صورة أو حيازته أو إحرازه أو االحتفاظ به، سواًء لنفسه أو لحساب الغير، أو امتالكه أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخ

 من صور التعامل.

 لوجي أو تكسينات إلى سالح بيولوجي أو تكسيني.. تحويل أي عنصر بيو 2

 سلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها. . بناء أو امتالك أو إدارة منشأة إلنتاج األسلحة البيولوجية أو التكسينية، أو اقتناء أو االحتفاظ بأية تجهيزات معدة إلنتاج هذه األ 3

 ".أو إطالق عناصر بيولوجية أو تكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع األشخاص . استعمال األسلحة البيولوجية أو التكسينية4

 ( من قانون األسلحة الكيميائية على أنه:3نصت املادة )  2

 يحظر على أي شخص القيام بأي من اآلتي:"

 و تخزينها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان.أو إنتاجها أو إحرازها أو حيازتها بأية طريقة أ الكيميائيةستحداث األسلحة ا أ(

 ب( استعمال األسلحة الكيميائية.

 ج( أية استعدادات الستعمال األسلحة الكيميائية.

 هذا االتفاق. د( االتفاق مع أي شخص على القيام بأي من األنشطة املحظورة على الدول األطراف بموجب هذه االتفاقية ووقعت الجريمة بناًء على

 ه( تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بأي من األنشطة املحظورة على الدول األطراف بموجب هذه االتفاقية.

 ".استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب و(
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 من مشروع قانون األسلحة البيولوجية وقانون األسلحة الكيميائية في النص على و  -3
ً
أشترك كال

 إلى 
ً
ت شخص أو أكثر مو عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد في حال أدت الجرائم املذكورة سالفا

 .أو إلحاق ضرر جسيم بالبيئة أو بالصحة العامة أو تعطيل مرفق عام

تميز مشروع قانون األسلحة البيولوجية بوجود نص خاص بشأن عقوبة الشريك بالتحريض و  -4

أو املساعدة أو االتفاق بعقابه ذات عقوبة الفاعل األصلي، وعقابه بالحبس مدة ال تزيد على 

 بإحدىال تقل عن خمسة آالف وال تزيد على عشرة آالف دينار أو سبع سنوات والغرامة التي 

، بينما جاءت األفعال التحريض العقوبتين في حال لم يترتب على التحريض أو املساعدة أثر

 
ً
واملساعدة واالتفاق في قانون األسلحة الكيميائية كجرائم مستقلة يعاقب فاعلها بصفته فاعال

.
ً
 أصليا

بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبالغرامة  عاقب مشروع قانون األسلحة البيولوجيةو  -5

( 3التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار كل من خالف حكم املادة )

، والخاصة بحصول األشخاص على ترخيص من اللجنة الوطنية املنصوص عليها في قانون 3همن

بذات العقوبة من يخالف املادة  األسلحة الكيميائية، بينما عاقب قانون األسلحة الكيميائية

والخاصة بحضر استحداث أو انتاج أو احراز او حيازة املواد الكيميائية املدرجة  ،4( منه4)

 .( بالقانون 1بالجدول املرفق رقم )

بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن خمسمائة دينار  وعاقب مشروع قانون األسلحة البيولوجية -6

 من
ً
( 5أحكام املادتين ) وال تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا

والخاصة بالتزامات املرخص له واملحافظة على سرية ، 5ه( من8(، والفقرة الثانية من املادة )7و)

                                   
 ( من مشروع قانون األسلحة البيولوجية على أنه:3تنص املادة ) 3

اقبة، أو استعمالها أو تطويرها أو تحويلها ال يجوز ألي شخص دون الحصول على " ترخيص من اللجنة الوطنية، استحداث أو إنتاج أو تخزين أي من العناصر املدرجة بقائمة املر

لنفسه أو لحساب الغير، أو امتالكها أو سواًء أو استيرادها أو تصديرها أو شحنها العابر )ترانزيت( أو مرورها أو الحصول عليها بأي طريقة أو حيازتها أو احرازها أو االحتفاظ بها، 

 نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل اململكة أو خارجها أو التعامل فيها بأي صورة من صور التعامل.

 بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التراخيص ومدة سريانها وأوجه استعمال العناصر املدرج
ً
اقبةوتصدر اللجنة الوطنية قرارا  ".ة بقائمة املر

 ( من قانون األسلحة الكيميائية على أنه:4تنص املادة )  4

( أو إحرازها أو حيازتها بأية طريقة أو نقلها أو 1( من هذا القانون، يحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج املواد الكيميائية املدرجة في الجدول رقم )9مع مراعاة أحكام املادة ) "

 استعمالها. إعادة نقلها أو 

 وال يسري الحظر املنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة تحقق كافة الشروط اآلتية:

 أن يكون استعمال املواد املشار إليها في إقليم أي من الدول األطراف.    -1

 أن يتم االستعمال في األغراض البحثية أو الطبية أو الصيدالنية أو الوقائية.    -2

 االستعمال على القدر الضروري من أنواع وكميات تلك املواد. أن يقتصر     -3

 ".أال تزيد الكميات اإلجمالية املستعملة من تلك املواد في جميع األحوال على طن متري واحد خالل املدة املحددة في الترخيص    -4

 ( من مشروع قانون األسلحة البيولوجية على أنه:8( و)7( و)5تنص املواد )  5

 (:5ة )"املاد
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البيانات واملعلومات وقيام مفتشين من أعضاء اللجنة الوطنية أو غيرهم املذكورين في املادة 

بينما عاقب قانون األسلحة ( باالطالع على الوثائق والسجالت ذات الصلة بأعمال التفتيش، 8)

بالسجن وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار كل من خالف الكيميائية  

 من أحكام املواد )
ً
، والتي تخص أفعال نقل املواد الكيميائية املدرجة في 6ه( من9( و )6( و )5أيا

                                   
 يلتزم املرخص له بمراعاة اآلتي:

 . إجراءات األمن واألمان البيولوجيين التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الوطنية.1

 بها عمليات االستيراد والتصدير واالستخدام ألي من العناص2
ً
اقبة. . تقديم تقارير سنوية دورية للجنة الوطنية باألنشطة التي يزاولها، موضحا  ر املدرجة بقائمة املر

اقبة3  قبل مزاولة أي أنشطة مستحدثة تتعلق بأي من العناصر املدرجة بقائمة املر
ُ
 ، وذلك التخاذ إجراءات الترخيص بها..إخطار اللجنة الوطنية كتابة

 

 (:7املادة )

 ألحكام هذا القانون أن يح
ً
افظ على سريتها، وأال يفشيها إلى يجب على كل شخص حصل على أية بيانات أو معلومات سرية من اململكة أو من أية دولة طرف في االتفاقية تنفيذا

 ألحكام االتفاقية.الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إال إذا كان ذلك تن
ً
 ألمر صادر من جهة التحقيق أو املحكمة املختصة أو تنفيذا

ً
 فيذا

 

 (:8املادة )

 له يكون للمفتشين من أعضاء اللجنة الوطنية أو من غيرهم الذين يعينهم رئيسها للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تطبيق أحكام هذا القانو 
ً
ن والقرارات الصادرة تنفيذا

 اآلتية:السلطات 

 دخول املحال واملنشآت ذات الصلة بمزاولة أي من األنشطة الخاضعة ألحكام هذا القانون. .1

 االطالع على الوثائق والسجالت ذات الصلة بأعمال التفتيش. .2

 طلب البيانات واملعلومات الالزمة للقيام بأعمال التفتيش. .3

ثليهم واملسئولين عن إدارتهم الفعلية تمكين مفتش ي اللجنة الوطنية من أداء مهامهم وعدم إعاقتهم، وأن يزودوهم ويجب على األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون ومم

 ".باملستندات والبيانات واملعلومات الصحيحة والالزمة

 ( من قانون األسلحة الكيميائية على أنه:9( و)6( و)5تنص املواد )  6

 (5مادة )"

 في االتفاقية.2املواد الكيميائية املدرجة في الجدول رقم )يحظر على أي شخص نقل أي من 
ً
 ( من أو إلى دولة ليست طرفا

 

 (6مادة )

 في االتفاقية إال بعد تقديم 3( من هذا القانون، يحظر على أي شخص نقل أي من املواد الكيميائية املدرجة في الجدول رقم )9مع مراعاة أحكام املادة )
ً
( إلى دولة ليست طرفا

 ادة تبين االستعمال النهائي للمواد املنقولة، على أن تتضمن تلك الشهادة البيانات التالية:شه

 التعهد بعدم استعمال املواد الكيميائية املنقولة إال إلغراض غير محظورة. أ(

 ب( تعهد الدولة املنقول إليها بعدم إعادة نقل تلك املواد إلى دولة أخرى.

 واد.أنواع وكميات تلك امل ج(

 الستعمال النهائي لتلك املواد.ا د(

 اسم وعنوان املستعمل النهائي لتلك املواد. ه(

 أي شروط أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الوطنية. و(

 

 (9مادة )

( 2( و)1استعمال املواد الكيميائية املدرجة في الجداول أرقام )ال يجوز ألي شخص مزاولة أي من األنشطة املتعلقة باستحداث أو إنتاج أو إحراز أو حيازة أو تخزين أو نقل أو  أ(

 ألحكام هذا  ( أو استحداث أو إنتاج املواد الكيميائية العضوية املميزة أو املحتوية على فوسفور أو كبريت أو فلور، وذلك دون الحصول على ترخيص من3و)
ً
اللجنة الوطنية طبقا

 القانون.

 لة أي من األنشطة املنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى اللجنة الوطنية على األنموذج الذي تعده لهذا الغرض.ب( يقدم طلب الترخيص بمزاو 

 بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه وبتحديد أوجه استعمال املواد الكيميائية الوارد
ً
 (.3و)( 2( و)1ة في الجداول أرقام )وتصدر اللجنة الوطنية قرارا
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 في االتفاقية( من وإلى أي دولة ليست طر 2) رقمالجدول املرفق بالقانون 
ً
وعدم توفير شهادة  فا

بيان االستعمال النهائي للمواد املنقولة وحيازة املواد الكيميائية املبينة في القانون والجداول 

 ( دون ترخيص.3و 2و 1املرافقة )

7-  
ً
بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تجاوز عاقب قانون األسلحة الكيميائية وأيضا

 من أحكام املواد )ألف دينار أو ب
ً
( 11( و)8( و)7إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا

 .7ه( من12والفقرة )ب( من املادة )

                                   
افقة اللجنة الوطنية.  وال يجوز التنازل عنه إلى الغير إال بعد مو

ً
 "ج( يكون الترخيص شخصيا

 
 ( من قانون األسلحة الكيميائية على أنه:12( و)11( و)8( و)7نصت املواد ) 7

 (7مادة ) "

 أو يتداول في مواد كيميائية خاضعة ألحكام 
ً
 كيميائيا

ً
هذا القانون أن يزود اللجنة الوطنية بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات تتعلق يجب على كل شخص يزاول نشاطا

 بهذا النشاط، ويحظر عليه االمتناع عن ذلك أو تزويد هذه اللجنة بسوء نية بأية بيانات أو معلومات مضللة أو تخالف الحقيقة.

 (8مادة )

 ألحكام هذا القانون أن يحافظ على سريتها، يجب على كل شخص حصل على أية بيانات أو معلومات سري
ً
ة من مملكة البحرين أو من أية دولة طرف أخرى أو من املنظمة تنفيذا

 ألمر صادر من جهة التحقيق أو املحكمة املختصة أو تنفيذ
ً
 ألحكام االتفاقية.وأال يفشيها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إال إذا كان ذلك تنفيذا

ً
 ا

 (11)مادة 

 ا أو استعمالها مراعاة ما يلي:يجب على كل شخص يقوم باستحداث املواد الكيميائية السامة وسالئفها أو إنتاجها أو إحرازها أو حيازتها بأية طريقة أو نقلها أو تخزينه

اقع املعامل املتعلقة بتلك املواد، افق ومو وذلك خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القيام بأي من األفعال املشار  أ(       إخطار اللجنة الوطنية باملواد الكيميائية وباملر

 إليها.

 ويقدم اإلخطار كتابة إلى اللجنة الوطنية على األنموذج الذي تعده لهذا الغرض.

اقع املعامل املتعلقة بتلك املواد وبالغرض ا افق ومو لذي خصصت له. وتصدر اللجنة قواعد تنظم هذه السجالت من ب(  االحتفاظ بسجالت خاصة باملواد الكيميائية واملر

 حيث عددها ونماذجها والبيانات الواجب إثباتها بها.

اقع املعامل، على أن تت افق ومو اقع السجالت املشار إليها في البند السابق عن املواد الكيميائية واملر علومات التي ضمن هذه التقارير البيانات واملج(    إعداد تقارير سنوية من و

 يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الوطنية.

 ويجب إرسال هذه التقارير إلى اللجنة الوطنية خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة املالية للمنشأة.

 

 (12مادة )

 يكون للمفتشين من أعضاء اللجنة الوطنية أو من غيرهم الذين يعينهم رئيس اللجنة للقيام بأعمال الت -أ
ً
فتيش والتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا

 له سلطة:

 دخول املحال واملنشآت ذات الصلة بمزاولة أي من األنشطة الخاضعة ألحكام هذا القانون.    -1

 اإلطالع على الوثائق والسجالت ذات الصلة بأعمال التفتيش.  -2

 للقيام بأعمال التفتيش.طلب البيانات واملعلومات الالزمة  -3

تفتيش وعدم إعاقتهم عن أداء يجب على األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون وممثليهم واملسؤولين عن إدارتهم الفعلية تمكين مفتش ي اللجنة الوطنية من أداء مهمة ال -ب

 هذه املهمة.

 بتدابير التحقق املنصوص عليها في االتفاقية.تتعاون اللجنة الوطنية مع األمانة الفنية للمنظمة في القيام     -ج

ائم املنصوص عليها في يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل والشؤون اإلسالمية باالتفاق مع اللجنة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجر       -د

 هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم.

 املحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس اللجنة الوطنية.وتحال املحاضر 
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( منه في حالة 10وكذلك ضاعف مشروع قانون األسلحة البيولوجية العقوبات الواردة في املادة ) -8

املنصوص عليها في العقوبات العود، بينما حصر قانون األسلحة الكيميائية حاالت العود في 

 ه.من 19، 18، 17واملواد  16الفقرة األولى من املادة 

مشروع قانون األسلحة البيولوجية في نص وجاءت العقوبات بالنسبة للشخص االعتباري في  -9

إذا ارتكبت  بالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف دينار وال تجاوز مائتي ألف دينارواحد 

نما تميز قانون األسلحة الكيميائية باملعاقبة بالغرامة التي ال ، بيأو لحسابه باسمهالجريمة 

تجاوز خمسين ألف دينار لذات الفعل السابق، وعاقب الشخص االعتباري في حالة ارتكاب 

 بالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف دينار وال تجاوز مائتي ألف دينار.
ً
 الجرائم املذكورة عمدا

لحة البيولوجية وقانون األسلحة الكيميائية على حكم تكميلي ونص كال من مشروع قانون األس -10

بحرمان الشخص االعتباري من املشاركة في املشروعات العامة أو بإغالق مقاره التي وقعت فيها 

، وبالنسبة إلى االغالق اختلف مشروع قانون األسلحة البيولوجية عن قانون الجريمة أو بحله

تخيير القاض ي بين اغالق املقار التي وقعت فيها الجريمة أو لى األسلحة الكيميائية في أنه نص ع

اغالق جميع مقاره وفروعه، بينما اقتصر حكم االغالق في قانون األسلحة الكيميائية على املقار 

 التي وقعت فيها الجريمة فقط.

على ذات وقد نص كال من مشروع قانون األسلحة البيولوجية وقانون األسلحة الكيميائية  -11

والعناصر البيولوجية أو  بمصادرة أو إتالف أو تدمير األسلحة واملوادخاص ال الحكم التكميلي

األسلحة واملعدات واألشياء املصممة تلك محل الجريمة وغيرها من مرافق انتاج  الكيميائية

 لالستعمال في ارتكاب الجريمة
ً
 .خصيصا

تجدر املالحظة أنه وبعد املقارنة بين العقوبات الواردة في مشروع قانون األسلحة البيولوجية  -12

كل منهما متشابهة إلى حد كبير من وقانون األسلحة الكيمائية محل الدراسة، أن العقوبات في 

، ونؤكد أن تقدير 
ً
حيث األفعال املجرمة وعقوبات الحبس والسجن كما تم بيانه سلفا

نطاق السلطة التقديرية لرؤية  في املشروع بقانون بشأن األسلحة البيولوجية يقع في العقوبات

 لتحقيق املصلحة
ً
 بحسب ما يرونه مناسبا

ً
 أو تخفيفا

ً
 .أصحاب السعادة النواب تغليظا

.
ً
 واألمر متروك لتقدير اللجنة املوقرة التخاذ ما تراه مناسبا

 بقبول جزيل 
ً
 ر،،،والتقدي االحتراموتفضلوا ختاما

  يوسف محمد القرينيس

 قسم البحوث القانونية – باحث قانوني أول 
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( مشروع قانون بشأن حظر 13( و)11( و)10( و)8( و)3دراسة قانونية بشأن املواد )

إنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك  استحداث و

 االسلحة

 

 :مقدمة ❖

 رقم واألمن الوطنيلجنة الشئون الخارجية والدفاع بناء على تكليف األستاذ رئيس قسم البحوث القانونية، وطلب 

( مشروع قانون بشأن 13( و)11( و)10( و)8( و)3دراسة قانونية بشأن املواد )بشأن  (2021/ 4د 5ف –ق س  /1)

. أتشرف بأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك االسلحة

 :اآلتية الدراسةى اللجنة املوقرة أعرض عل

 

 :
ً
 :بنية املشروع بقانون أوال

 عن ديباجته من  املشروع بقانون يتألف 
ً
( منه بعض التعاريف 1( مادة، تناولت املادة )17)محل الدراسة فضال

( منه األفعال املرتبطة باألسلحة البيولوجية 2للكلمات والعبارات الواردة في املشروع بقانون، في حين تضمنت املادة )

( فقد أبانت القواعد واألحكام املتعلقة 8( إلى)3يحظر على أي شخص القيام بها، أما املواد من )والتكسينية والتي 

بعدم جواز التعامل في العناصر البيولوجية والتكسينات املدرجة بقائمة املراقبة دون الحصول على ترخيص من 

ف
ُ
رض على منح وتجديد التراخيص، وكذلك اللجنة الوطنية، وتفويض اللجنة الوطنية بتحديد الرسوم وفئاتها التي ت

التزامات املرخص له، وبيان حاالت إلغاء الترخيص والتظلم منه، وسرية املعلومات وأعمال التفتيش، فيما منحت 

( الضبطية القضائية للموظفين الذين يخولهم الوزير املعني بشئون العدل باالتفاق مع اللجنة الوطنية 9املادة )

القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال ئم املنصوص عليها في مشروع وذلك بالنسبة للجرا

( فقد تناولت العقوبات املقررة على الجرائم املنصوص عليها في مشروع القانون 12( إلى )10وظيفتهم. أما املواد من )

( بعض القواعد واألحكام املوضوعية 16( إلى )13واآلثار املترتبة في حالة الحكم باإلدانة، في حين أوضحت املواد من )

 ( تنفيذية.17املتعلقة بموضوع مشروع القانون، بينما جاءت املادة )
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ً
 غاية من املشروع بقانون:: الثانيا

التأكيد على أهمية مواجهة أخطار إلى  –بحسب ما جاء في املذكرة اإليضاحية املرفقة به  –بقانون  املشروعيهدف 

البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية التي تهدد العالم من خالل وجود تنظيم قانوني في مملكة البحرين األسلحة 

يحظر استحداث وإنتاج وتخزين مثل هذه األسلحة ويحقق تقدم فعلي نحو نزعها عن طريق وجود تدابير فعالة بما 

ولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك يتوافق مع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتري

. باإلضافة إلى ضرورة ضبط التعامل في مثل 1988( لسنة 9األسلحة التي انضمت لها اململكة بموجب املرسوم رقم )

هذه املواد والعناصر لألغراض السلمية ومراقبة مدى التزام املرخص لهم بالشروط والضوابط املنصوص عليها في 

 ن بما يضمن التعامل فيها لألغراض السلمية والحد من أخطارها.مشروع القانو 

 كما أوضحت املذكرة اإليضاحية  –وجدير بالذكر 
ً
بأن املشروع بقانون املاثل مرتبط بمشروع القانون  –أيضا

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة  2009( لسنة 51بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

، حيث أن  لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيية وتدمير تلك األسلحة، الذي تنظره الكيميائ
ً
حاليا

( منه لتشمل 2املشروع بقانون املذكور قد نص على توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية املنصوص عليها في املادة )

ة االختصاصات املمنوحة لها بموجب أحكام كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسمى اللجنة بما يتوافق مع طبيع

 مشروع القانون املاثل.

 

انين ذات العالقة: : القو
ً
 ثالثا

 ، وتعديالته،1976( لسنة 15العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )قانون  -

 في شأن املفرقعات واألسلحة والذخائر، وتعديالته، 1976( لسنة 16وعلى املرسوم بقانون رقم ) -

 ،2014( لسنة 22بشأن الدفاع املدني، املعدل بالقانون رقم ) 1990لسنة  15م بقانون رقم )وعلى املرسو  -

 ،1997( لسنة 8بشأن البيئة، املعدل باملرسوم بقانون رقم ) 1996( لسنة 21وعلى املرسوم بقانون رقم ) -
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لية، املعدل في شأن تنظيم مهنة الصيدلة واملراكز الصيد 1997( لسنة 18وعلى املرسوم بقانون رقم ) -

 ،2015( لسنة 20باملرسوم بقانون رقم )

باملوافقة على النظام )القانون( املوحد للجمارك لدول مجلس  2002( لسنة 10وعلى املرسوم بقانون رقم ) -

 التعاون لدول الخليج العربية،

 ، وتعديالته،2002( لسنة 34وعلى قانون القضاء العسكري الصادر باملرسوم بقانون رقم ) -

 ، وتعديالته،2002( لسنة 46قانون اإلجراءات الجنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ) وعلى -

 بشأن حماية املجتمع من األعمال اإلرهابية، وتعديالته، 2006( لسنة 58وعلى القانون رقم ) -

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية  2009( لسنة 51وعلى القانون رقم ) -

 تدمير تلك األسلحة.و 

 ،2013( لسنة 14وعلى قانون تنظيم الطيران املدني الصادر بالقانون رقم ) -

باملوافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية قمع األفعال غير  2017( لسنة 32وعلى القانون رقم ) -

 املشروعة املتعلقة بالطيران املدني الدولي،

باملوافقة على انضمام دولة البحرين الى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج  1988( لسنة 9وعلى املرسوم رقم ) -

 .1972إبريل  10وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة املوقعة في 

 

: نطاق الدراسة:
ً
 رابعا

( فقط من املشروع 13( و)11( و)10و)( 8( و)3املواد )ابداء املالحظات القانونية على سيكون نطاق الدراسة في 

 .بقانون، وذلك في موضوع التناسب بين الجريمة والعقوبة املقررة
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ً
 :الدراسةمواد جدول : خامسا

 (3)املادة 

ال يجوز ألي شخص دون الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية، استحداث أو إنتاج أو تخزين أي من العناصر املدرجة 

بقائمة املراقبة، أو استعمالها أو تطويرها أو تحويلها أو استيرادها أو تصديرها أو شحنها العابر )ترانزيت( أو مرورها أو 

أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة  امتالكها، سواًء لنفسه أو لحساب الغير، أو ااالحتفاظ بهالحصول عليها بأي طريقة أو 

 إلى أي مكان داخل اململكة أو خارجها أو التعامل فيها بأي صورة من صور التعامل.

 بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التراخيص ومدة سريانها وأوجه استعمال العنا
ً
صر وتصدر اللجنة الوطنية قرارا

 املدرجة بقائمة املراقبة.

 (8)املادة 

يكون للمفتشين من أعضاء اللجنة الوطنية أو من غيرهم الذين يعينهم رئيسها للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تطبيق 

 له السلطات اآلتية:
ً
 أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا

 أي من األنشطة الخاضعة ألحكام هذا القانون.دخول املحال واملنشآت ذات الصلة بمزاولة  .1

 االطالع على الوثائق والسجالت ذات الصلة بأعمال التفتيش. .2

 طلب البيانات واملعلومات الالزمة للقيام بأعمال التفتيش. .3

لجنة الوطنية ويجب على األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون وممثليهم واملسئولين عن إدارتهم الفعلية تمكين مفتش ي ال

 من أداء مهامهم وعدل إعاقتهم، وأن يزودوهم باملستندات والبيانات واملعلومات الصحيحة والالزمة.

 (10)املادة 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات املنصوص عليها في البنود 

فيها، سواًء ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن بحريني خارج إقليم مملكة التالية على الجرائم املحددة 

 البحرين، أو أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قبل:

عشرة آلف دينار وال تجاوز عشرين ألف يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن  .1

 من األفعال املنصوص عليها في املادة )
ً
( من هذا القانون. وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد 2دينار، كل من ارتكب فعال

 إذا نشأ عن أي من هذه األفعال موت شخص أو إلحاق ضرر جسيم بالبيئة أو الصحة العامة أو تعطيل مرفق عام.
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ب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع أي شخص على القيام بأي فعل من هذه األفعال، ووقعت الجريمة ويعاق

 بناًء على هذا التحريض أو املساعدة أو االتفاق.

عشرة آالف  سبع سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على

 ينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا لم يترتب على التحريض أو املساعدة أثر.د

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف  .2

 ( من هذا القانون.3دينار كل من خالف حكم املادة )

تقل عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال  .3

 من أحكام املادتين )
ً
 ( من هذا القانون.8(، والفقرة الثانية من املادة )7( و)5خالف أيا

 وتضاعف العقوبات املنصوص عليها في أي من البنود السابقة في حالة العود.

 (11)املادة 

 ألحكام هذا القانون، يعاقب الشخص االعتباري بالغرامة التي ال تقل عن مع عدم اإلخالل 
ً
بمسئولية الشخص الطبيعي طبقا

 خمسين دينار وال تجاوز مائتي ألف دينار إذا ارتكبت إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه.

الشخص االعتباري من املشاركة في املشروعات العامة أو بإغالق مقاره في حالة الحكم باإلدانة يجوز أن تأمر املحكمة بحرمان 

 التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغالق جميع مقاره وفروعه.

 (12)املادة 

تقض ي املحكمة في حالة الحكم باإلدانة بمصادرة أو إتالف أو تدمير األسلحة البيولوجية أو التكسينية والعناصر البيولوجية 

 والتكسينات محل الجريمة وغيرها من مرافق إنتاج تلك األسلحة وكافة املعدات واألشياء املستخدمة الرتكاب الجريمة.

 (13)املادة 

ال تخل أحكام هذا القانون بأي تعاون دولي في مجال األنشطة البيولوجية املوجهة في االكتشافات والتطبيقات العملية في 

بما في ذلك التبادل الدولي للعناصر البيولوجية والتكسينات واملعدات الخاصة بتجهيز أو  ميدان الوقاية من األمراض

 لالتفاقية.
ً
 استعمال أو إنتاج أو تخزين العناصر البيولوجية والتكسينات لألغراض السليمة ووفقا

املالحظات 

 القانونية

 الدستوريتينالدعويين  حكمها في أرست املحكمة الدستورية مبدأ في شأن تناسب العقوبة مع الفعل، في

 :( قضائية2لسنة ) 4/04و د/ 3/04د/ يبرقم

( مؤداه أن الرقابة 31( و )19وحيث إن إعالء الدستور من قدر الحرية الشخصية في املادتين )"

القضائية التي تباشرها املحكمة الدستورية في شأن دستورية النصوص العقابية يتعين أن تضبطها 
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ومعايير حادة تلتئم وطبيعة هذه النصوص في اتصالها املباشر بالحرية الشخصية، مقاييس صارمة 

مما يفرض على املشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة، سواء في جوانبها املوضوعية 

أو اإلجرائية لضمان أن ال تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية، ولكي تكون العقوبة التي يفرضها في 

 للعدالة يتحدد على ضوء األغراض االجتماعية التي تستهدفها، فال شأ
ً
ن الجريمة تبلور مفهوما

يندرج تحتها مجرد رغبة الجماعة في مالحقة املتهم، كما ال يسوغ للمشرع أن يجعل من النصوص 

 يلقيها ليتصيد باتساعها أو بإخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون م
ً
 أو شراكا

ً
اقعها. العقابية شباكا و

 مع 
ً
 ملواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها ومتناسبا

ً
 إال إذا كان واجبا

ً
وال يعد الجزاء الجنائي مبررا

 للعدالة، وأساس ذلك أن شرعية الجزاء 
ً
 في القسوة مجافيا

ً
الفعل املؤثم، فإن جاوز ذلك كان مفرطا

–  
ً
 أم تأديبيا

ً
 كان أم مدنيا

ً
 مع األفعال التي أثمها مناطها أن يكون هذا الجزا –جنائيا

ً
ء متناسبا

املشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها. فاألصل في العقوبة هو معقوليتها، فكلما كان الجزاء الجنائي 

 أو كان متصال بأفعال ال يسوغ تجريمها أو مجافيا بصورة ظاهرة للحدود التي يكون 
ً
 أو عاتيا

ً
بغيضا

 مع خطورة األفعال التي أثمها
ً
املشرع، فإنه يفقد مبررات وجوده ويصبح تقييده  معها متناسبا

 
ً
 ".للحرية الشخصية اعتسافا

محل الدراسة أنها جاءت متفقة مع املبدأ سالف الذكر، حيث أن وبالنظر إلى العقوبات املبينة في املواد 

فاق النصوص العقابية املذكورة راعت الجوانب والحدود الدستورية التي تغدو معها تلك العقوبات في ات

وأحكام الدستور، وذلك من حيث وضوح الركن املادي للفعل املجرم والتفريد العقابي وإتاحة املجال 

 بها.
ً
 ونزوال

ً
 للقاض ي للتفريد العقابي وإنزال العقوبة املناسبة على املتهم صعودا

لتجريم الذي يرى في االخالصة أما من ناحية مقادير العقوبات، فإن هذه املقادير ضمن سلطة املشرع 

 لخطورة 
ً
وبذلك يسبغ املناسب من  ،أو صيانة ملصلحة معينة اجتماعية معينة يقدرها بقدرهادرءا

 مقدار العقوبة على األفعال املجرمة.

على ضوء  يتحددوعليه، فإن تحديد املقدار املناسب للعقوبة يقع ضمن سلطة املشرع التقديرية التي 

عينة فإن له أن يخص حاالت من الخطر والضرر الذي يشكله الفعل. وكما أن للمشرع تجريم أفعال م

 والردع الالزم. ذات الجريمة بعقوبة أشد إذا ارتأى انها تحقق املصلحة

فتشين هي من قبيل سلطات الضبط اإلداري، وذلك (، فإن السلطات املمنوحة للم8وبخصوص املادة )

 بهدف التأكد من سالمة تطبيق القانون وفق االجراء املنصوص عليه في املادة.
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في حالة الحكم باإلدانة بمصادرة أو إتالف أو (، فقد نصت على عقوبة تكميلية 12وبخصوص املادة )

تدمير األسلحة البيولوجية أو التكسينية والعناصر البيولوجية والتكسينات محل الجريمة وغيرها من 

حيل بشأن ، ونمرافق إنتاج تلك األسلحة وكافة املعدات واألشياء املستخدمة الرتكاب الجريمة

 املالحظات إلى الدراسة السابقة.

 

.
ً
 واألمر متروك لتقدير اللجنة املوقرة التخاذ ما تراه مناسبا

 بقبول جزيل 
ً
 ر،،،والتقدي االحتراموتفضلوا ختاما

  يوسف محمد القرينيس

 قسم البحوث القانونية –باحث قانوني أول 

 

 



 Legal Affairs Directorateإدارة الشؤون القانونية   

 
 

 

 الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيلجنة 

مشروع قانون بشأن حظر  مقارنة حول دراسة قانونية 

وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية استحداث 

 )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة

 (3/2020د-5ف-ق س/7)

 م25/3/2020

 يوسف محمد القرينيس – الباحث القانوني

 
 رئيس قسم البحوث القانونية –علي أحمد الوداعي 

 إدارة الشؤون القانونية

 

 

 

 صاحب الطلب

 

 املوضوع

 

 

 تاريخ تسليم الطلب

 

 إعداد

 

 إشراف

 

 اعتماد

 مذكرة تسليم
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 مقارنة دراسة قانونية

قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية مشروع حول 

 )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة

 :مقدمة ❖

 رقم لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيبناء على تكليف األستاذ رئيس قسم البحوث القانونية، وطلب 

حول مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين  مقارنةدراسة قانونية بإعداد  (3/2020د-5ف-ق س/7)

. 2020( لسنة 73، املرافق للمرسوم رقم )األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة

 :ى اللجنة املوقرة الدراسة اآلتيةأتشرف بأن أعرض عل

 :
ً
 :مشروع القانون بنية أوال

 عن ديباجته من  بقانون  املشروعيتألف 
ً
( منه بعض التعاريف 1( مادة، تناولت املادة )17)محل الدراسة فضال

( منه األفعال املرتبطة باألسلحة البيولوجية 2للكلمات والعبارات الواردة في املشروع بقانون، في حين تضمنت املادة )

( فقد أبانت القواعد واألحكام املتعلقة 8( إلى)3والتكسينية والتي يحظر على أي شخص القيام بها، أما املواد من )

بعدم جواز التعامل في العناصر البيولوجية والتكسينات املدرجة بقائمة املراقبة دون الحصول على ترخيص من 

فرض على منح وتجديد التراخيص، وكذلك 
ُ
اللجنة الوطنية، وتفويض اللجنة الوطنية بتحديد الرسوم وفئاتها التي ت

له، وبيان حاالت إلغاء الترخيص والتظلم منه، وسرية املعلومات وأعمال التفتيش، فيما منحت التزامات املرخص 

بشئون العدل باالتفاق مع اللجنة الوطنية ( الضبطية القضائية للموظفين الذين يخولهم الوزير املعني 9املادة )

ئر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال القانون والتي تقع في دواوذلك بالنسبة للجرائم املنصوص عليها في مشروع 

فقد تناولت العقوبات املقررة على الجرائم املنصوص عليها في مشروع القانون ( 12( إلى )10وظيفتهم. أما املواد من )

( بعض القواعد واألحكام املوضوعية 16( إلى )13واآلثار املترتبة في حالة الحكم باإلدانة، في حين أوضحت املواد من )

 ( تنفيذية.17املتعلقة بموضوع مشروع القانون، بينما جاءت املادة )

 
ً
 :مشروع القانون غاية من : الثانيا

التأكيد على أهمية مواجهة أخطار إلى  –بحسب ما جاء في املذكرة اإليضاحية املرفقة به  –بقانون  املشروعيهدف 

لعالم من خالل وجود تنظيم قانوني في مملكة البحرين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية التي تهدد ا



    

 

2                 25/3/2021  

 مجلس النواب –هيئة املستشارين القانونيين  – إدارة الشؤون القانونية|  قسم البحوث القانونية

يحظر استحداث وإنتاج وتخزين مثل هذه األسلحة ويحقق تقدم فعلي نحو نزعها عن طريق وجود تدابير فعالة بما 

يتوافق مع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك 

. باإلضافة إلى ضرورة ضبط التعامل في مثل 1988( لسنة 9التي انضمت لها اململكة بموجب املرسوم رقم ) األسلحة

هذه املواد والعناصر لألغراض السلمية ومراقبة مدى التزام املرخص لهم بالشروط والضوابط املنصوص عليها في 

 أخطارها.مشروع القانون بما يضمن التعامل فيها لألغراض السلمية والحد من 

 كما أوضحت املذكرة اإليضاحية  –وجدير بالذكر 
ً
بأن املشروع بقانون املاثل مرتبط بمشروع القانون  –أيضا

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة  2009( لسنة 51بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

، حيث أن  الخارجية والدفاع واألمن الوطنيلجنة الشئون الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، الذي تنظره 
ً
حاليا

( منه لتشمل 2نص على توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية املنصوص عليها في املادة )املشروع بقانون املذكور قد 

كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسمى اللجنة بما يتوافق مع طبيعة االختصاصات املمنوحة لها بموجب أحكام 

 قانون املاثل.مشروع ال

 
ً
 :: القوانين ذات العالقةثالثا

 ، وتعديالته،1976( لسنة 15العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )قانون  -

 في شأن املفرقعات واألسلحة والذخائر، وتعديالته، 1976( لسنة 16وعلى املرسوم بقانون رقم ) -

 ،2014( لسنة 22املعدل بالقانون رقم ) بشأن الدفاع املدني، 1990لسنة  15وعلى املرسوم بقانون رقم ) -

 ،1997( لسنة 8بشأن البيئة، املعدل باملرسوم بقانون رقم ) 1996( لسنة 21وعلى املرسوم بقانون رقم ) -

في شأن تنظيم مهنة الصيدلة واملراكز الصيدلية، املعدل  1997( لسنة 18وعلى املرسوم بقانون رقم ) -

 ،2015( لسنة 20باملرسوم بقانون رقم )

باملوافقة على النظام )القانون( املوحد للجمارك لدول مجلس  2002( لسنة 10وعلى املرسوم بقانون رقم ) -

 التعاون لدول الخليج العربية،

 ، وتعديالته،2002( لسنة 34وعلى قانون القضاء العسكري الصادر باملرسوم بقانون رقم ) -
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 ، وتعديالته،2002( لسنة 46ون رقم )وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر باملرسوم بقان -

 بشأن حماية املجتمع من األعمال اإلرهابية، وتعديالته، 2006( لسنة 58وعلى القانون رقم ) -

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية  2009( لسنة 51وعلى القانون رقم ) -

 وتدمير تلك األسلحة.

 ،2013( لسنة 14دني الصادر بالقانون رقم )وعلى قانون تنظيم الطيران امل -

باملوافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية قمع األفعال غير  2017( لسنة 32وعلى القانون رقم ) -

 املشروعة املتعلقة بالطيران املدني الدولي،

ظر استحداث وإنتاج باملوافقة على انضمام دولة البحرين الى اتفاقية ح 1988( لسنة 9وعلى املرسوم رقم ) -

 ،1972إبريل  10وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة املوقعة في 

: نطاق الدراسة:
ً
 رابعا

 بقانون. ملشروعسيكون نطاق الدراسة في مقارنة النص األصلي للقانون مع النص املقترح بموجب ا

 
ً
 :جدول الدراسة: خامسا

 مشروع القانون عنوان 

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية(    لسنة (    )مشروع قانون رقم 

 والتكسينية وتدمير تلك األسلحة

 الديباجة

 ملك مملكة البحرين.   نحن حمد بن عيس ى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 ، وتعديالته،1976( لسنة 15باملرسوم بقانون رقم )قانون العقوبات الصادر وعلى 

 في شأن املفرقعات واألسلحة والذخائر، وتعديالته، 1976( لسنة 16وعلى املرسوم بقانون رقم )

 ،2014( لسنة 22بشأن الدفاع املدني، املعدل بالقانون رقم ) 1990لسنة  (5وعلى املرسوم بقانون رقم )
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 ،1997( لسنة 8بشأن البيئة، املعدل باملرسوم بقانون رقم ) 1996لسنة ( 21وعلى املرسوم بقانون رقم )

في شأن تنظيم مهنة الصيدلة واملراكز الصيدلية، املعدل باملرسوم بقانون رقم  1997( لسنة 18وعلى املرسوم بقانون رقم )

 ،2015( لسنة 20)

انون( املوحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول باملوافقة على النظام )الق 2002( لسنة 10وعلى املرسوم بقانون رقم )

 الخليج العربية،

 ، وتعديالته،2002( لسنة 34وعلى قانون القضاء العسكري الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002( لسنة 46وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 بشأن حماية املجتمع من األعمال اإلرهابية، وتعديالته، 2006( لسنة 58وعلى القانون رقم )

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك  2009( لسنة 51وعلى القانون رقم )

 ( لسنة   ،  املعدل بالقانون رقم ) ،األسلحة

 ،2013لسنة ( 14وعلى قانون تنظيم الطيران املدني الصادر بالقانون رقم )

باملوافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية قمع األفعال غير املشروعة املتعلقة  2017( لسنة 32وعلى القانون رقم )

 بالطيران املدني الدولي،

حة باملوافقة على انضمام دولة البحرين الى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسل 1988( لسنة 9وعلى املرسوم رقم )

 ،1972إبريل  10البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة املوقعة في 

 :أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

املالحظات 

 القانونية

وإنتاج وتخزين بشأن حظر استحداث  2009( لسنة 51وعلى القانون رقم )"تنبغي اإلشارة إلى عبارة: 

الواردة في  "واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، املعدل بالقانون رقم ) ( لسنة   ،

حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك حيث أن قانون الديباجة، 

ه ال يزال قيد النقاش في البرملان، لم يصدر بشأنه أي تعديل، وان املشروع بقانون املعدل علي األسلحة

واالكتفاء باإلشارة إلى " املعدل بالقانون رقم )  ( لسنة     ،" لذا اقترح على سعادتكم حذف عبارة 

 مسمى القانون.

، بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة 2014لسنة  16قانون رقم اقترح على اللجنة املوقرة إضافة ال

 املشروع بقانون. ( من7ة )بحكم املادوذلك الرتباطه 
 

 (1)املادة 
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في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خالف 

 ذلك:    

 مملكة البحرين. اململكة: 

 اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك األسلحة. االتفاقية:

 لحكم املادة )قاللجنة املنشأة طباللجنة الوطنية: 
ً
بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين  2009( لسنة 51( من قانون رقم )2ا

 لحة.واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األس

أي مادة من أصل بيولوجي )حيوي( قادرة على إحداث وفاة أو أمراض أو أضرار باإلنسان أو الحيوان أو العنصر البيولوجي: 

 النبات أو غيرها من الكائنات الحية أو عناصر البيئة األخرى.

نبات أو الكائنات الدقيقة مواد سامة غير حية، تنتج من أنواع كثيرة من الكائنات الحية، كالحيوان أو الالتكسينات: 

 )البكتيريا(.

العناصر البيولوجية أو التكسينات، بكميات ال يمكن تبريرها لألغراض الوقائية أو  األسلحة البيولوجية أو التكسينية:

 كان مصدرها أو وسيلة استحداثها، وتشمل أية أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممةيالحمائية أو السلم
ً
 ة األخرى، أيا

 الستخدام عناصر بيولوجية أو تكسينات ألغراض عدائية أو في النزاعات املسلحة.

 املبادئ والتدابير التي تهدف ملنع خطر التعرض لعناصر بيولوجية أو تكسينات. ن البيولوجي:ااألم

أو سرقة أو سوء استخدام  اإلجراءات الوقائية والرقابية واملحاسبية التي يتم تنفيذها للحيلولة دون فقدان األمن البيولوجي:

 أو إطالق عمدي أو غير عمدي لعناصر بيولوجية أو تكسينات.

اقبة:  لحكم املادة )تقائمة بالعناصر البيولوجية والتكسينات التي يجوز الترخيص بال قائمة املر
ً
( من هذا 3عامل فيها طبقا

 اح اللجنة الوطنية.القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتر 

 أي شخص طبيعي أو اعتباري. الشخص:

املالحظات 

 القانونية
 ال توجد مالحظات.

 (2)املادة 

 شخص القيام بأي عمل من األعمال اآلتية:  أي يحظر على

أو شحنه  إعادة تصديرهاستحداث أو إنتاج أو تخزين أي سالح بيولوجي أو تكسيني أو تطويره أو استيراده أو تصديره أو  .1

به، سواًء لنفسه أو لحساب الغير،  االحتفاظأو إحرازه أو  أو حيازته العابر )ترانزيت( أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة
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أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل اململكة أو خارجها أو التعامل فيه بأي صورة من صور  امتالكهأو 

 التعامل.

 عنصر بيولوجي أو تكسينات إلى سالح بيولوجي أو تكسيني. تحويل أي .2

بأية تجهيزات معدة إلنتاج  االحتفاظبناء أو امتالك أو إدارة منشأة إلنتاج األسلحة البيولوجية أو التكسينية، أو اقتناء أو  .3

 هذه األسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها. 

نية أو إطالق عناصر بيولوجية أو تكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية استعمال األسلحة البيولوجية أو التكسي .4

 .ترويع األشخاصأو 

املالحظات 

 القانونية
 ال توجد مالحظات.

 (3)املادة 

ال يجوز ألي شخص دون الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية، استحداث أو إنتاج أو تخزين أي من العناصر املدرجة 

املراقبة، أو استعمالها أو تطويرها أو تحويلها أو استيرادها أو تصديرها أو شحنها العابر )ترانزيت( أو مرورها أو بقائمة 

أو نقلها بصورة  امتالكها، سواًء لنفسه أو لحساب الغير، أو االحتفاظ بهاأو  أو حيازتها أو احرازها الحصول عليها بأي طريقة

 ن داخل اململكة أو خارجها أو التعامل فيها بأي صورة من صور التعامل.مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكا

 بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التراخيص ومدة سريانها وأوجه استعمال العناصر 
ً
وتصدر اللجنة الوطنية قرارا

 املدرجة بقائمة املراقبة.

املالحظات 

 القانونية
 ال توجد مالحظات.

 (4)املادة 

 ألحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هذه الرسوم وفئاتها قعلى منح وتجديد التراخيص التي تصدر طبتفرض رسوم 
ً
ا

 وإجراءات تحصيلها قرار من اللجنة الوطنية بعد موافقة مجلس الوزراء.

املالحظات 

 القانونية

 لنص املادة )
ً
لتقدير تحديد الرسوم وتخومها تخضع ، فإن 1( من دستور مملكة البحرين107وفقا

السلطة التشريعية، مع جواز تفويض فرضها وتنظيمها للسلطة التنفيذية، التي قد تكون أقدر في بعض 

 املواضع في تقدير هذه الرسوم لخبرتها بالخدمة واالتصال املباشر بالجمهور.

                                   
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها ال يكون إال بقانون، وال ُيعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إال في األحوال  -أ " البحرين على أنه:( من دستور مملكة 107تنص املادة ) 1

 املبينة بالقانون. وال يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إال في حدود القانون.
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 (5)املادة 

 يلتزم املرخص له بمراعاة اآلتي:

 يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الوطنية.إجراءات األمن واألمان البيولوجيين التي  .1

 بها عمليات االستيراد والتصدير  .2
ً
االستخدام ألي و تقديم تقارير سنوية دورية للجنة الوطنية باألنشطة التي يزاولها، موضحا

 من العناصر املدرجة بقائمة املراقبة. 

 اكتإخطار اللجنة الوطنية .3
ُ
من العناصر املدرجة بقائمة املراقبة، وذلك  بأي مستحدثة تتعلق أنشطة قبل مزاولة أي بة

 التخاذ إجراءات الترخيص بها.

املالحظات 

 القانونية
 ال توجد مالحظات.

 (6)املادة 

 يلغى الترخيص بقرار من اللجنة الوطنية في األحوال اآلتية:

 إذا فقد املرخص له أحد شروط الترخيص.  .1

 من  .2
ً
 االلتزامات املفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون.إذا خالف املرخص له أيا

إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، دون اإلخالل بحق املرخص له للمطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقت به إن كان  .3

 له مقتض.

 من تاريخ
ً
إخطاره به، وعلى الوزير  ويجوز ملن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيصه التظلم أمام وزير الخارجية خالل ثالثين يوما

 من تاريخ تقديمه، ويخطر املتظلم بالقرار الصادر بشأنه، ويعتبر مض ي هذه املدة دون رد 
ً
البت في التظلم خالل ثالثين يوما

 للتظلم.
ً
 ضمنيا

ً
 رفضا

 
ً
 من تاريخ إخطار  وملن رفض تظلمه صراحة

ً
 أن يطعن أمام املحكمة املختصة خالل ستين يوما

ً
تظلمه أو برفض  هأو ضمنا

.
ً
 ضمنيا

ً
 اعتباره مرفوضا

املالحظات 

 القانونية
 ال توجد مالحظات.

 (7)املادة 

                                   
 صرفها. األحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من األموال العامة، وبإجراءاتيبين القانون  -ب

 ".كيبين القانون األحكام الخاصة بحفظ أمالك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن ش يء من هذه األمال -جـ
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 ألحكام 
ً
يجب على كل شخص حصل على أية بيانات أو معلومات سرية من اململكة أو من أية دولة طرف في االتفاقية تنفيذا

 ألمر صادر  كان ذلك مباشرة أو غير مباشرة إال إذاهذا القانون أن يحافظ على سريتها، وأال يفشيها إلى الغير بصورة 
ً
تنفيذا

 ألحكام االتفاقية.
ً
 من جهة التحقيق أو املحكمة املختصة أو تنفيذا

املالحظات 

 القانونية

 بموجبتجدر اإلشارة إلى 
ً
قانون رقم ال أن البيانات واملعلومات السرية للدولة خاضعة للحماية سلفا

، وعليه أقترح إضافة العبارة التالية إلى مطلع معلومات ووثائق الدولةبشأن حماية  2014لسنة  16

 ...."، حماية معلومات ووثائق الدولة قانون "مع مراعاة ما ورد في املادة: 

 (8)املادة 

تطبيق يكون للمفتشين من أعضاء اللجنة الوطنية أو من غيرهم الذين يعينهم رئيسها للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من 

 له السلطات اآلتية:
ً
 أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا

 دخول املحال واملنشآت ذات الصلة بمزاولة أي من األنشطة الخاضعة ألحكام هذا القانون. .1

 االطالع على الوثائق والسجالت ذات الصلة بأعمال التفتيش. .2

 مال التفتيش.طلب البيانات واملعلومات الالزمة للقيام بأع .3

ويجب على األشخاص الخاضعين ألحكام هذا القانون وممثليهم واملسئولين عن إدارتهم الفعلية تمكين مفتش ي اللجنة الوطنية 

 إعاقتهم، وأن يزودوهم باملستندات والبيانات واملعلومات الصحيحة والالزمة. ممن أداء مهامهم وعد

املالحظات 

 القانونية
 ال توجد مالحظات.

 (9)املادة 

يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير املعني بشئون العدل باالتفاق مع اللجنة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك 

 بالنسبة للجرائم املنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم. 

 لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس اللجنة الوطنية. وتحال املحاضر املحررة بالنسبة

املالحظات 

 القانونية

( من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر باملرسوم 45املادة أعاله متوافقة مع ما جاء في نص املادة )

 ، والتي نصت على أنه:2002( لسنة 46بقانون )

 اختصاصهم: يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر

 أعضاء النيابة العامة. -أ

 ضباط وضباط الصف وأفراد قوات األمن العام.-ب

 حرس الحدود واملوانئ واملطارات.- جـ
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 مفتشو الجمارك. -د

 وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي األعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي.

املختص تخويل بعض املوظفين صفة مأموري الضبط ويجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير 

 القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين واملراسيم والقرارات األخرى بشأن تخويل بعض املوظفين 

 درة من وزير العدل باالتفاق مع الوزير املختص.اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صا

 (10)املادة 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات املنصوص عليها في البنود 

بحريني خارج إقليم مملكة التالية على الجرائم املحددة فيها، سواًء ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن 

أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد  من البحرين، أو

 قبل:

ف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار، التي ال تقل عن عشرة آال  مدة ال تقل عن عشر سنوات وبالغرامةيعاقب بالسجن  .1

 من األفعال املنصوص عليها في املادة )كل من 
ً
( من هذا القانون. وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد إذا 2ارتكب فعال

 أو إلحاق ضرر جسيم بالبيئة أو الصحة العامة أو تعطيل مرفق عام. أو أكثر نشأ عن أي من هذه األفعال موت شخص

مع أي شخص على القيام بأي فعل من هذه األفعال، ووقعت الجريمة  ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق

 بناًء على هذا التحريض أو املساعدة أو االتفاق.

عشرة آالف  سبع سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على

 رتب على التحريض أو املساعدة أثر.دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا لم يت

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار  .2

 ( من هذا القانون.3كل من خالف حكم املادة )

، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألف دينار .3

 من أحكام املادتين )
ً
 ( من هذا القانون.8(، والفقرة الثانية من املادة )7( و)5أيا

 وتضاعف العقوبات املنصوص عليها في أي من البنود السابقة في حالة العود.

املالحظات 

 القانونية

( لم يتم النص فيها على حد أعلى 1تنبغي اإلشارة إلى أن عقوبة السجن املنصوص عليها في البند )

مما قد يوقعها في حمأة شبهة عدم الدستورية والتي يجب درئها بتحديد حد أعلى للعقوبة للعقوبة، 

 ذكورة.امل

 نوجه ذات املالحظة إلى عقوبة السجن املذكورة في البند )
ً
 (.2وأيضا
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 (11)املادة 

 ألحكام هذا القانون، يعاقب الشخص االعتباري بالغرامة التي ال تقل عن 
ً
مع عدم اإلخالل بمسئولية الشخص الطبيعي طبقا

 وال تجاوز مائتي ألف دينار إذا ارتكبت إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه.ألف دينار خمسين 

باإلدانة يجوز أن تأمر املحكمة بحرمان الشخص االعتباري من املشاركة في املشروعات العامة أو بإغالق مقاره في حالة الحكم 

 التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغالق جميع مقاره وفروعه.

املالحظات 

 القانونية

يقع في نطاق السلطة التقديرية  العقوبة املنصوص عليها أعالهإن تقدير مدى مالئمة نود اإلشارة إلى أن 

 الخالصة للسلطة التشريعية
ً
، وذلك بإيجاد العقوبة املثلى على الشخص االعتباري الذي يدخل طرفا

 ألحكام املشروع بقانون.
ً
 في اقتراف أي جريمة وفقا

 (12)املادة 

البيولوجية أو التكسينية والعناصر البيولوجية تقض ي املحكمة في حالة الحكم باإلدانة بمصادرة أو إتالف أو تدمير األسلحة 

 والتكسينات محل الجريمة وغيرها من مرافق إنتاج تلك األسلحة وكافة املعدات واألشياء املستخدمة الرتكاب الجريمة.

املالحظات 

 القانونية

أعاله هو حكم  تجدر اإلشارة إلى أن حكم املصادرة واالتالف والتدمير ألنواع األسلحة املذكورة في املادة

 لنص املادة تكون نفقات االتالف والتدمير لألسلحة املذكورة
ً
اقترح مما على نفقة الدولة،  عام، ووفقا

لزم املحكوم عليه بإضافة فقرة أخرى إلى املادة تنص على أنه: 
ُ
كل النفقات أو "ويجوز للمحكمة أن ت

 املترتبة على الحكم في الفقرة السابقة ".بعضها 

 (13)املادة 

ية في مال تخل أحكام هذا القانون بأي تعاون دولي في مجال األنشطة البيولوجية املوجهة في االكتشافات والتطبيقات العل

ميدان الوقاية من األمراض بما في ذلك التبادل الدولي للعناصر البيولوجية والتكسينات واملعدات الخاصة بتجهيز أو 

 لالتفاقية.ير البيولوجية والتكسينات لألغراض السلماستعمال أو إنتاج أو تخزين العناص
ً
 ة ووفقا

املالحظات 

 القانونية
 ال توجد مالحظات.

 (14)املادة 

 ال تخل أحكام هذا القانون بأية شروط أو تصاريح أو تراخيص أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر.

املالحظات 

 القانونية
 ال توجد مالحظات.

 (15)املادة 



    

 

11                 25/3/2021  

 مجلس النواب –هيئة املستشارين القانونيين  – إدارة الشؤون القانونية|  قسم البحوث القانونية

 تسري األحكام املنصوص عليها في االتفاقية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

املالحظات 

 القانونية
 ال توجد مالحظات.

 (16)املادة 

ردة في هذا القانون بالجهات املمثلة فيها بالتنسيق مع الوزير املعني اللجنة الوطنية االستعانة في ممارسة اختصاصاتها الو 

 أو من في حكمه، وعلى تلك الجهات التعاون مع اللجنة الوطنية في سبيل قيامها بمهامها. بالجهة

املالحظات 

 القانونية
 ال توجد مالحظات.

 (17)املادة 

وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في  ،هذا القانون أحكام تنفيذ  –كل فيما يخصه  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 الجريدة الرسمية.

املالحظات 

 القانونية
 مادة تنفيذية
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ً
 :جدول القوانين املقارنة: سادسا

 القوانين املقارنة

األسلحة بشأن  2016لسنة  4قم بعد البحث في القوانين املقارنة، تبين أنه ال يوجد قانون مقارن سوى القانون القطري ر 

 .نستعرضه على النحو اآلتي، والذي البيولوجية

 دولة قطر – بشأن األسلحة البيولوجية 2016لسنة  4رقم قانون 

 1املادة 

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، املعاني املوضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى 

 آخر:

 وزير الدولة لشؤون الدفاع. الوزير:

 اللجنة الوطنية لحظر األسلحة. اللجنة:

 االتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين األسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها. االتفاقية:

يمكن تبريرها  العناصر امليكروبية أو البيولوجية األخرى أو التوكسينات، بكميات ال -1 األسلحة البيولوجية والتوكسينية:

 كان مصدرها أو وسيلة استحداثها.
ً
 لألغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية األخرى، أيا

( 1أي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة الستخدام عناصر بيولوجية أو توكسينات كتلك املحددة في البند ) -2

 ألغراض عدائية أو في النزاعات املسلحة.

 سامة غير حية، تنتج من أنواع كثيرة من األحياء، كالحيوان، أو النبات، أو الكائنات الدقيقة )البكتريا(. مواد التوكسينات:

أي مادة من أصل بيولوجي قادرة على إحداث وفاة أو أمراض أو أضرار باإلنسان أو الحيوان أو النبات  العنصر البيولوجي:

 خرى.أو غيرها من الكائنات الحية أو عناصر البيئة األ 

 املبادئ والتدابير التي تهدف ملنع خطر التعرض لعناصر بيولوجية أو توكسينات.األمان البيولوجي: 

اإلجراءات الوقائية والرقابية واملحاسبية التي يتم تنفيذها للحيلولة دون فقدان أو سرقة أو سوء استخدام األمن البيولوجي: 

 توكسينات. أو إطالق عمدي أو غير عمدي لعناصر بيولوجية أو

اقبة:  قائمة بالعناصر البيولوجية والتوكسينات، املرفقة بهذا القانون. قائمة املر

 

 2املادة 

 ُيحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من األعمال التالية:

إعادة تصديره أو شحنه  استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سالح بيولوجي أو توكسيني، أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو -1

العابر )ترانزيت( أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة، أو حيازته أو إحرازه أو االحتفاظ به، سواء لنفسه أو لحساب الغير، 

 أو امتالكه، أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها.
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 إلى سالح بيولوجي أو توكسيني. تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات، -2

بناء أو امتالك أو إدارة منشأة إلنتاج األسلحة البيولوجية أو التوكسينية، أو اقتناء أو االحتفاظ بأية تجهيزات معدة إلنتاج  -3

 هذه األسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها.

استعمالها، أو إطالق عناصر بيولوجية أو توكسينات، بهدف استعمال األسلحة البيولوجية أو التوكسينية، أو الشروع في  -4

 إلحاق أذًى بالكائنات الحية، أو ترويع األشخاص.

 

 3املادة 

ال يجوز بغير ترخيص من الوزير، بناًء على اقتراح اللجنة، استحداث أو إنتاج أو تطوير أو امتالك أو حيازة أو إحراز أو تخزين 

تصدير أو إعادة تصدير أو املرور أو النقل العابر أو استخدام أي من العناصر املدرجة بقائمة  أو نقل أو تحويل أو استيراد أو

 املراقبة.

حدد بقرار من الوزير، بناًء على اقتراح اللجنة، شروط وإجراءات ونماذج استصدار التراخيص املنصوص عليها في الفقرة 
ُ
وت

 السابقة والرسوم املقررة عليها.

 

 4املادة 

 املرخص له بمراعاة ما يلي:يلتزم 

 إجراءات األمن واألمان البيولوجيين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. -1

 بها عمليات االستيراد والتصدير  -2
ً
تقديم تقارير سنوية للجنة، وكلما طلبت اللجنة ذلك، باألنشطة التي يزاولها، موضحا

 قبة.واالستخدام ألي من العناصر املدرجة بقائمة املرا

 إبالغ اللجنة بأي أنشطة مستحدثة تتعلق بأي من العناصر املدرجة بقائمة املراقبة، وذلك التخاذ إجراءات الترخيص بها. -3

 

 

 5املادة 

 من 
ً
ُيلغى الترخيص بقرار من الوزير، بناًء على اقتراح اللجنة، إذا فقد املرخص له أحد شروط الترخيص، أو خالف أيا

 عليه بموجب أحكام هذا القانون، أو إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك. االلتزامات املفروضة

 من تاريخ علمه به، ويبت الوزير في التظلم خالل 
ً
وللمرخص له أن يتظلم إلى الوزير من قرار إلغاء الترخيص، خالل ثالثين يوما

 
ً
 ضمنيا

ً
 من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه املدة دون رد رفضا

ً
له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم  خمسة عشر يوما

.
ً
 نهائيا
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 6املادة 

ال يجوز ألي شخص من املنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، سواء من أعضاء اللجنة أو ممن لهم صلة بعملها، أن يفش ي، 

 أو  بصورة مباشرة أو غير مباشرة، املعلومات السرية املتصلة بتنفيذه، وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء
ً
كان مصدرها داخليا

.
ً
 خارجيا

 

 7املادة 

على املرخص له تقديم جميع التسهيالت ألعضاء اللجنة وموظفيها واملنتدبين للعمل بها، ممن لهم صفة مأموري الضبط 

 ألحكام هذا القانون واالتفاقية.
ً
 القضائي، وتمكينهم من التفتيش وفقا

 

 8املادة 

 من الوزير، بناًء على اقتراح اللجنة.يصدر بتحديث قائمة املراقبة قرار 

 

 9املادة 

 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

 من أحكام املادة )1,000,000يعاقب بالحبس املؤبد، وبالغرامة التي ال تزيد على ) -1
ً
( من هذا 2( مليون ريال، كل من خالف أيا

 نتج عن الفعل وفاة شخص، كانت العقوبة اإلعدام.القانون، فإذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو 

 من أحكام املادة ) -2
ً
 ( من هذا القانون.3يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات، كل من خالف أيا

( مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين 100,000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على ) -3

 من أحكام املواد )العقوبتين، 
ً
 ( من هذا القانون.7(، )6(، )4كل من خالف أيا

 في تطبيق أحكام 
ً
ضاعف عقوبتا الحبس والغرامة املنصوص عليهما في أي من البنود السابقة في حالة العود، ويعتبر عائدا

ُ
وت

ررة في هذا القانون، قبل مض ي هذا القانون كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات املق

 خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمض ي املدة.

 وفي جميع األحوال، تحكم املحكمة بمصادرة املتحصالت من الجريمة وبغلق املكان أو املنشأة املخالفة للمدة التي تحددها.

 

 10املادة 

( مائة ألف ريال، كل من 100,000ن آخر، يعاقب بالغرامة التي ال تزيد على )مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانو 

، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بغرض الحصول على أي من 
ً
 على غير الحقيقة، أو حجب بيانا

ً
أدلى بمعلومات، أو قدم بيانا

 ( من هذا القانون.3التراخيص املنصوص عليها في املادة )
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 11املادة 

ل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الشروع في الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون بذات مع عدم اإلخال

 العقوبة املقررة للجريمة التامة.

 

 12املادة 

يعاقب املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص املعنوي بذات العقوبات املقررة عن األفعال التي ترتكب باملخالفة ألحكام هذا 

 لقانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.ا

 

 13املادة 

يجوز للمحكمة، في حالة الحكم باإلدانة بموجب أحكام هذا القانون، أن تحكم بحرمان الشخص املعنوي من املشاركة في 

 تحددها.املشروعات العامة، وذلك للمدة التي 

وفي جميع األحوال، ودون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية، تحكم املحكمة بمصادرة األدوات التي اسُتعملت في ارتكاب 

 الجريمة.

 

 14املادة 

ضّمن املحكمة حكمها الصادر باإلدانة إلزام املحكوم عليه بقيمة تكاليف إزالة آثار املخالفة.
ُ
 يجب أن ت

 القيمة بطريق الحجز اإلداري، أو بغير ذلك من الوسائل القانونية املقررة.وتتولى اللجنة تحصيل تلك 

 

 15املادة 

 لحين الفصل في املخالفة من الجهة القضائية املختصة.
ً
 للوزير، بناًء على اقتراح اللجنة، غلق املكان أو املنشأة املخالفة مؤقتا

إليه في الفقرة السابقة، وتسري على التظلم في هذه الحالة ذات ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار الغلق املشار 

 فقرة ثانية( من هذا القانون. /5األحكام املنصوص عليها في املادة )

 

 16املادة 

يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وموظفيها واملنتدبين للعمل بها، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط 

 نائب العام بناًء على اقتراح رئيس اللجنة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون.القضائي قرار من ال

 يتصل بأي من العناصر املدرجة بقائمة املراقبة، وتحرير 
ً
ويكون لهم في سبيل ذلك، تفتيش األماكن التي تمارس نشاطا

 ت واألوراق الخاصة بتلك األماكن.املحاضر، وأخذ العينات وفحصها، واالطالع على السجال 
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ً
وفي حالة أخذ العينات، يقوم مأمور الضبط القضائي املختص، بضبط املواد املشتبه فيها التي أخذت منها تلك العينات ضبطا

، والتحفظ عليها في مكان آمن يتفق وخطورتها، ويثبت كل ذلك في محضر الضبط.
ً
 مؤقتا

 

 17املادة 

 الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ُيصدر الوزير القرارات 

 

 18املادة 

 على جميع الجهات املختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وُينشر في الجريدة الرسمية.

املالحظات 

 القانونية

 ، حيث أن الوزيرقد اختلف عن مشروع القانون في إضافة تعريف للوزير ي ُيالحظ أن القانون القطر 

 للقانون القطري  املختص
ً
أسندت إليه صالحيات تنفيذ  هو وزير الدولة لشئون الدفاع الذي وفقا

 .أحكام القانون 
 

 

.
ً
 واألمر متروك لتقدير اللجنة املوقرة التخاذ ما تراه مناسبا

 بقبول جزيل 
ً
 ر،،،والتقدي االحتراموتفضلوا ختاما

  يوسف محمد القرينيس

 القانونيةقسم البحوث  –الباحث القانوني 
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 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

 م إ  / 2021/ 425504 / ر ص  الرقم: 

 2021  أكتوبر  19 التاري    خ: 
 

 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

وع قانون حظر واستحداث وإنتاج  الموضوع:  مرئيات المجلس األعىل للبيئة بخصوص مشر

يولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمت  تلك األسلحة المرافق 
وتخزين األسلحة البكتر

 2020( لسنة 73للمرسوم بقانون رقم )

 2020وم ش ن/ / 4166وباإلشارة إل كتاب سعادتكم رقم هدي سعادتكم خالص التحيات، أيطيب لي أن 

 بكتابنا رقم 2020ديسمبر  14المؤرخ 
ً
 2021سبتمبر  15المؤرخ  2021/ 425504ر ص / ، وإلحاقا

ي رغبة لجنة  بخصوص
ي الحصول الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطن 

مرئيات  عىل بمجلس النواب ف 

يولوجية   وع قانون حظر واستحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكبر المجلس األعىل للبيئة بخصوص مشر

 . 2020( لسنة 73)البيولوجية( والتكسينية وتدمبر تلك األسلحة المرافق للمرسوم بقانون رقم ) 

وع القانون المشار إسعادتكم ل أن نرفق يشنا  ، وذلك بموجب ليهرد المجلس األعىل للبيئة بخصوص مشر

راجير  منكم التفضل باتخاذ   ،2021أكتوبر  13/ح ح المؤرخ 45/ 2021/ 31كتاب المجلس رقم ش ق/ 

   . اإلجراءات الالزمة نحو إفادة معالي رئيسة مجلس النواب

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

 عصام بن عبدهللا خلف

      

 

21/10/2021

a.almadhawi
البريد الوارد



 

 مملكة البحرين، 21021  ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

 2021/ 425504 /  و ش ب الرقم: 

 2021 سبتمب   15 التاري    خ: 
 

 

ن   سعادة ماألخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    المحتر

 وزير شئون مجلسي الشورى والنواب 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

وع حظر و استحداث و انتاج وتخزين األسلحة  الموضوع:  يولوجية)البيولوجية(مشر  البكتر

 2020( لسنة 73والتكسينية وتدمت  تلك األسلحة المرافق للمرسوم بقانون رقم )

 2021م ش  /  و / 4166وباإلش ار  ىلي تت اب س عاكتكم رق  م ه د  س عاكتكم ل الل التتي  ا ، نيطي   ي  ن  

  الش    ا  الجار ي   ة و رغب   ة ل     ة المتض   م  و  م2021كيس   مب   14الم    ر  
   أل
  و اوط     ال   ا  أل

ال   د ال الم   داأل

ول حو   ر و اس   تتدا  و ىل ت   ا  و تج    ي  اوس   لتة  التص   ار طرتي   ا  الم ل   ب اوع   و للشر    ة  جص   اد ط    ن

يالا ي     ة ( لس      ة 73( و التكس     ر ية  و ت     دطبح تل     ق اوس     لتة  المر        للمرس     ام        ا ا ) ة) الشيالا ي      البكبر

2020. 

  ن  ار      لس   عاكتكم طرتي   ا  الم ل   ب اوع   و للشر    ة  جص   اد الماك    ل المش   ار ىللي   ه نع   ال  و ل   ق 
ي    األ

أل ط    كم الت ض      عم     ال   ال م 45/ 2021/ 31 ما      تتا    ه رق   م )ش   /  /ح ح ()طر      ةس   جة ط    ه( را    فح

 .   تا ىلشعار رتيسة ط لب ال ااب. 

 

 ،، والت دير،وت ضلاا سعاكتكم   شار  ات  التتية 
 

 

 

 عصام بن عبدهللا خلف
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