
 

 

 
 
 

 م2022 أبریل 26التاریخ: 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، 

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

القانون رقم (  الوطني بخصوص  بتعدیل بعض أحكام  قانون  بشأن    2009) لسنة  51مشروع 

المرافق   األسلحة،  تلك  وتدمیر  الكیمیائیة  األسلحة  واستعمال  وتخزین  وإنتاج  استحداث  حظر 

 .2020) لسنة 72للمرسوم رقم (
 

 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  831الرقــــم:    

   م2022 أبريل 21التاريـخ: 

 

 

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

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

مشبببرقا وببب ندن  بعبببحيا  عبببن أ كببب    ل ببب ندن  كمإلببب  نرفببب أن  لنببب يطيببب  
   شبببببب ن  حببببببر  جببببببب ح س قإنببببببب   ق  بببببب ي  ق جبببببببع    2009( لسببببببن  51روببببببم  

( لسبببن  72 ألجببب     لك      ببب  ق بببحمل   بببر  ألجببب   م  قر فببب  ل  رجبببد  روبببم  
2020.  

 

 رجببببب ق من وشبببببب  قعر جبببببب م قإهبببببح ع   ريبببببر  شببببب ن  مب ببببب ن   رأيكبببببم 
 م    ري  . أجبدالعرض  ه ى  قج س خال  مدهح أوص 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   2009) لسنة 51مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (

حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك  
 2020) لسنة 72األسلحة، المرافق للمرسوم رقم ( 

  الموقرة الحكومةمقدم من  القانون أصل مشروع  

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

 ثالث مواد + دیباجة 

)  1منھ استبدال تعریفي "اللجنة الوطنیة" و"الجدول رقم (   المادة األولىتناولت   
بشأن    2009) لسنة  51) من القانون رقم ( 1)" الواردین في المادة (3) أو (2أو (

تلك   وتدمیر  الكیمیائیة  األسلحة  واستعمال  وتخزین  وإنتاج  استحداث  حظر 
في حین تضمنت   الثانیةاألسلحة،  (  المادة  المواد  و(2استبدال نصوص   (5  (

 تنفیذیة. ةلثالمادة الثافیما جاءت  ،من القانون ذاتھ المشار إلیھ )15و(

 مبررات مشروع القانون في اآلتي: تتمثل 

تحقیق التزام مملكة البحرین بالمعاییر الدولیة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل   .1
من خالل فرض العقوبات على الجرائم المنصوص علیھا في القانون، سواًء  
إقلیمھا، أو من  المملكة، أو من مواطن بحریني خارج  إقلیم  ارتكبت داخل 
أجنبي داخل إقلیم المملكة قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم یكن  

 طلب تسلیمھ قد قُبل.
اتفاقیة حظر   .2 الكیمیائیة المدرجة في  المواد  نقل أي من  توسیع نطاق حظر 

سلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال األ
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من أو إلى دولة لیست طرفًا في االتفاقیة، لیشمل الحظر كذلك نقلھا عبر أي 
 من ھذه الدول.

) منھ، 2توسیع اختصاصات اللجنة الوطنیة المنصوص علیھا في المادة رقم ( .3
وطبیعة   لیتوافق  اللجنة  مسمى  وتعدیل  الشامل،  الدمار  أسلحة  كافة  لتشمل 

 اصاتھا الممنوحة. اختص
الالزمة على  .4 التعدیالت  إدخال  منھ  بقرار  الموقر  الوزراء  لمجلس  السماح 

الجداول المرافقة لالتفاقیة وفقًا لما یطرأ علیھ من تعدیالت، وذلك بناء على 
 اقتراح اللجنة الوطنیة. 

رأي جلنة الشؤون  

التشريعية والقانونية  

 مبجلس الشورى 

 والقانونیة   الدستوریة تینالناحی قانون من السالمة مشروع 

 اجلهات رأي  خالصة  

 وزارة اخلارجية: 
استحداث  بشأن حظر  الوطنیة  (اللجنة  في  ممثلة  الخارجیة  حرًصا من وزارة 
وإنتاج وتخزین واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة) على مواكبة  

مملكة البحرین، والوفاء  التطورات وتفعیل االتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیھا  
ا التي تعھدت بھا من خالل االنضمام إلى تلك االتفاقیات، بما یعزز اتھبالتزام

مكانتھا على الصعید الدولي ومشاركتھا الفاعلة جنبًا إلى جنب مع باقي الدول 
السلم  على  بالحفاظ  یتعلق  فیما  خاصة  المشترك،  االھتمام  ذات  المجاالت  في 

ل ما من شأنھ جلب الدمار للشعوب، فقد أعدت اللجنة  واألمن الدولیین ومنع ك
القانون   (الوطنیة مشروع  رقم  القانون  أحكام  بعض  لسنة  51بتعدیل   (2009  

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك 
امتثاالً اللتزامات مملكة البحرین الدولیة، وعلى وجھ الخصوص المادة    ،األسلحة

) من اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال األسلحة  1السابعة الفقرة ( 
) لسنة 6الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة المصادق علیھا بموجب المرسوم رقم ( 

إلجراءاتھا الدستوریة،  ، والتي تنص على: "تعتمد كل دولة طرف وفقًا  1997
 التدابیر الضروریة لتنفیذ التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة".

أوالً: تعدیل مسمى اللجنة الوطنیة لحظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال 
 األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة:

المادة األولى من  ارتأت اللجنة الوطنیة تعدیل تعریف اللجنة الوطنیة الوارد في   
القانون لیكون "اللجنة الوطنیة لحظر أسلحة الدمار الشامل"، وذلك لیتوافق اسم  

 اللجنة مع االختصاصات المنوطة بھا. 
) رقم  الجدول  تعریف  تعدیل  و( 1ثانیًا:  و( 2)  عامل 3)  مصطلح  وتعریف   (

 مكافحة الشغب: 
)  2) و(1تعدیل الجدول (یمنح مشروع القانون اللجنة الوطنیة صالحیة اقتراح  

) وفقًا لما یطرأ على الجدول المرافق لالتفاقیة من تعدیالت، وتصدر ھذه  3و(
 التعدیالت بقرار من مجلس الوزراء.
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 ثالثًا: توسیع اختصاصات اللجنة الوطنیة: 
تضمن المشروع توسیع اختصاصات اللجنة الوطنیة بعدم انتشار أسلحة الدمار 

القانون مجلس الوزراء إضافة  الشامل ووسائل إیصالھا ، كما یفوض مشروع 
 اختصاصات أخرى للجنة الوطنیة. 

 رابعًا: توسیع نطاق حظر نقل المواد الكیمیائیة: 
) من القانون إلى توسیع نطاق حظر نقل األسلحة الكیمیائیة  5یھدف تعدیل المادة (

الكیمیائیة المدرجة في الجدول رقم ( المواد  نقل أي من  الدول  )  2لیشمل  عبر 
 التي لیست طرفًا في اتفاقیة حظر األسلحة الكیمیائیة (ترانزیت). 

 خامًسا: مد الوالیة القضائیة خارج الحدود اإلقلیمیة لمملكة البحرین:
) المادة  تعدیل  الدولیة  15یھدف  بالمعاییر  البحرین  مملكة  التزام  تحقیق  إلى   (

فرض   خالل  من  الشامل  الدمار  بأسلحة  الجرائم  المتعلقة  على  العقوبات 
المنصوص علیھا في القانون سواء ارتكبت داخل إقلیم المملكة أو من مواطن  
بحریني خارج إقلیمھا، أو من أجنبي داخل إقلیم المملكة كان قد ارتكب أي من 
تلك الجرائم في الخارج ولم یكن طلب تسلیمھ من قبل، بالتوافق مع البندین (أ) 

) الفقرة  من  ا1و(ج)  من  وإنتاج  )  استحداث  حظر  اتفاقیة  من  السابعة  لمادة 
وتخزین واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة والممارسات الدولیة 

 في ھذا الشأن.

  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
 )12الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير

بشأن   2009) لسنة  51مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (خبصوص  

 ة الكيميائية وتدمري تلك األسلحةحظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلح

 2020) لسنة  72املرافق 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/831مجلس الشورى رقم (  الصالح رئیس 

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة  

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر    2009) لسنة  51(

وإبداء المالحظات  على أن تتم دراستھ  ،2020) لسنة  72تلك األسلحة، المرافق للمرسوم رقم (

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

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة: 
 

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

والتي    ، تعلقة بمشروع القانون موضوع النظردراستھا على الوثائق الماطلعت اللجنة أثناء    )2(

 اشتملت على:  
 

 ھیئة التشریع والرأي القانوني.  ةومذكرمشروع القانون،   -

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال األسلحة   2009) لسنة  51القانون رقم ( -

 .الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة

 التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.رأي لجنة الشؤون   -

 .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 إدارة مستشار محمود محمد الخراشي 

 الشؤون القانونیة  قطاع األمین الدكتور إسماعیل 

 الشؤون القانونیة  إدارةب  لثسكرتیر ثا  فظ علي سیفحامحمد 

 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

 مشرف شؤون اللجان  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       

 الدستوریة والقانونیة. 

 

ا
ً
 :اخلارجيةوزارة  رأي -ثالثـــ

ا من وزارة الخارجیة ممثلة في (اللجنة الوطنیة بشـــأن حظر اســـتحداث وإنتاج  حرصـــً 

ــلحة) على مواكبة التطورات وتفعیل   ــلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسـ ــتعمال األسـ وتخزین واسـ

ـــمت إلیـھا مملـكة البحرین، والوـفاء ـبالتزامـ  بـھا من  ـھا التي تعـھدت  ات االتـفاقـیات اـلدولـیة التي انضــ

ــاركتھا الفاعلة   ــعید الدولي ومش ــمام إلى تلك االتفاقیات، بما یعزز مكانتھا على الص خالل االنض

ــة فیما یتعلق بالحفاظ  جنًب  ــترك، خاص ا إلى جنب مع باقي الدول في المجاالت ذات االھتمام المش

جنة الوطنیة  على الـسلم واألمن الدولیین ومنع كل ما من شأنھ جلب الدمار للشعوب، فقد أعدت الل
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بـشأن حظر اـستحداث وإنتاج    2009) لـسنة 51بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (مـشروع القانون 

امتثاالً اللتزامات مملكة البحرین   ،وتخزین واســتعمال األســلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األســلحة

ــابعة الفقرة ( ــوص المادة السـ ــتحداث 1الدولیة، وعلى وجھ الخصـ وإنتاج  ) من اتفاقیة حظر اسـ

 وتخزین واســتعمال األســلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األســلحة المصــادق علیھا بموجب المرســوم

ا إلجراءاتھا الدســـتوریة،  "تعتمد كل دولة طرف وفقً   :والتي تنص على،  1997) لســـنة  6( رقم

 التدابیر الضروریة لتنفیذ التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة".

 

ــمى   ــلحة  أوالً: تعدیل مســ ــتعمال األســ ــتحداث وإنتاج وتخزین واســ اللجنة الوطنیة لحظر اســ

 :الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة

ــنة  51نص القانون رقم ( ــتعمال    2009) لس ــتحداث وإنتاج وتخزین واس ــأن حظر اس بش

ــأن حظر   ــمى "اللجنة الوطنیة بش ــاء لجنة تس ــلحة على إنش ــلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األس األس

 ،وعلى ـضوء ذلك  .ج وتخزین واـستعمال األـسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األـسلحة"اـستحداث وإنتا

،  2017،  2014، وأعید تشكیلھا خالل األعوام  2011فقد شكلت اللجنة آنفة الذكر ألول مرة عام 

ــمو رئیس مجلس الوزراء، إال أن القرار رقم (  2021 ) 37بموـجب قرارات صـــــادرة عن ســ

تشـكیل اللجنة تضـمن إضـافة اختصـاصـات جدیدة للجنة، وكان    بشـأن إعادة  2017الصـادر عام  

من ـضمن تلك االختـصاـصات متابعة تنفیذ كافة االتفاقیات والمعاھدات والبروتوكوالت وقرارات 

باإلضــافة إلى  ،مجلس األمن ذات الصــلة بعدم انتشــار أســلحة الدمار الشــامل ووســائل إیصــالھا

 ت الدولیة المعنیة بحظر أسلحة الدمار الشامل.عملھا كنقطة اتصال مع المنظمات والوكاال

ــبح مرتبطً  ــامل، وبالتالي فإن عمل اللجنة في الوقت الحالي أص ــلحة الدمار الش ا بكافة أس

انون  ادة األولى من الـق وعلـیھ ارـتأت اللجـنة الوطنـیة تـعدـیل تعریف اللجـنة الوطنـیة الوارد في الـم

الدمار الشامل"، وذلك لیتوافق اسم اللجنة مع االختصاصات لیكون "اللجنة الوطنیة لحظر أسلحة  

 المنوطة بھا.
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 :) وتعریف مصطلح عامل مكافحة الشغب3) و(2) و(1ا: تعدیل تعریف الجدول رقم (ثانیً 

ا ) وفقً 3) و(2) و(1یمنح مشروع القانون اللجنة الوطنیة صالحیة اقتراح تعدیل الجدول (

المرافق لالتفاقیة من تعدیالت، وتصــــدر ھذه التعدیالت بقرار من مجلس  لما یطرأ على الجدول  

 الوزراء.

ة في  ة، المتمثـل دولـی ا اـل اتـھ ذ التزاـم ة من تنفـی ة الوطنـی دـیل إلى تمكین اللجـن ذا التـع ویـھدف ـھ

تنفیذ قرارات وتوصـیات المنظمات الدولیة ذات الصـلة بإدراج المواد الكیمیائیة في أحد الجداول  

ــ  انـیة تـعدـیل ـھذه الـجداول بموافـقة مجلس  الثالـثة، بشــ ــرـعة، من خالل إمـك ـكل أكثر ـفاعلـیة وســ

الوزراء على توصـیات اللجنة الوطنیة حول تنفیذ القرارات والتوصـیات الدولیة الصـادرة بشـأن 

ــً  ا عن اللجوء إلى تـعدـیل الـقانون في ـكل  إدراج المواد الكیمـیائـیة في أـحد الـجداول الثالـثة، عوضــ

ا ق داول رقم (مرة یصـــــدر فیـھ د الـج ة في أـح ائـی ادة كیمـی إدراج ـم ا  )، وتحقیقًـ 3) و(2) و(1رار ـب

لالنســجام التشــریعي، فإن ھذا التعدیل یســتتبع تعدیل تعریف عامل مكافحة الشــغب، من خالل  

 )، بدالً من "الجداول المرفقة بالقانون".3) و(2) و(1النص على عبارة الجدول رقم (

 

 :اختصاصات اللجنة الوطنیةا: توسیع  ثالثً 

) لتشــمل، إلى 2تضــمن المشــروع توســیع اختصــاصــات اللجنة الوطنیة بموجب المادة (

) لسـنة 51جانب االختصـاص بمباشـرة المھام والصـالحیات المنصـوص علیھا في القانون رقم (

تفاقیات ) من المادة الســـابعة من االتفاقیة، االختصـــاص بمتابعة تنفیذ كافة اال4، والفقرة (2009

والمعاھدات والبروتوكوالت وقرارات مجلس األمن ذات الصــــلة بعدم انتشــــار أســــلحة الدمار 

الشــامل ووســائل إیصــالھا، كما یفوض مشــروع القانون مجلس الوزراء إضــافة اختصــاصــات 

 أخرى للجنة الوطنیة.

ینھا  ویھدف ھذا التعدیل إلى منح اللجنة الوطنیة الصالحیات واالختصاصات الالزمة لتمك

ــامل، بما یواكب التطورات   ــلحة الدمار الش من تنفیذ التزامات مملكة البحرین في مجال حظر أس

 الدولیة والسیاسیة في العالم.
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 :ا: توسیع نطاق حظر نقل المواد الكیمیائیةرابعً 

) من القانون إلى توـسیع نطاق حظر نقل األـسلحة الكیمیائیة لیـشمل  5یھدف تعدیل المادة (

ا في اتفاقیة ) عبر الدول التي لیست طرفً 2المواد الكیمیائیة المدرجة في الجدول رقم (نقل أي من 

حظر األـسلحة الكیمیائیة (ترانزیت)، وذلك بغرض ـضمان تنفیذ أحكام االتفاقیة والتزامات مملكة  

ــلحة الكیمیائیةطبقً -البحرین بموجبھا، إذ إن أحكام االتفاقیة   تفي  ال تك  -ا لمفھوم منظمة حظر األس

تفاقیة، بل یجب أن یشـمل الحظر  االا في  بحظر نقل تلك المواد من أو إلى الدول التي لیسـت طرفً 

 ا نقل المواد عبر ھذه الدول.أیضً 

 :ا: مد الوالیة القضائیة خارج الحدود اإلقلیمیة لمملكة البحرینخامسً 

ادة ( ل الـم دـی دف تـع ة البحرین  15یـھ ة ) إلى تحقیق التزام مملـك ة المتعلـق دولـی اییر اـل المـع ـب

ــوص علیھا في القانون  ــامل من خالل فرض العقوبات على الجرائم المنصـ ــلحة الدمار الشـ بأسـ

ســواء ارتكبت داخل إقلیم المملكة أو من مواطن بحریني خارج إقلیمھا، أو من أجنبي داخل إقلیم  

ــ  لیـمھ من قـبل، بالتوافق  المملـكة كان قد ارتـكب أي من تـلك الجرائم في الـخارج ولم یكن طـلب تســ

) من المادة الـسابعة من اتفاقیة حظر اـستحداث وإنتاج وتخزین  1مع البندین (أ) و(ج) من الفقرة (

 واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة والممارسات الدولیة في ھذا الشأن.
  

ارابع
ً
 رأي اللجنــة: -ـــ

 

اللجنة        القانون رقم (تدارست  بشأن    2009) لسنة  51مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام 

المرافق   األسلحة،  تلك  وتدمیر  الكیمیائیة  األسلحة  واستعمال  وتخزین  وإنتاج  استحداث  حظر 

للجنة،    ین القانونی   ین والمستشار  ،الخارجیة وزارة    مع ممثلي   ،2020) لسنة  72للمرسوم رقم (

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا  

على قرار مجلس  اللجنة  ، كما اطلعت  قانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیةمشروع اللسالمة  

 . النواب ومرفقاتھ بشأن مشروع القانون
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القانون   مشروع  الدیباجة- یتألف  عن  تناولت  3(من    - فضًال  مواد،  األولى)  منھ    المادة 

)  1)" الواردین في المادة (3) أو (2) أو (1استبدال تعریفي "اللجنة الوطنیة" و"الجدول رقم (

) رقم  القانون  لسنة  51من  األسلحة    2009)  واستعمال  وتخزین  وإنتاج  استحداث  حظر  بشأن 

)  5) و(2استبدال نصوص المواد (  ةالمادة الثانی الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة، في حین تضمنت  

 تنفیذیة.   ةالمادة الثالث ، فیما جاءت من القانون ذاتھ المشار إلیھ  )15و(

 

 في اآلتي:  وتتمثل مبررات مشروع القانون

فرض  من خالل  البحرین بالمعاییر الدولیة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل  مملكة  تحقیق التزام   .1

أو    ،العقوبات على الجرائم المنصوص علیھا في القانون، سواًء ارتكبت داخل إقلیم المملكة

أو من أجنبي داخل إقلیم المملكة قد ارتكب أي من تلك    ، من مواطن بحریني خارج إقلیمھا

 بل. طلب تسلیمھ قد قُ   الجرائم في الخارج ولم یكن

توسیع نطاق حظر نقل أي من المواد الكیمیائیة المدرجة في اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج   .2

ا في  أو إلى دولة لیست طرفً  من  وتخزین واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة

 لیشمل الحظر كذلك نقلھا عبر أي من ھذه الدول.  ،االتفاقیة

لتشمل كافة   ) منھ، 2في المادة رقم (  توسیع اختصاصات اللجنة الوطنیة المنصوص علیھا .3

 لیتوافق وطبیعة اختصاصاتھا الممنوحة.  ى اللجنةأسلحة الدمار الشامل، وتعدیل مسم

زمة على الجداول المرافقة  السماح لمجلس الوزراء الموقر بقرار منھ إدخال التعدیالت الال .4

 بناء على اقتراح اللجنة الوطنیة. وذلك ا لما یطرأ علیھ من تعدیالت،  لالتفاقیة وفقً 
 

 

مشروع قانون بتعدیل  من حیث المبدأ على  بالموافقة    توصيفإن اللجنة    ، على ما تقدم  وبناءً     

وإنتاج وتخزین واستعمال  بشأن حظر استحداث    2009) لسنة  51بعض أحكام القانون رقم (

والموافقة ،  2020) لسنة  72األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة، المرافق للمرسوم رقم (

 على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. 



 

8 
 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامســ

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

 من: 

ا.  عبدالرمحن حممد مجشري األستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.  ي عبـداهللا العـراديـعل األستاذسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر

 

ا
ً
 توصيـة اللجنـة: -سادسـ

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

 بما یلي: 
 

) لسنة  51مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (على  ن حیث المبدأ  الموافقة م  -

تلك    2009 وتدمیر  الكیمیائیة  األسلحة  واستعمال  وتخزین  وإنتاج  استحداث  حظر  بشأن 

 .2020) لسنة 72األسلحة، المرافق للمرسوم رقم (

 .صیالً في الجدول المرفقكما وردت تف  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   2009) لسنة 51مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( 
   2020) لسنة 72وتخزین واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة، المرافق للمرسوم رقم (

 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

 المسمى  

 
مشروع قانون بتعدیل بعض  

) 51أحكام القانون رقم (

بشأن حظر   2009لسنة 

وتخزین  استحداث وإنتاج 

  واستعمال األسلحة

الكیمیائیة وتدمیر تلك  

 األسلحة

 
 

 

 

 المسمى 

 

المســّمى كما  الموافقة على   -

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى 

 

المســـّمى كما  الموافقة على   -

 ورد في مشروع القانون.

 لمسمى ا

 

مشروع قانون بتعدیل بعض   

) 51أحكام القانون رقم (

بشأن حظر   2009لسنة 

وتخزین  استحداث وإنتاج 

الكیمیائیة   واستعمال األسلحة

 وتدمیر تلك األسلحة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

 الدیباجة  
 

آل  عیسى  بن  حمد  نحن 
 خلیفة   ملك مملكة البحر�ن 

 �عد االطالع على الدستور، 

) لسنة  51وعلى القانون رقم (
حظر    2009 �شأن 

وتخز�ن   و�نتاج  استحداث 
واستعمال األسلحة الكیمیائیة  

 األسلحة، وتدمیر تلك 

ومجلس   الشورى  مجلس  أقر 
نصه،   اآلتي  القانون  النواب 

 وقد صدقنا علیه وأصدرناه:

 

 الدیباجة 

 

الموافقة على نص الدیباجة   -

مشـــــروع   ي  ـف ورد  ــا  م ـك

 القانون.

 

 الدیباجة 

 

الموافـقة على نص الدیـباجة   -

مشـــــروع   ي  ـف ورد  ــا  م ـك

 القانون.

 

 الدیباجة 
 

نحن حمد بن عیسى آل خلیفة    
 ملك مملكة البحر�ن  

 �عد االطالع على الدستور، 

القانون رقم ( ) لسنة  51وعلى 
�شأن حظر استحداث    2009

واستعمال   وتخز�ن  و�نتاج 
األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك  

 األسلحة، 

ومجلس   الشورى  مجلس  أقر 
النواب القانون اآلتي نصه، وقد  

 صدقنا علیه وأصدرناه:
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : )1مادة (

هذا  أحكام  تطبیق  في 
للكلمات   �كون  القانون، 
المعاني   التالیة  والعبارات 

 المادة األولى 

"اللجنة   بتعر�في  �ستبدل 
) أو  1الوطنیة" والجدول رقم (

)2 ) أو  في  3)  الواردین   (
) رقم 1المادة  القانون  من   (

لسنة  51( �شأن   2009) 
و�نتاج   استحداث  حظر 
األسلحة   واستعمال  وتخز�ن 
تلك   وتدمیر  الكیمیائیة 

 التعر�فان اآلتیان: األسلحة، 
 

 : )1مادة (

 

 

 

 المادة األولى 

المـادة   الموافقـة على نص -

مشـــــروع   ي  ـف ورد  ــا  م ـك

 القانون.

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى 

المــادة    الموافقــة على نص -

مشـــــروع   ي  ـف ورد  ــا  م ـك

 القانون.

 

 

 

 

 
 

 

 المادة األولى 

"اللجنة   بتعر�في  �ستبدل 
 ) والجدول رقم  أو  1الوطنیة"   (

) الواردین في المادة  3) أو (2(
) لسنة 51) من القانون رقم ( 1(

�شأن حظر استحداث    2009
واستعمال   وتخز�ن  و�نتاج 
األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك  

 التعر�فان اآلتیان: األسلحة، 

 

 : )1مادة (
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

لم  ما  منها  �ل  قر�ن  المبینة 
خالف   النص  سیاق  �قتض 

 ذلك:

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

 وتدمیر تلك األسلحة. 

الوطنیة: اللجنة    اللجنة 
المعنیة بتنفیذ حظر استحداث 
واستعمال   وتخز�ن  و�نتاج 
وتدمیر   الكیمیائیة  األسلحة 
طبقًا   المشكلة  األسلحة،  تلك 

) المادة  هذا  2لحكم  من   (
 القانون.

 

 

 

 

 

 
 

الوطنیة: اللجنة    اللجنة 
الوطنیة المعنیة �حظر أسلحة  
الدمار الشامل، المنشأة طبقًا  

) المادة  هذا  2لحكم  من   (
 القانون.

 

 

 

 

 

 

 
 

اللجنة الوطنیة    اللجنة الوطنیة:
الدمار  أسلحة  �حظر  المعنیة 
لحكم   طبقًا  المنشأة  الشامل، 

 ) من هذا القانون. 2المادة (
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

 حظورة: األغراض غیر الم

األغراض الصــــــــــــــناعیة أو   .أ
أو   البحثیـــــــة  أو  الزراعیـــــــة 
الطبیة أو الصـــــــــیدالنیة أو  
ــة  ــیـــــ ــمــ الســـــــــــــــــلــ األغــــراض 

 األخرى.

التي   . ب ــة  ــائیــ الوقــ األغراض 
ــرة �الوقا�ة  ــل مباشـــــ تتصـــــ
ــة   ــاـئیـــــ اـلكـیـمـیـــــ اـلمـواد  مـن 
ــلحة   ــامة ومن األســـــــ الســـــــ

 الكیمیائیة.

األغراض العســكر�ة التي   . ج
ال تتصـــــــــــــل �اســـــــــــــتعمال  
األســــــــــــــلحـة الكیمـیائـیة وال  

عتمــــد على اســــــــــــــتخــــدام  ت 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

الخصائص السامة للمواد 
ــة   �وســــــــــــــیلــــ ــة  ــائیــــ الكیمیــــ

 للحرب.

بتنفیذ  . د المتصلة  األغراض 
أحكام القانون، �ما في ذلك 
الشغب  مكافحة  أغراض 

 المحلي. 

  أ�ةالمادة الكیمیائیة السامة:  
مادة �یمیائیة �مكن من خالل  

الكیمیائي  في   مفعلوها 
تحدث   أن  الحیو�ة  العملیات 

عجز  أو  أو  الوفاة  مؤقتًا  ًا 
أو   لإلنسان  دائمة  أضرارًا 
أ�ًا �ان منشؤها أو   الحیوان، 
�انت   وسواء  إنتاجها  طر�قة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

تنتج في مرافق أو ذخائر أو  
 في غیر ذلك. 

�یمیائیة  السلیفة:   مادة  أ�ة 
من   أي  في  تدخل  مفاعلة 
�یمیائیة   مادة  إنتاج  مراحل 
�انت،   طر�قة  �أ�ة  سامة 
و�شمل ذلك أي مكون رئیسي  

نظام أو    في  ثنائي  �یمیائي 
 متعدد المكونات. 

الكیمیائیة:   تشمل  األسلحة 
 كل أو �عض ما یلي: 

السامة  .أ الكیمیائیة  المواد 
وسالئفها، فیما عدا المواد 

یر غالمعدة منها ألغراض 
األنواع   دامت  ما  محظورة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

هذه  مع  متفقة  والكمیات 
 األغراض.

ــط  . ب ــائــ ــبـــــ ــنــ والــ ــر  ــائــ ــذخـــــ   الـــــ
ــًا  ــیصــــــ ــممة خصــــــ المصــــــ

و غیرهــا أإلحــداث الوفــاة  
من األضــــرار عن طر�ق  
ما ینبعث نتیجة اسـتخدام 
خــواص   مــن  ــا  مــنــهـــــ أي 
ســـــــــــــامة للمواد الكیمیائیة  
ــد   الــــبــــنـــــ فــــي  ــددة  الــــمــــحـــــ

 السابق.

ــة   . ج ــدات مصــــــــــــــممـ ــة معـ أ�ـ
ــتعمال   ــًا الســــــ ــیصــــــ خصــــــ
اـلذخـائر والنـبائط المحـددة  

 في البند السابق.
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

المواد الكیمیائیة العضــــــــو�ة  
�یمیـــــائیـــــة    أيالممیزة:   مواد 

المر�بـــــات   من  لفئـــــة  ــا�عـــــة  تـــ
الكیمیــائیــة المؤلفــة من جمیع  
مر�بات الكر�ون عدا أكاسیده 
ــات   و�ــر�ــونـــــ ــه  ــداتـــــ ــیـــــ ــت و�ــبــر�
ـتمــیـیزه   ـ�مـكـن  ــا  مـمـــــ اـلـفـلزات، 
�ــاســــــــــــــم �یمیــائي وصــــــــــــــیغــة  

ــذه  ةتر�یبیــــــ  هــــ ــانــــــت  �ــــ إذا   ،
الصیغة معروفة من واقع رقم 
ــرة  دائـــ ــي  فـــ ــل  ــیـــــ ــتســـــــــــــــــــجـــ الـــ
ــات في حالة  ــتخلصـــــــــــ المســـــــــــ

ــاد للمــــ رقم  هــــــذه  تعیین  في  ة 
 الدائرة.
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

األسلحة   إنتاج  مرفق 
معدات،  الكیمیائیة:   أ�ة 

و�ذلك أ�ة مبان توجد بداخلها  
تصمیمها   تم  المعدات،  هذه 

و استخدامها �جزء  أأو بناؤها  
المواد   إنتاج  مرحلة  من 
لتعبیة األسلحة   أو  الكیمیائیة 
النحو   الكیمیائیة، وذلك على 

    المفصل في االتفاقیة.

) أو  2أو ( )  1الجدول رقم (
جدول المواد الكیمیائیة    ):3(

) ( 1رقم  أو   (2) أو   (3  (
المرفق �االتفاقیة والذي �عتبر  
هذا  من  یتجزأ  ال  جزءًا 

 القانون.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

) أو  2) أو ( 1الجدول رقم (
جدول المواد الكیمیائیة    ):3(

) ( 1رقم  أو   (2) أو   (3  (
المرافق لالتفاقیة والذي �عتبر  
هذا  من  یتجزأ  ال  جزءًا 
القانون، وأ�ة تعدیالت تصدر 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ) رقم  ( 1الجدول  أو  أو  2)   (
الكیمیائیة    ):3( المواد  جدول 

) (1رقم  أو   (2) أو   (3  (
�عتبر   والذي  لالتفاقیة  المرافق 
جزءًا ال یتجزأ من هذا القانون،  
علیه   تصدر  تعدیالت  وأ�ة 
بناًء   الوزراء  مجلس  من  �قرار 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

 

 

 

 

الشغب:  مكافحة  أي   عامل 
مادة �یمیائیة غیر مدرجة في  
المرفقة  الجداول  أحد 
أن  �مكن  والتي  �االتفاقیة 
تحدث �سرعة تهیجًا حسیًا في  

تسب  أو  عجزًا األشخاص  ب 
�عد   تأثیراتها  وتختفي  بدنیًا 
التعارض   من  قصیر  وقت 

 لها.

علیه �قرار من مجلس الوزراء  
اللجنة   اقتراح  على  بناًء 
الوطنیة، وذلك وفقًا لما �طرأ  
على الجدول المرافق لالتفاقیة 

 من تعدیالت. 

 

الوطنیة،   اللجنة  اقتراح  على 
على  �طرأ  لما  وفقًا  وذلك 
من   لالتفاقیة  المرافق  الجدول 

 تعدیالت. 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

تكو�ن مادة �یمیائیة    :اإلنتاج 
 من خالل تفاعل �یمیائي. 

ــائیـــــة،    التجهیز: فیز�ـــ عملیـــــة 
مثل التر�یب واالســـــــــتخالص  
ــا   فـیـهـــــ تـتـحـول  ال  ــة،  والـتـنـقـیـــــ
إلى مــــادة   المــــادة الكیمیــــائیــــة 

 كیمیائیة أخرى.

ــتهالك: ــادة   االســـــــ مـ ــل  تحو�ـ
ــائیـــة عن طر�ق تفـــاعـــل   كیمیـ
كیمیـــائي إلى مـــادة �یمیـــائیـــة  

 أخرى.

شــــــــــــــخص    الشـــــــــخص: أي 
 طبیعي أو اعتباري.

حظر    المنظمة: منظمة 
المنشأة  الكیمیائیة  األسلحة 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

الثامنة   المادة  أحكام  �موجب 
 من االتفاقیة. 

الـــدول التي    الــدول األطراف:
ــادـقت على االتـفاقـیة أو   صــــــــــــ
ا  انضـــــــــــــمت إلیها لدى دخوله

حیز النفـــاذ �ـــالنســــــــــــــبـــة لتلـــك  
 الدول.

 

 

 

 

 

 

 المادة الثانیة 

)  2ُ�ستبدل بنصوص المواد (
) من القانون رقم 15) و(5و( 
لسنة  51( �شأن   2009) 

و�نتاج   استحداث  حظر 
األسلحة   واستعمال  وتخز�ن 
تلك   وتدمیر  الكیمیائیة 

 األسلحة، النصوص اآلتیة: 

 المادة الثانیة 

ة على نص - ة  الموافـق دـم   مـق

المادة كما ورد في مشروع  

 القانون.

 

 

 
 

 المادة الثانیة 

ة على نص - دمـة   الموافـق   مـق

المادة كما ورد في مشروع  

 القانون.

 

 

 

 

 المادة الثانیة 

) المواد  بنصوص  )  2ُ�ستبدل 
) من القانون رقم 15) و(5و( 
لسنة  51( �شأن   2009) 

حظر استحداث و�نتاج وتخز�ن  
الكیمیائیة   األسلحة  واستعمال 
األسلحة،   تلك  وتدمیر 

 النصوص اآلتیة: 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

 : )2مادة (

تنشأ �قرار من مجلس الوزراء  
لجنة تســـــــمى "اللجنة الوطنیة  
�شـأن حظر اسـتحداث و�نتاج  
ــلحة   ــتعمال األســـ وتخز�ن واســـ
ــك   تلـــــ ــدمیر  وتـــــ ــة  ــائیـــــ الكیمیـــــ
وزارة   ــبــــع  ــتــ تــ ــة"  ــلــــحـــــ األســـــــــــــــ
الخــارجیــة، و�حــدد هــذا القرار  
تشــــــــــــــكیـل هـذه اللجنـة ونظـام  

 عملها.

وتختص هذه اللجنة �مباشـــــرة  
ــات   ــیـــــ والصــــــــــــــــالحـ ــام  ــهـــــ ــمـ الـ
المنصــــــــــــــوص علیهـا في هـذا 

 : )2مادة (

"اللجنة   تسمى  لجنة  تنشأ 
الوطنیة المعنیة �حظر أسلحة  
وز�ر   تتبع  الشامل"  الدمار 
بتشكیلها   و�صدر  الخارجیة، 
وتحدید نظام عملها قرار من  

 مجلس الوزراء.

ــة   الـوطـنـیـــــ ــة  الـلـجـنـــــ وتـخـتـص 
�مباشـــرة المهام والصـــالحیات  
المنصــــــــــــــوص علیهـا في هـذا 

الفقرة ( ) من  4القــــانون وفي 
ــا�عة من االتفاقیة،   المادة الســـ
ومتا�عة تنفیذ �افة االتفاقیات  
والبروتو�والت   والمعــــــاهــــــدات 

 : )2مادة (

المـادة  - الموافقـة على نص 

مشـــــروع   ي  ـف ورد  ــا  م ـك

 القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )2مادة (

المــادة   - الموافقــة على نص 

مشـــــروع   ي  ـف ورد  ــا  م ـك

 القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )2مادة (

"اللجنة   تسمى  لجنة  تنشأ 
أسلحة  �حظر  المعنیة  الوطنیة 
وز�ر   تتبع  الشامل"  الدمار 
بتشكیلها   و�صدر  الخارجیة، 
من   قرار  عملها  نظام  وتحدید 

 مجلس الوزراء.

الوطنیة   اللجنة  وتختص 
والصالحیات   المهام  �مباشرة 
هذا   في  علیها  المنصوص 

) الفقرة  وفي  من  4القانون   (
االتفاقیة،   من  السا�عة  المادة 
االتفاقیات  �افة  تنفیذ  ومتا�عة 
والبروتو�والت   والمعاهدات 
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

الفقرة ( ) من  4القــــانون وفي 
 المادة السا�عة من االتفاقیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات  األمـن  مـجـلـس  وقـرارات 
الصــــلة �عدم انتشــــار أســــلحة 
ــاـئل   ــامـل ووســــــــــــ اـلدمـار الشــــــــــــ

ــالها. و  لمجلس الوزراء  إ�صـــــــــــ
إضــــافة اختصــــاصــــات أخرى  
اـلـقرار   ـفي  ــة  اـلوطــنیـــــ ــة  ـلـلجـنـــــ
ــكیلها وتحدید   ــادر بتشـــــــ الصـــــــ

 نظام عملها.

وللجنة الوطنیة االسـتعانة في  
ممارســـــــــــة اختصـــــــــــاصـــــــــــاتها  
ــا   ـفـیهـــــ ــة  اـلمـمــثلـــــ ــات  ــاـلجـهـــــ �ـــــ
�التنســـــــــیق مع الوز�ر المعني  
أو من في حكمــــه،   ــالجهــــة  �ــ
وعلى تلـــك الجهـــات التعـــاون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات   األمن  مجلس  وقرارات 
أسلحة  انتشار  �عدم  الصلة 
ووسائل   الشامل  الدمار 

و  الوزراء إ�صالها.  لمجلس 
أخرى   اختصاصات  إضافة 
القرار  في  الوطنیة  للجنة 
الصادر بتشكیلها وتحدید نظام  

 عملها. 

وللجنة الوطنیة االســــــــتعانة في  
ــاتها   ــاصـــــــــــ ــة اختصـــــــــــ ممارســـــــــــ
�الجهات الممثلة فیها �التنسـیق  
ــة أو   ــالجهـ �ـ مع الوز�ر المعني 
تلـــــــك   وعلى  حكمـــــــه،  في  من 
اللجنـــــة  التعـــــاون مع  الجهـــــات 



 

16 
 

General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

 

 

 

 : )5مادة (

على أي شخص نقل    �حظر 
الكیمیائیة   المواد  من  أي 

)  2المدرجة في الجدول رقم (
من أو إلى دولة لیست طرفًا 

 في االتفاقیة. 

 

 : ) 15مادة (

مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة  
قانون   علیها  ینص  أشد 
العقو�ات أو أي قانون آخر،  

ــبی  ل  مع اللجنة الوطنیة في ســ
 قیامها �مهامها.

 

 : )5مادة (

ُ�حظر على أي شخص نقل  
الكیمیائیة   المواد  من  أي 

)  2المدرجة في الجدول رقم (
دولة  عبر  أو  إلى  أو  من 

 لیست طرفًا في االتفاقیة. 

 

 : ) 15مادة (

مع عدم اإلخالل �أ�ة عقو�ة  
قانون   علیها  ینص  أشد 
العقو�ات أو أي قانون آخر،  

 

 

 

 : )5مادة (
 

ــادة  - الم نص  ــة على  الموافق

ــروع   مشـــ فـي  ورد  ــا  كـم

 القانون.

 
 

 

 : ) 15مادة (
 

ــادة  - الم نص  ــة على  الموافق

ــروع   مشـــ فـي  ورد  ــا  كـم

 القانون.

 

 

 

 : )5مادة (
 

ــادة  - الم نص  على  ــة  الموافق

ــروع   مشـــ فــي  ورد  ــا  كــم

 القانون.

 

 
 

 : ) 15مادة (
 

ــادة  - الم نص  على  ــة  الموافق

ــروع   مشـــ فــي  ورد  ــا  كــم

 القانون.

ــة في ســــــــــــــبیـــ  ــا  الوطنیـ ــامهـ ل قیـ
 �مهامها.

 

 : )5مادة (

ُ�حظر على أي شخص نقل أي 
المدرجة   الكیمیائیة  المواد  من 

) من أو إلى  2في الجدول رقم ( 
في  لیست طرفًا  دولة  أو عبر 

 االتفاقیة. 

 

 : ) 15مادة (

ــأ�ــة عقو�ــة   مع عــدم اإلخالل �
قــــــانون   علیهــــــا  ینص  أشـــــــــــــــــــد 
ــانون آخر،   ــات أو أي قـ العقو�ـ
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

المنصوص   العقو�ات  تسري 
التالیة على   المواد  علیها في 

 المحددة فیها. الجرائم 
 

المنصوص   العقو�ات  تسري 
التالیة على   المواد  علیها في 
سواء  فیها،  المحددة  الجرائم 
مملكة   إقلیم  داخل  ارتكبت 
مواطن   من  أو  البحر�ن 
مملكة   إقلیم  خارج  �حر�ني 
البحر�ن، أو من أجنبي داخل  

ا قد إقلیم مملكة  �ان  لبحر�ن 
ارتكب أي من تلك الجرائم في  
الخارج ولم �كن طلب تسلیمه  

 قد ُقِبل. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــري العقو�ات المنصـــــــوص   تســـــ
ــة على   ــالیـ ــا في المواد التـ علیهـ
الجرائم المحـددة فیهـا، ســــــــــــــواء 
مملكــــــة   إقلیم  داخــــــل  ارتكبــــــت 
البحر�ن أو من مواطن �حر�ني  
خـارج إقلیم مملكـة البحر�ن، أو  
ــة   ــل إقلیم مملكـ من أجنبي داخـ

لبحر�ن �ان قد ارتكب أي من  ا
ولم   الخــــــارج  في  الجرائم  تلــــــك 

 �كن طلب تسلیمه قد ُقِبل.
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General  -  عام 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

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

 اللجنة 

 المادة الثالثة   

الـوزراء   مـجـلـس  رئـیـس  عـلـى 
�ل فیما �خصـــــــــه   –والوزراء  

تنفیــذ أحكــام هــذا القــانون،    –
التــــالي  الیوم  �ــــه من  وُ�عمــــل 
ــدة  الجر�ــ نشــــــــــــــره في  ــار�خ  لتــ

 الرسمیة.

 المادة الثالثة  
 

ــادة  - الم نص  ــة على  الموافق

ــروع   مشـــ فـي  ورد  ــا  كـم

 القانون.

 لمادة الثالثة  ا
 

ــادة  - الم نص  على  ــة  الموافق

ــروع   مشـــ فــي  ورد  ــا  كــم

 القانون.

 

 المادة الثالثة  

الــوزراء   مــجــلــس  رئــیــس  عــلــى 
 – �ل فیما �خصـــــه   –والوزراء  

القــــــانون،   هــــــذا  أحكــــــام  تنفیــــــذ 
ــالي  التـــ الیوم  من  ــه  �ـــ ــل  وُ�عمـــ
الجر�ـــــــدة  في  نشــــــــــــــره  لتـــــــار�خ 

 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  

 
 

بعض  الموضوع:   بتعديل  قانون  )مشروع  رقم  القانون  لسنة  51أحكام  بشأن حظر   2009( 

استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، المرافق للمرسوم  

 .2020( لسنة 72رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

 

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

أحكام القانون  مشروع قانون بتعديل بعض  نسخة من  ،  ( 4د    5ص ل ت ق/ ف    832م )كتابه رق

( الكيميائية    2009( لسنة  51رقم  األسلحة  وإنتاج وتخزين واستعمال  استحداث  بشأن حظر 

لجنة الشؤون التشريعية    ىإل  ،2020( لسنة  72وتدمير تلك األسلحة، المرافق للمرسوم رقم )

لمناقش وذلك  المالحظات  والقانونية،  وإبداء  واألمن  عليه  ته  والدفاع  الخارجية  الشؤون  للجنة 

 . الوطني
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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

 .، والمستشار القانوني المساعد للجنة بش نهالمككرة المعدة من قبل المستشار القانوني

 

 

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

 الدستور.  

 

        
 

 رأي اللجنة:

بشأن    2009( لسنة  51أحكام القانون رقم ) مشروع قانون بتعديل بعض    ترى اللجنة سالمة      

حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، المرافق  

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية  ،2020( لسنة 72للمرسوم رقم )

 

 

 

 

  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

١٩٦ ف٥ د٤
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 4/2022د   -5ف -ت/52الرقـم:  

 ه1443 انرمض  12التاريخ: 

 م2022  أبريل  13الموافق:  

 يون اخلارجية والدفاع واألمن الوطن ئتقرير جلنة الشتنفيذي لملخص 

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين   2009( لسنة 51بتعديل بعض أحكام القانون رقم )مشروع قانون  سمىامل
 2020( لسنة 72واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، المرافق للمرسوم رقم )

 الحكومة الموقرة  أصل مشروع القانون
 الفصل التشريعي الخامس- ثالثنعقاد السنوي العادي الدور اال-  2020  ديسمبر  2 اإلحالة إىل اللجنة 
 الفصل التشريعي الخامس  -رابعالسنوي العادي ال  دور االنعقاد   -2022  مارس  31 انتهاء املناقشة

 (6) عدد االجتماعات
 ( مواد3ديباجة + ) بنيته

الد  مضمونه بأسلحة  المتعلقة  الدولية  بالمعايير  البحرين  مملكة  التزام  العقوبات  تحقيق  بفرض  الشامل  مار 
 . على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

 األسس واملبادئ العامة

تحقيق التزام البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بفرض العقوبات على  .1
القانون  في  عليها  المنصوص  مواطن الجرائم  من  أو  المملكة  إقليم  داخل  ارتكبت  سواًء   ،

حريني خارج إقليمها أو من أجنبي داخل إقليم المملكة، قد ارتكب أي من تلك الجرائم في  ب
 الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قبل. 

ر نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج حظتوسيع نطاق   .2
إلى أو  األسلحة  تلك  وتدمير  الكيميائية  األسلحة  واستعمال  في    وتخزين  طرفًا  ليست  دولة 

 االتفاقية ليشمل الحظر كذلك نقلها عبر أي من هذه الدول. 

الشامل،  .3 الدمار  أسلحة  كافة  لتشمل  عليها  المنصوص  الوطنية  اللجنة  اختصاصات  توسيع 
 وتعديل مسماها ليتوافق وطبيعة اختصاصاتها الممنوحة. 

ال  .4 التعديالت  إدخال  منه  بقرار  الموقر  الوزراء  لمجلس  المرافقة  السماح  الجداول  على  الزمة 
 لالتفاقية وفقًا لما يطرأ عليه من تعديالت، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية. 

رأي جلنة الشئون 
 سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية.  التشريعية والقانونية 

 خالصة رأي اجلهات املختصة
 وزارة المواصالت واالتصاالت: 

 عدم اختصاص.
 ن الدفاع:وزارة شئو

 ال توجد مالحظات لدى الوزارة.
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 قانونال شروعمل األسس واملبادئ العامة :أوالا 

العقوبات على  .1 بفرض  الشامل  الدمار  بأسلحة  المتعلقة  الدولية  بالمعايير  البحرين  التزام  تحقيق 
أو من مواطن بحريني   الجرائم المنصوص عليها في القانون، سواًء ارتكبت داخل إقليم المملكة 

خارج إقليمها أو من أجنبي داخل إقليم المملكة، قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم 
 يكن طلب تسليمه قد قبل.

نطاق   .2 وإنتاج حظتوسيع  استحداث  اتفاقية حظر  في  المدرجة  الكيميائية  المواد  من  أي  نقل  ر 
األسلحة أو إلى دولة ليست طرفًا في االتفاقية وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك  
 ليشمل الحظر كذلك نقلها عبر أي من هذه الدول.

الشامل،  .3 الدمار  أسلحة  كافة  لتشمل  عليها  المنصوص  الوطنية  اللجنة  اختصاصات  توسيع 
 وتعديل مسماها ليتوافق وطبيعة اختصاصاتها الممنوحة.

إدخا .4 منه  بقرار  الموقر  الوزراء  لمجلس  المرافقة السماح  الجداول  على  الالزمة  التعديالت  ل 
 .لالتفاقية وفقًا لما يطرأ عليه من تعديالت، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية
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 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
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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



    

 

6                 30/1/2022   

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

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 



 Legal Affairs Directorateإدارة الشؤون القانونية   

 
 

 الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيلجنة 

 رقم )  (  لسنة   دراسة قانونية بخصوص مشروع قانون 

بشأن  2009( لسنة 51بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة 

افق للمرسوم رقم  الكيميائية وتدمير تلك األسلحة املر

 (2020/ 3د 5ف –ق س  /6)2020( لسنة 72)

 م28/1/2020

 يوسف محمد القرينيس – الباحث القانوني

 

 
 قسم البحوث القانونيةرئيس  –علي أحمد الوداعي 

 إدارة الشؤون القانونية

 

 

 

 صاحب الطلب

 

 املوضوع

 

 

 تاريخ تسليم الطلب

 

 إعداد

 

 إشراف

 

 اعتماد

 مذكرة تسليم

28/1/2021



    

 

1       28/1/2020    

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

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  رقم )  (  لسنة   دراسة قانونية بخصوص مشروع قانون 

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية  2009( لسنة 51)

افق للمرسوم رقم )  2020( لسنة 72وتدمير تلك األسلحة املر

 

 :مقدمة ❖

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

( 51دراسة قانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )بشأن  (2020/ 3د 5ف –ق س  /6)

سلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة املرافق بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األ  2009لسنة 

 :اآلتية الدراسةى اللجنة املوقرة . أتشرف بأن أعرض عل2020( لسنة 72للمرسوم رقم )

 :
ً
 :بقانون  املشروعبنية أوال

 عن ديباجته من  بقانون  املشروعيتألف 
ً
ثالث مواد، جاءت املادة األولى باستبدال تعريفي محل الدراسة فضال

بشأن  2009( لسنة 51( من القانون رقم )1(" الواردين في املادة )3( أو )2( أو )1الوطنية" و"الجدول رقم )"اللجنة 

حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، وجاءت املادة الثانية 

 املادة الثالثة تنفيذية. ( من ذات القانون، بينما جاءت15( و)5( و)2باستبدال نصوص املواد )

 
ً
 :بقانون  املشروعغاية من : الثانيا

تحقيق التزام مملكة البحرين باملعايير إلى  –بحسب ما جاء في املذكرة اإليضاحية املرفقة به  –بقانون  املشروعيهدف 

القانون سواء الدولية املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خالل فرض العقوبات على الجرائم املنصوص عليها في 

ارتكبت داخل إقليم اململكة أو من مواطن بحريني خارج اقليمها، أو من أجنبي داخل إقليم اململكة كان قد ارتكب 

ِبل أي
ُ
باإلضافة إلى توسيع نطاق حظر نقل أي من املواد  .من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد ق

ية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير ( من اتفاق2الكيميائية على الجدول رقم )

 في هذه االتفاقية، ليشمل الحظر كذلك نقلها عبر أي من هذه الدول.
ً
 تلك األسلحة من أو إلى دولة ليست طرفا
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حة ( منه لتشمل كافة أسل2كما تضمن املشروع توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية املنصوص عليه في املادة )

 مع 
ً
الدمار الشامل، وتعديل مسمى اللجنة بما يتوافق مع طبيعة االختصاصات املمنوحة. ويأتي ذلك متماشيا

االختصاصات املزمع عقدها للجنة الوطنية بموجب مشروع القانون املحال للسلطة التشريعية املوقرة بشأن حظر 

والتكسينية وتدمير تلك األسلحة. فضال عن تعديل استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( 

(" بما يسمح ملجلس الوزراء املوقر بقرار منه إدخال التعديالت الالزمة على الجدول 3( أو )2( أو )1تعريف "الجدول )

 ملا يطرأ عليه من تعديالت، وذلك بناء على اقتراح اللجنة الوطنية.
ً
 املرافق لالتفاقية وفقا

 
ً
 :ذات العالقة : القوانينثالثا

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

 األسلحة.وتدمير تلك 

: نطاق الدراسة:
ً
 رابعا

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

 
ً
 :جدول الدراسة: خامسا

  بقانون  املشروع عنوان

 مشروع قانون رقم )  ( لسنة  

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

 الكيميائية وتدمير تلك االسلحة

 الديباجة

 ملك مملكة البحرين.   نحن حمد بن عيس ى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

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

 األسلحة،

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

 2009( لسنة 51( من القانون رقم )1(" الواردين في املادة )3)( أو 2( أو )1بتعريفي "اللجنة الوطنية" و"الجدول رقم )يستبدل 

 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، التعريفان اآلتيان:

 – (1املادة )

تعريف اللجنة 

كما ورد  الوطنية

 في النص األصلي

استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية اللجنة املعنية بتنفيذ حظر  اللجنة الوطنية:

 لحكم املادة )
ً
 ( من هذا القانون.2وتدمير تلك األسلحة، املشكلة طبقا

 

 – (1املادة )

تعريف اللجنة 

كما ورد  الوطنية

 بقانون  املشروعفي 

  اللجنة الوطنية:
ً
( 2لحكم املادة ) اللجنة الوطنية املعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، املنشأة طبقا

 .من هذا القانون 
 

 – (1املادة )

تعريف "الجدول 

( أو 2( أو )1رقم )

كما ورد في  ("3)

 النص األصلي

( املرفق باالتفاقية والذي 3( أو )2( أو )1جدول املواد الكيميائية رقم ): (3( أو )2( أو )1الجدول رقم )

 ال يتجزأ من هذا القانون.
ً
 يعتبر جزءا

 – (1املادة )

تعريف اللجنة 

كما ورد  الوطنية

 بقانون  املشروعفي 

( املرافق لالتفاقية والذي 3( أو )2( أو )1جدول املواد الكيميائية رقم ) :(3( أو )2( أو )1الجدول رقم )

 ال يتجزأ من هذا القانون، وأية تعديالت تصدر عليه بقرار من مجلس الوزراء بناًء على 
ً
يعتبر جزءا

 ملا يطرأ على الجدول املرافق لالتفاقية من تعديالت.اقتراح اللجنة 
ً
 الوطنية، وذلك وفقا

 الثانيةاملادة 

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال  2009( لسنة 51رقم )( من القانون 15( و)5( و)2بنصوص املواد )يستبدل 

 ، النصوص اآلتية:األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة

كما  (2املادة )

في النص  تورد

 األصلي

 (2املادة )

تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين 

واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة" تتبع وزارة الخارجية، ويحدد هذا القرار تشكيل 

 هذه اللجنة ونظام عملها.
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( من 4بمباشرة املهام والصالحيات املنصوص عليها في هذا القانون وفي الفقرة )وتختص هذه اللجنة 

 املادة السابعة من االتفاقية.

( كما 2املادة )

املشروع وردت في 

 بقانون 

 (2املادة )

نشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية املعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل" تتبع وزير الخارجية
ُ
ويصدر  ،ت

 بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

( 4وتختص اللجنة الوطنية بمباشرة املهام والصالحيات املنصوص عليها في هذا القانون وفي الفقرة )

من املادة السابعة من االتفاقية، ومتابعة تنفيذ كافة االتفاقيات واملعاهدات والبروتوكوالت وقرارات 

الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. وملجلس الوزراء إضافة  مجلس األمن ذات

 اختصاصات أخرى للجنة الوطنية في القرار الصادر بتشكيلها وتحديد نظام عملها.

وللجنة الوطنية االستعانة في ممارسة اختصاصاتها بالجهات املمثلة فيها بالتنسيق مع الوزير املعني 

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

كما  (5املادة )

في النص  تورد

 األصلي

 (5املادة )

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

 في االتفاقية.
ً
 طرفا

( كما 5املادة )

املشروع وردت في 

 بقانون 

 (5املادة )

دولة  أو عبر ( من أو إلى2يحظر على أي شخص نقل أي من املواد الكيميائية املدرجة في الجدول رقم )

 في االتفاقية.
ً
 ليست طرفا

كما  (15املادة )

في النص  تورد

 األصلي

 (15املادة )

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

 املنصوص عليها في املواد التالية على الجرائم املحددة فيها.

( كما 15املادة )

املشروع وردت في 

 بقانون 

 (15املادة )

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

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

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

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

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

 الجريدة الرسمية.

املالحظات 

 القانونية

 تبين اآلتي: املشروع بقانون املاثل،بعد االطالع على 

قانون العقوبات الصادر باملرسوم الحظ بأن ديباجة املشروع بقانون جاءت خلوا من اإلشارة إلى ي -1

وتعديالته، في حين أن التعديل بموجب املشروع بقانون املاثل ينطوي  1976( لسنة 15بقانون رقم )

 على مادة عقابية، وأقترح على لجنتكم املوقرة إضافة قانون العقوبات إلى الديباجة.

تعديل الجداول إعطاء اللجنة املنصوص عليها في القانون صالحية  يهدف املشروع بقانون إلى -2

( 1الجدول رقم )كما جاء في التعديل الخاص بمصطلحات " ها تغييرامللحقة باالتفاقية كلما طرأ علي

 إلى ، (1" من املادة )(3( أو )2أو )
ً
توسيع نطاق عمل اللجنة املنصوص عليها في هذا ويهدف أيضا

 ألي اتفاقية أخرى انضمت إليها البحرين 
ً
القانون ليشمل مكافحة كافة أسلحة الدمار الشامل وفقا

 للجنةإضافة اختصاصات أخرى مع إعطاء مجلس الوزراء صالحية ، هذا اإلطار في أو قد تنظم إليها

 أنه جاء بالتزامن مع مشروع بقانون في القرار الصادر بتشكيلها وتحديد نظام عملها
ً
، وخصوصا

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( 

 للمرسوم رقم )
ً
، 2020( لسنة 73والتكسينية وتدمير تلك األسلحة املحال إلى مجلس النواب وفقا

نية، وذلك لتعديل الجداول املرفقة وكذلك إعطاء صالحيات أكثر ملجلس الوزراء واللجنة الوط

حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة  باتفاقية

 بإضافة اختصاصات أخرى للجنة الوطنية 1997( لسنة 6املصادق عليها باملرسوم رقم )
ً
، وايضا

 ( من املشروع بقانون.2ادة )وفق ما يستجد من اتفاقيات في هذا الصدد، وذلك كما جاء في امل

كما يهدف املشروع بقانون إلى توسيع دائرة املخاطبين بالقانون بحيث ستشمل العقوبات  -3

( من وإلى وعبر أي من الدول 2، قيام املتهم بنقل املواد املدرجة في الجدول )املنصوص عليها فيه

توسيع  باإلضافة إلى شروع بقانون،( املستبدلة بموجب امل5ليست في االتفاقية كما جاء في املادة )

بحريني خارج إقليم الواطن من يرتكب الجريمة داخل البحرين امل دائرة اختصاص القانون لتشمل

جريمة منصوص كان قد ارتكب أي  الذي جنبي داخل إقليم مملكة البحريناأل مملكة البحرين أو 

ِبلفي الخارج ولم يكن طلب تسليم التعديلعليها في القانون محل 
ُ
، (15) كما جاء في املادة ه قد ق

( من قانون 9والوارد في املادة ) 1والتي تأتي في إطار االستثناء على مبدأ إقليمية قانون العقوبات

                                   
تطبق أحكام هذا القانون على جميع  "، والتي نصت على أنه: 1976( لسنة 15قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )( من 5إقليمية قانون العقوبات في املادة ) أدجاء مب  1

 وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من األعمال املكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.الجرائم التي تقع في دولة البحرين. 

 ".وفي جميع األحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعال أو شريكا
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تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي في دولة البحرين كان قد "العقوبات التي تنص على أنه: 

من هذا القانون ولم يكن طلب  8، 7، 6املواد ارتكب في الخارج جريمة غير منصوص عليها في 

 ."تسليمه قد قبل

عمال ، لتكليف الجهات املنوط بها القيام باأل تنفيذيةجاءت املادة الثالثة مادة وجدير بالذكر أن  -4

 الالزمة وإصدار القرارات لتنفيذ أحكام املشروع بقانون إذا أصبح بعد إصداره ونشره قانون.

املشروع بقانون  بليحقق لألهداف املتقدم ذكرها، وان التعديل املاثل بموجان التعديل املاثل جاء  -5

 لتحقيق  يدخل في صلب سلطة املشرع التقديرية التي أتاحها الدستور له،
ً
بحسب ما يراه مناسبا

 .هدف مواكبة مملكة البحرين اللتزاماتها الدولية

 

 
ً
 :جدول القوانين املقارنة: سادسا

 القوانين املقارنة

 االمارات وقطر.يتضمن الجدول قوانين 

 االماراتيالقانون 

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة  2006لسنة  40قانون اتحادي رقم 

 الكيميائية

 (1املادة )

 اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام املواد واألسلحة الكيميائية. اللجنة:

 (2املادة )

"اللجنة الوطنية لتنظيم ورقابة استخدام املواد واألسلحة الكيميائية", تتبع مجلس . تنشأ لجنة تسمى 1

 الوزراء, وتشكل بقرار منه وتختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.

. يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بناء على 2

 اقتراح رئيس اللجنة.

االستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة واالختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وذلك . للجنة 3

 في نطاق االختصاصات املسندة إليها.

 (3املادة )

تهدف اللجنة إلى مراقبة وتنظيم ومتابعة حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة 

 الكيميائية, واإلشراف على ذلك.
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 (6املادة )

 للجنة بممارسة املهام اآلتية:تختص ا

 اقتراح التشريعات والنظم الالزمة لتنفيذ أحكام االتفاقية. -1

 إنشاء قناة لالتصال الدائم مع املنظمة وتبادل املعلومات الالزمة معها. -2

حصر وتصنيف املواد الكيميائية ذات الصلة باالتفاقية بالرجوع إلى املؤسسات واملنشآت الحكومية  -3

صة واقتراح الضوابط والنظم الالزمة الستخدام هذه املواد وفق ما نصت عليه االتفاقية والخا

 وبالتنسيق مع السلطة املختصة.

 تنظيم استيراد وتصدير املواد الكيميائية ذات العالقة باالتفاقية بالتنسيق مع السلطة املختصة. -4

قطاع الخاص لكل ما يتعلق باملواد الكيميائية التفتيش واملراقبة واملتابعة لدى الجهات الحكومية وال -5

ذات الصلة ببنود االتفاقية وبما يضمن االلتزام بالضوابط والنظم الواردة في بنود االتفاقية وذلك 

 بالتنسيق مع السلطة املختصة.

وضع النظم والقواعد املنظمة لدخول املفتشين إلى الدولة إلجراء عمليات التفتيش على املنشآت  -6

اجعة إنتاج املواد الكيميائية وفقا للضوابط التي حددتها املنظمة وبما ال يخل بأمن املنشآت وسالمة ومر 

 املعلومات التي تتعلق بأمن الدولة.

 متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها املنظمة للوقوف على نتائج هذه العمليات. -7

ن خالل املنظمة للتوصل إلى منشآت الصناعات متابعة جهات إنتاج املواد الكيميائية في العالم م -8

الكيميائية التي تشكل مصدر خطر يؤثر على أمن وسالمة الدولة واقتراح وتقديم طلبات التفتيش عليها 

 وفقا للنظم املعمول بها.

جمع وتصنيف املعلومات والبيانات املتعلقة باملواد الكيميائية املستخدمة داخل الدولة وتحديد  -9

 رية املناسبة لهذه املعلومات.درجة الس

 تقديم اإلعالنات املنصوص عليها في االتفاقية. -10

التعاون مع الدول األطراف في تقديم الشكل املناسب من املساعدة القانونية والفنية لتيسير تنفيذ  -11

 االلتزامات الواردة في االتفاقية.
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بالتنسيق مع السلطة املختصة ووفق منح التراخيص لالستخدام اآلمن للمواد الكيميائية  -12

 الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

رفع تقارير دورية سنوية إلى مجلس الوزراء عن أعمال اللجنة ومقترحاتها ومعوقات العمل وغير  -13

 ذلك من األمور التي تهدف إلى تطوير عمل اللجنة.

 اء.أية اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزر  -14

 وللجنة أن تفوض الرئيس والسلطة املختصة في بعض اختصاصاتها وفقا للشروط التي تراها مناسبة.

 

 (8)املادة 

مع مراعاة ما نصت عليه االتفاقية, يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من األعمال 

 املختصة:التالية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة وترخيص من السلطة 

استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استعمال املواد الكيميائية  -1

 السامة.

 ( من هذه املادة.1إنشاء مصانع أو مختبرات أو مستودعات لألعمال املنصوص عليها في البند ) -2

 (16املادة )

وذلك دون إخالل بأية  ،بات املنصوص عليها فيهيعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقو 

 عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
 

 القطري القانون 

 بشأن األسلحة الكيميائية 2013لسنة  16قانون رقم 

 (1املادة )

املشار  2004( لسنة 26اللجنة الوطنية لحظر األسلحة، املنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم )اللجنة: 

 إليه.

 ( املرفقة باالتفاقية.3(، )2(، )1الجداول الكيميائية أرقام ) املرفقة:الجداول 

 

 (2)املادة 

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

استعمال أو استحداث أو إنتاج األسلحة الكيميائية، أو الحصول عليها بأي طريقة، أو امتالكها، أو  -1

حيازتها أو إحرازها سواء لنفسه أو لحساب أو لصالح الغير، أو تخزينها أو االحتفاظ بها، أو القيام بأي 
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أي مكان، أو الشروع على أي  استعدادات لغرض استعمالها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى

 نحو في إتيان أي من هذه األعمال.

مساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص أو جهة، سواء داخل دولة قطر أو خارجها، بأي طريقة كانت،  -2

 على القيام بأي نشاط من األنشطة املحظورة بموجب االتفاقية أو هذا القانون.

 حرب.استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة لل -3

(، أو حيازتها، أو االحتفاظ بها، أو 1إنتاج املواد الكيميائية املدرجة في الجدول املرفق رقم ) -4

استعمالها، أو نقلها، أو إعادة نقلها خارج إقليم دولة قطر إال لدولة طرف في االتفاقية وفي األغراض 

 فاقية املتعلق بالتحقق.( من الفرع )أ( من الجزء السادس من مرفق االت2املبينة في الفقرة )

( إذا كانت عملية النقل ال تطابق أحكام الفرع 1نقل املواد الكيميائية املدرجة في الجدول املرفق رقم ) -5

 )ب( من الجزء السادس من مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق.

 ملا ورد في الفرع )ج( (، إذا كان ذلك مخالف1إنتاج املواد الكيميائية املدرجة في الجدول املرفق رقم ) -6
ً
ا

 من الجزء السادس من مرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق.

 في االتفاقية أو 2نقل املواد الكيميائية املدرجة في الجدول املرفق رقم ) -7
ً
( إلى دولة ليست طرفا

 تلقيها منها.

 في االتفاقية إال بعد (، إلى دولة ليست ط3نقل املواد الكيميائية املدرجة في الجدول املرفق رقم ) -8
ً
رفا

( من الفرع )ج( من الجزء الثامن من مرفق االتفاقية املتعلق 26مراعاة التدابير املدرجة في الفقرة )

 بالتحقق.

 (8املادة )

 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

وبالغرامة التي ال تقل عن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تجاوز عشر سنوات،  -1

( خمسمائة ألف ريال، كل من خالف أي حكم من 500.000( مائتي ألف ريال وال تزيد على )200.000)

 ( من هذا القانون، فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص، كانت العقوبة اإلعدام.2أحكام املادة )

ت، وبالغرامة التي ال تقل عن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تجاوز خمس سنوا -2

( ثالثمائة ألف ريال، كل من خالف أي حكم من 300.000( مائة ألف ريال وال تزيد على )100.000)

 ( من هذا القانون.4أحكام املادة )
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( 20.000يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تقل عن ) -3

( مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف 100.000تزيد على ) عشرين ألف ريال وال

 ( من هذا القانون.7( و)6أي حكم من أحكام املادتين )

 إذا ارتكب 
ً
وتضاعف العقوبات املنصوص عليها في البنود السابقة في حالة العود، ويعتبر املتهم عائدا

 تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمض ي املدة. جريمة مماثلة خالل خمس سنوات من تاريخ تمام

وفي جميع األحوال، ودون إخالل بحقوق الغير حسن النية، تحكم املحكمة بمصادرة املتحصالت من 

الجريمة وبغلق املكان أو املنشأة محل الجريمة بحسب األحوال، فإذا كان من بين املتحصالت أي من 

 ( املرفقين، فيجب القضاء بمصادرتها.2)( أو 1املواد الكيميائية املدرجة بالجدولين )

املالحظات 

 القانونية

( على غرار ما ذهب إليه 3( و)2( و)1خال من تعريف محدد للجداول ) قد القانون االماراتي يالحظ بأن

 التشريعين البحريني والقطري.

حظر  جعل( من القانون البحريني، نجد أن القانون االماراتي قد 5وكذلك بخصوص ما ورد في املادة )

 ومرهون بترخيص، ولم يحدد إذا كان عبر دولة منظمة إلى االتفاقية  نقل املواد الكيميائية
ً
السامة عاما

أم ال، ولم يحدد املواد املمنوعة وفق أي جدول ولكن ترك املسألة رهينة تقدير السلطة املختصة 

املدرجة في  بالترخيص، بعكس توجه املشرعين البحريني والقطري الذين حظرا نقل املواد الكيميائية

 في االتفاقية2دول رقم )الج
ً
، باإلضافة إلى ما جاء في املشروع بقانون والذي ( من أو إلى دولة ليست طرفا

 "عبر" ألي دولة خارج االتفاقية املذكورة. كلمةفي النص على  يتفق مع توجه املشرع القطري 

ن األسلحة حكام قانو أاللجنة املختصة بتطبيق  أنشأوكذلك بخصوص القانون القطري، نجد أنه قد 

، 2004( لسنة 26بقرار مجلس الوزراء القطري رقم )الكيميائية واتفاقية مكافحة األسلحة الكيميائية 

 في كال من القانون االماراتي والقانون البحريني. بموجب نص القانون بينما تم انشاءها 

 

.
ً
 واألمر متروك لتقدير اللجنة املوقرة التخاذ ما تراه مناسبا

 بقبول جزيل وتفضلوا ختام
ً
 ر،،،والتقدي االحتراما

  يوسف محمد القرينيس

 قسم البحوث القانونية –الباحث القانوني 
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 ٦٣٣/٢٠٢٠/ل ص و :مقرلا
  ٢٠٢٠  ربمسید ٢٠ :خیراتلا

 
 

 رقوملا   نینیعوبلا لضف نب مناغ دیسلا ةداعس
 باونلاو ىروشلا يسلجم نوؤش ریزو

 
 
 ،،،ھتاكربو هللا ةمحرو مكیلع مالسلا

 
 ةعفر يف اھنولذبت يتلا دوھجلل انیردقتو انركش لیزج نع مكتداعسل برعن نأ انل بیطی     
 .دادسلاو قیفوتلا نم ادیزمو ةداعسلاو ةحصلا روفوم مكلً اینمتم ،نیرحبلا ةكلمم نأش
 
 ربمسید ١٤ يف خرؤملا ،٢٠٢٠/ن ش م و/٤١٥٠ :مقر مكتداعس باطخ ىلا ةراشإلاب     

 ىلع لوصحلا يف ينطولا نمألاو عافدلاو ةیجراخلا نوؤشلا ةنجل ةبغر نمضتملا ،٢٠٢٠
 ةنسل )٥١( مقر نوناقلا ماكحأ ضعب لیدعتب نوناق عورشم صوصخب ةرازولا تایئرم

 كلت ریمدتو ةیئایمیكلا ةحلسألا لامعتساو نیزختو جاتنإو ثادحتسا رظح نأشب ٢٠٠٩
 اذھب ةینعم ریغ ةرازولا نأب ةدافإلا دون ،٢٠٢٠ ةنسل )٧٢( مقر موسرملل قفارملا ةحلسألا
 .نأشلا
 

 ،،،ریدقتلاو مارتحالا قئاف لوبقب مكتداعس اولضفتو

 
  دمحم دمحأ نب لامك                                                                         

  تالاصتالاو تالصاوملا ریزو
 
 

 

20.12.2020

hassan
البريد الوارد
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البريد الوارد



 
 

 

قـــــــرفـــــم

(8)



ra 

Deena

887
 15

15/2/2021



hassan
البريد الوارد
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البريد الوارد
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البريد الوارد
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 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

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

 ـه م / 425434/2021/ ر ص  الرقم: 

 م 2021يناير  5 التاري    خ: 

 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

وع قانون: الموضوع  مرئيات المجلس األعىل للبيئة بخصوص مشر

بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين  2009لسنة  51بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمت  تلك األسلحة

وم / 4162وباإلش          ارس ا  كت          ا  ل          عا تكم رق          م ه          دخ ل          عا تكم            ال  الت ي          ا ،  يطي                  

لجن             ة ال                  ال ار ي             ة وال             د ا  المتض             م  ر               ة و  2020  يس             م    14الم              ر   2020ش  / 

  
  ال              ع         ىواألم           ال             

 
مرئي         ا  المجل         ف األع         ى لل            ة ب            ص  بمجل         ف الن          ا   

ب            د  ح            ر ال           ت دا   2009لس           نة  51مشر           و  ق           ال   وتع           دي  بع              حك           ام ال            ال   رق           م 

 . وإلتاج وت زي  والتعما  األلل ة الكيميائية وتدم ر تلك األلل ة

و  ال ال    المجلف عى لر ق لس               عا تكم مرئيا   ر  المذك ر  عاله وذلك بم    كتابه رقم مش               ر

را ير  منكم التفض                 بات اذ ، )مر ق نس                ة  2020 يس               م    29ر  الم   ح م/ 12/2020/291 / 

 اإل راءا  الالزمة ل   ا ا س معا   رئيسة مجلف الن ا . 

 

 ،،والتقدير،وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية 

 

 خلف عبد هللاعصام بن 

 

 المر  ا : ما ذكر  عاله. 

ahmedaref
البريد الوارد
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 قرار رقم ) 37( ل�سنة  2017
 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )5( ل�سنة 2011 باإن�ساء وت�سكيل

 اللجنة الوطنية ب�ساأن حْظر ا�ستحداث واإنتاج وتخزين
وا�ستعمال االأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك االأ�سلحة

رئي�س مجل�س الوزراء:
وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  ب�شاأن حْظر  ل�شنة 2009  رقم )51(  القانون  على  الطالع  بعد 

وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة،
واإنتاج  ا�شتحداث  حْظر  اتفاقية  على  بالت�شديق   1997 ل�شنة   )6( رقم  المر�شوم  وعلى 
عة بتاريخ 13 يناير 1993، وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة، والموقَّ

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2011 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث 
واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة،

وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث 
واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة،

وبناًء على عْر�س وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر االآتي:
المادة )1(

الأ�شلحة  وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظر  ب�شاأن  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد 
الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة برئا�شة وكيل وزارة الخارجية، وع�شوية ُكلٍّ من:

1( ممثل عن وزارة الخارجية.
2( ممثل عن قوة دفاع البحرين.

3( ممثل عن وزارة ال�شحة.
4( ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.

5( ممثل عن �شئون الجمارك بوزارة الداخلية.
6( ممثل عن وزارة �شئون الكهرباء والماء.
7(    ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

8( ممثل عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.
9( ممثل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.

10( ممثل عن المجل�س الأعلى للبيئة.
11(  ممثل عن جامعة البحرين.

وتختار اللجنة في اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س، على اأن يكون من بين اأع�شائها، وُتوكل اإليه 
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اخت�شا�شات الرئي�س في حالة غيابه.
المادة )2(

تكون مدة الع�شوية في اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى مماثلة، واإذا خال 
اأع�شاء اللجنة لأيِّ �شبب من الأ�شباب، يحل محله من يمثل ذات الجهة، ويكمل  اأيٍّ من  مكان 

الع�شو الجديد مدة �شلفه.
المادة )3(

ُت�شاف اإلى مهام واخت�شا�شات اللجنة المهام والخت�شا�شات الآتية:
1( متابعـــة تنفيـــذ كافة التفاقيـــات والمعاهدات والبروتوكـــولت وقرارات مجل�س الأمن ذات ال�شـــلة 
بعدم انت�شار اأ�شلحة الدمار وو�شائل اإي�شالها، بما في ذلك التفاقات المعقودة مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية والم�شائل ذات ال�شلة.
2( تعمل اللجنة كنقطة ات�شال مع المنظمات والوكالت الدولية المعنية بحْظر اأ�شلحة الدمار ال�شامل.

3( الم�شاركة في الجتماعات والموؤتمرات الدولية ذات ال�شلة.
4( تقديم التقارير والإعالنات الدولية ذات ال�شلة.

5( اقتراح الت�شريعات الالزمة في هذا ال�شاأن.

المادة )4(
ويرفع  وتو�شياتها،  اأعمالها  نتائج  يت�شمن  �شنويًا  تقريرًا  الخارجية  وزير  اإلى  اللجنة  م  تقدِّ

وزير الخارجية هذا التقرير اإلى مجل�س الوزراء.

المادة )5(
ُيلغى القرار رقم )33( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر وا�شتحداث 

واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة.

المادة )6(
على الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

في الجريدة الر�شمية.
رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 18 ربيع الأول 1439هـ
المـــوافـــــــــق: 6 دي�شمبــــــــر 2017م
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