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 ـالحــقامل
 



 )٨٥( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

فاقية املقر بني حكومة بالتصديق على ات
مملكة البحرين وجمموعة العمل املايل 
ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

(MENAFATE)  .  
  
  
  
  
  
  



 ٨٦

   م٢٠٠٨ دیسمبر ٢٢ :التاریخ
  

  الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينجنة لالثاين لتقرير ال
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية املقر بني حكومة مملكة البحرين  شأنب

ومشال أفريقيا وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط 
)MENAFATF(  

  

   الفصل التشريعي الثاين-  لث العادي الثاددور االنعقا
  : ةـمقدم

 عـايل صـاحب امل  كتاب   الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    استلمت جلنة   
-١١-٢ /أ خص ل   /٢٣٧  (رقم  رئيس جملس الشورى   األستاذ علي بن صاحل الصاحل    

  مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة      الذي و ،م٢٠٠٨ نوفمرب ٣املؤرخ يف   )  ٢٠٠٨
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية املقر بني حكومة مملكة البحرين وجمموعة العمل املـايل ملنطقـة الـشرق                  

الحظـات وإعـداد    امل على أن تتم دراسته وإبداء       ،)MENAFATF(األوسط ومشال أفريقيا    
 ليتم عرضه علـى  ه ثالثة أسابيع من تارخيه يف موعد أقصا  بشأنهتقرير يتضمن رأي اللجنة     

   .الس
  :  إجراءات اللجنة-أوالً

  

  : قامت اللجنة باإلجراءات التالية أعالهلتنفيذ التكليف املذكور
  

 : التاليةاااجتماعانون يف قال مشروع اللجنة تدارست )١(
  

  التاريخ  االجتماع  الرقم
  م٢٠٠٨ نوفمرب ٩  الثاين  ١
  م٢٠٠٨ نوفمرب ١٦  الثالث  ٢
  م٢٠٠٨ نوفمرب ٣٠  الرابع  ٣
  م٢٠٠٨ ديسمرب ٢١  اخلامس  ٤



 ٨٧

قانون موضوع النظـر    مبشروع ال اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة         )٢(
  : واليت اشتملت على

  .  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -

  . موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية مشروع القانون -

  )مرفق. ( جملس النواب ومرفقاته قرار -

حكومة مملكة البحرين وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط         اتفاقية املقر بني     -
 ).MENAFATF(ومشال أفريقيا 

  )مرفق. (مرئيات وزارة اخلارجية -
  

 وقد  وزارة اخلارجية والداخلية  وزارة   اجتماعها الثاين وبدعوة من اللجنة شارك يف       )٣(
 :حضر كل من

 

  : وزارة الداخلیةممثلو •
  

 .ة ـــــــمدیر إدارة المحاكم العسكری   الرائد حمــــود سعــــد حمـــود .١

 .ـؤون القانونیـــة ـــــمن إدارة الشـ  النقیب راشد محمد بو نجـــــمة .٢

  .من اإلدارة العامة لدیوان الوزارة   مالزم أول عبداهللا أحمد عبداهللال .٣

  .ةـــــــونیـــــــــــاحثـــــة قانـــــــــب  ــــفةفاضلة فجر جــــبر آل خلیال .٤

  
   :خارجیة وزارة الممثلو •

  .ـــــیةقانونــــر اإلدارة الـــــــیمد  الدكتور یوسف عبدالكریم محمد .١

    .ــةارة القانونیسكرتیر ثاني باإلد    السید حسین عبدعلي مخلوق .٢
 

 : كل منة بالس اللجنة من األمانة العامكما شارك يف اجتماع      •
 

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان    األستاذ محسن حمید مرھـون .١

 .اللجانالمستشار القانوني لشؤون         الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي .٢



 ٨٨

 . أيوب علي طريفالسيدر اللجنة ـتوىل أمانة س •
  

ـًا   : آراء اجلهات: ثاني
  
v ارجيةوزارة اخل:  

  

كان املقر وذلك لغرض تنظيم املـسائل املتعلقـة         ن البحرين هي البيئة األنسب مل     إ
 حيث عقدت جمموعة من الدول العربية اجتماع وزاري     بإنشاء وعمل سكرتارية اموعة،   

دولة عربية إنشاء جمموعة العمل املايل ملنطقة الـشرق         ) ١٤(يف املنامة وقررت حكومات     
رهاب تعمل على غـرار  األوسط ومشال أفريقيا من أجل مكافحة غسل األموال ومتويل اإل   

 وأنـه ال   على أن تكون دولة املقر هي مملكة البحـرين، االتفاقجمموعة العمل املايل، ومت     
  م(.دبلوماسي للمجموعةويكون ذلك إال بتوفري نطاق أمين 

 )رفق
v وزارة الداخلية: 

  

 ومتويـل   أشار ممثلو الوزارة إىل أمهية مشروع القانون يف مكافحة غسل األمـوال           
  .اإلرهاب

  

  : ةــ رأي اللجن-اـًـثالث

حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر مـن قبـل         مشروع القانون   تدارست اللجنة   
،  بـالس املستشارين القـانونيني  والداخلية ووزارة اخلارجية وممثلي وزارة    أعضاء اللجنة 

والذي جاء   مبجلس الشورى    واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية       
رأت اللجنـة أن    و ،قانون من الناحيتني الدستورية والقانونيـة     ال مشروعلسالمة  ا  مؤكد

يف  املـايل  العمل جمموعة تبين وتنفيذ التوصيات الصادرة عن إىلمشروع القانون يهدف 
 املتحـدة   األمم وتنفيذ معاهدات واتفاقيات     اإلرهاب ومتويل   األموال جمال مكافحة غسل  

 أفريقيا ومشال األوسط الشرق  االلتزام ذه املعايري يف منطقةوتعزيز ،األمنوقرارات جملس 



 ٨٩

 ومتويـل   األموال حتديد املوضوعات املرتبطة بعمليات غسل       إىل إضافة ،العامل أحناءومجيع  
وتطـوير احللـول      وتبادل اخلربات حول هذه القـضايا      ،اإلقليميةالطبيعة    ذات اإلرهاب
 .ملعاجلتها اإلقليمية

ألموال من القضايا الدولية اليت ال ميكن حصرها يف بلد مـا أو  وتعترب قضية غسل ا   
رية، فقد تنامت ظاهرة غسل األموال واجلرائم املالية يف ظل العوملـة            طْاعتبارها مشكلة قِ  

  ى التطور االلكتروين للعمليات املالية واملصرفية ومنو وتطور أسواق املال الدولية، كذلك أد
ئد النامجة عن عمليات اجلرمية املنظمة، وجعل هذه األموال         إىل تسهيل نقل األموال والعوا    

وكأا نامجة عن مصادر مشروعة، وأصبحت حركة هذه األموال تؤثر يف املوارد احملليـة              
والدولية ودد االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي وخاصة يف البلدان الصغرية           

  .ة يف جمال مكافحة هذه الظاهرةذات االقتصاديات الناشئة، واإلمكانات احملدود
 وما يرتبط ا تداعيات خطـرية تتمثـل يف   اإلرهابكما أن انتشار ظاهرة متويل    

السكان اآلمنني وديد األمن العام، أدى إىل ظهور احلاجة إلرساء وتبين املبـادئ             ترويع  
  .واملعايري الدولية ملكافحة هاتني الظاهرتني اخلطريتني

 معنية من العامل مناطق عبور، بل واستغلت مؤسـساا          وأضحت بلدان بل مناطق   
 لتمرير العديد من الصفقات املشبوهة واألموال القذرة بسبب عدم          ااملالية ومصارفها طريقً  

 إضافة إىل األساليب احلديثـة    ،العملياتوجود خربات وأدوات مناسبة لكشف مثل تلك        
يت تشكل خطرا ميكن القضاء عليه من       واملبتكرة اليت تستخدمها تلك املنظمات اإلرهابية ال      

  .خالل مالحقته وقطع طرق التمويل عنها
مما طرح فكرة إقامة تنظيمات دولية تشمل جمموعة من الـدول الـيت تـشكل               

 يسعى من خالل توحيد السياسات واإلجراءات املتبعة يف تلـك           ا واحد مبجموعها تكتالً 
ناجتة عن دخول هذه األموال القـذرة       الدول كوسيلة حلماية اقتصادها من االختالالت ال      

وسرعة خروجها، إضافة إىل إمياا بأمهية مكافحة هذه الظاهرة عامليا للقضاء على نتائجها             
  .اإلقليمية والدولية وما متثله من بؤرة مناسبة لنمو الكثري من املنظمات اإلرهابية

 العربية اإلماراتلة دو، ية اهلامشيةاألردناململكة وكانت أربع عشر دولة عربية هي،  
، يةتونـس اجلمهورية ال البحرين،  مملكة  ،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية   املتحدة،  



 ٩٠

دولـة  قطر،  دولة  عمان،  سلطنة  ،   السورية اجلمهورية العربية السعودية،  واململكة العربية   
 ؛يةاليمنمهورية  جلا، و يةاملغرباململكة  ،   العربية مصرمجهورية  ،  يةلبناناجلمهورية ال الكويت،  

قد أعلنت يف املنامة إنشاء جمموعة إقليمية للعمل املايل على مستوى منطقة الشرق األوسط       
ومشال أفريقيا على غرار جمموعة العمل املايل من أجل مكافحة غسل األمـوال ومتويـل               

  )FATF(. Financial Action Task Force)(اإلرهاب 
ايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا متثل       اجلدير بالذكر أن جمموعة العمل امل     و

إضافة جديدة للمنظمات اإلقليمية اليت تباشر مهامها على غرار جمموعة العمـل الدوليـة         
واليت متثل املرجع األساسي فيما      )FATF(املعنية مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب       

   .يتعلق بآليات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
القانون من حيث   مشروع  ن من األمهية التوصية باملوافقة على       يه رأت اللجنة أ   وعل

  .، وذلك لتعزيز مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف املنطقةاملبدأ
  

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-اـًًرابعـ
  

 اللجنة على اختيار  من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت      ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  

 .ـًاـمقررا أصلي           األستـاذ محـد مبـارك النعيمـي .١
ـًا                سبتراشـد مـال اهللا الْاذ ـاألست .٢  .مقررا احتياطي

  

  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاخامس
  

قانون، فإن اللجنة   مشروع ال راء أثناء دراسة     وما أبدي من آ    مناقشات  ما دار من   يف ضوء 
  : توصي مبا يلي

  



 ٩١

(   ) لـسنة    )   (مشروع قـانون رقـم       علىمن حيث املبدأ    املوافقة   -١
بالتصديق على اتفاقية املقر بني حكومة مملكة البحرين وجمموعة العمـل           

 .)MENAFATF(املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
 
املوافقة على مواد مشروع القانون كمـا وردت تفـصيالً يف اجلـدول             -٢

  .رفقامل
  

  ،، ،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  
  

  ريــد مجشــرمحن حممــعبدال               زادــم ــد إبراهيـأمح     
                                     الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة    اخلارجية         الشؤونجلنة  نائب رئيس   

     والدفاع واألمن الوطين                         ين    والدفاع واألمن الوط
               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٩٢

  (  )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
اتفاقية املقر بني حكومة مملكة البحرين وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بالتصديق على 

)MENAFATF.(  
  القانون نصوص مواد مشروع

  كما وردت من احلكومة
  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  (  )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
اتفاقية املقر بني بالتصديق على 

حكومة مملكة البحرين وجمموعة 
نطقة الشرق األوسط العمل املايل مل

ومشال أفريقيا 
)MENAFATF.(  

  
  

  

  

املوافقة على مسمى املـشروع      -
   .دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املوافقة على مسمى املـشروع      -
   .دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  (  )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
اتفاقية املقر بني بالتصديق على 

حكومة مملكة البحرين وجمموعة 
نطقة الشرق األوسط العمل املايل مل

ومشال أفريقيا 
)MENAFATF.(  

  
  
  

  
  



  ٩٣

  القانون نصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  الديباجة
  

   محد بن عيـسى آل خليفـة        حنن
  .ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور،
اتفاقية املقر بني حكومة مملكة وعلى 

البحرين وجمموعة العمل املايل ملنطقة 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

)MENAFATF( املوقعة يف 
 ديسمرب ١١مدينة املنامة بتاريخ 

  م،٢٠٠٧
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      

قانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      ال
  :وأصدرناه 

  الديباجة
  

 املوافقة علـى الديباجـة دون       -
  .تعديل

  
  
  
 

  الديباجة
  

 املوافقة علـى الديباجـة دون       -
خلطأ اإلمالئي  ، مع تصويب ا   تعديل

 حبـذف مهـزة     )اإلطالع(لكلمة  
  .)االطالع(القطع منها لتصبح 

 

  الديباجة 
  

  فـة  حنن محد بن عيـسى آل خلي      
  .ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور،
اتفاقية املقر بني حكومة مملكة     وعلى  

البحرين وجمموعة العمل املايل ملنطقة     
الشرق األوسط ومشـال أفريقيـا      

)MENAFATF( ــة يف  املوقع
 ديـسمرب   ١١مدينة املنامة بتاريخ    

  م،٢٠٠٧
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      

د صدقنا عليه   القانون اآليت نصه، وق   
 :وأصدرناه 



  ٩٤

  القانون نصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة األوىل
  

اتفاقية املقر بني حكومة صودق على 
مملكة البحرين وجمموعة العمل املايل     
ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا    

)MENAFATF( ــة يف  املوقع
 ديـسمرب   ١١مدينة املنامة بتاريخ    

  .م، واملرافقة هلذا القانون٢٠٠٧

  املادة األوىل
  

  .املادة دون تعديل املوافقة على -

  املادة األوىل
 . املوافقة على املادة دون تعديل-

  املادة األوىل
اتفاقية املقر بني حكومة صودق على 

مملكة البحرين وجمموعة العمل املايل     
ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا    

)MENAFATF( ــة يف  املوقع
 ديـسمرب   ١١مدينة املنامة بتاريخ    

  .القانونم، واملرافقة هلذا ٢٠٠٧
  

 



  ٩٥

  القانون نصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة الثانية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      
به من اليوم التايل لتاريخ نـشره يف        

  .اجلريدة الرمسية 

  املادة الثانية
جملـس  على رئـيس    ( إضافة   -

 بـدال مـن    )الوزراء والوزراء 
 الـواردة يف    )على الـوزراء  (
  .لسطر األول من املادةا

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل
 رئــيس جملــس الــوزراء علــى

 تنفيذ  – كل فيما خيصه     –الوزراءو
أحكام هذا القانون، ويعمل به من      
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      

   .الرمسية

  املادة الثانية
قرار جملس النواب    املوافقة على    -

الوزراء س  جملعلى رئيس   (بإضافة  
 )على الوزراء ( بدال من    )والوزراء

 .الواردة يف السطر األول من املادة

  املادة الثانية
  
  
  
  
  
  

 –والوزراء رئيس جملس الوزراء   على
 تنفيذ أحكام هذا    –كل فيما خيصه    

القانون، ويعمل به من اليوم التـايل       
  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

 
  

  



 ٩٦

  م٢٠٠٨ نوفمرب ٩  :التاريخ
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية املقر بني حكومة مملكة البحرين : املوضوع 
  ).MENAFATF(وجمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

  
  م ورحمة اهللا وبركاتھالسالم علیك

  
  

م، أرفق مع الي رئ یس المجل س، ض من كتاب ھ رق م        ٢٠٠٨ نوفمبر   ٣بتاریخ  
مشروع ق انون بالت صدیق عل ى    ، نسخة من )٢٠٠٨ –١١ –٢/ ص ل ت ق  ٢٣٨(

اتفاقیة المقر بین حكوم ة مملك ة البح رین ومجموع ة العم ل الم الي لمنطق ة ال شرق                
مناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات  ، وذل  ك ل)MENAFATF(األوس  ط وش  مال أفریقی  ا  

  .علیھ للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني
  

م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة     ٢٠٠٨ ن  وفمبر ٩وبت  اریخ   
اجتماعھ    ا الث    اني، حی    ث اطلع    ت عل    ى م    شروع الق    انون الم    ذكور ومذكرت    ھ    
 اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین  

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  

 إلى عدم مخالفة الم شروع بق انون   – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة  
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي
  

مشروع قانون بالتصدیق على اتفاقیة المقر ب ین حكوم ة       ترى اللجنة سالمة    
األوس  ط وش  مال أفریقی  ا مملك  ة البح  رین ومجموع  ة العم  ل الم  الي لمنطق  ة ال  شرق  

)MENAFATF(من الناحیتین الدستوریة والقانونیة ،.  
  

         حممد هادي احللواجي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٢(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 
بشأن حظر استحداث وإنتاج وختزين 

 وتدمري واستعمال األسلحة الكيميائية
تلك األسلحة، املرافق للمرسوم امللكي 

  .  م٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(رقم 
  
  
  
  
  
  



 ٩٨

   م٢٠٠٨ ديسمرب ٣١ : التاريخ
  

  الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينجنة  الثالث للتقريرال
بشأن حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال (  ) لسنة (  ) ع قانون رقم  مشروبشأن

  م٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  الفصل التشريعي الثاين -  لث العادي الثاددور االنعقا

  

  : مقدمـة

معايل السيد علي بن صاحل  كتاب طينالشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الواستلمت جلنة 
 مايو ٢٢املؤرخ يف  ) ٢٠٠٨-٥-٣/ ص ل خ أ/٢٠٩  (الشورى رقم  رئيس جملسالصاحل
( ) لسنة ( ) رقم   مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة م٢٠٠٨
، ألسلحةن حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك ابشأ

 على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،م٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
   .الس املوقروإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 
    

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية

  

 : شروع القانون يف االجتماعات التالية م اللجنة تدارست )٤(
 

  الدور  الفصل  التاريخ  االجتماع  الرقم
  ٢  ٢  م٩/٢٠٠٨ /٧  ١١  ١
  ٢  ٢  م٢٠٠٨/ ١٤/٩  ١٢  ٢
  ٣  ٢  م٢٠٠٨/ ٩/١١  ٢  ٣
  ٣  ٢  م٢٠٠٨/ ١٦/١١  ٣  ٤



 ٩٩

  ٣  ٢  م٣٠/١١/٢٠٠٨  ٤  ٥
  ٣  ٢  م٢١/١٢/٢٠٠٨  ٥  ٦
  ٣  ٢  م٢٨/١٢/٢٠٠٨  ٦  ٧

 

قانون موضوع النظـر والـيت      مبشروع ال الوثائق املتعلقة   اطلعت اللجنة أثناء دراستها على       )٥(
  :  اشتملت على

رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى حول مشروع القانون املذكور مـن      -
الناحيتني الدستورية والقانونية، مرفق به رأي هيئة املستشارين بالس حول املادتني رقمـي          

 .وع البحثمن مشروع القانون موض) ١٦-٣(

 . مشروع القانون املذكور ومذكرته اإليضاحية  -

 . قرار جملس النواب ومرفقاته -

 . مرئيات وزارة اخلارجية -

 . مرئيات دائرة الشؤون القانونية -

  . مرئيات اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية -
 
لثاين عشر مـن الـدور الثـاين        ني احلادي عشر وا   وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع      )٦(

 :واالجتماع الثاين من الدور الثالث كل من 

 
 : ةـوزارة الداخلي •

  

 .من اإلدارة العامة للدفاع املدين    ــسن النعيميالرائد سعد ح .١
 .من إدارة الشــؤون القانونية    رــالنقيب حسني سلمان مط .٢
  .ان الوزارةن اإلدارة العامة لديوم    املالزم أول عبداهللا أمحد عبداهللا .٣



 ١٠٠

 .كرية ـمدير إدارة احملاكم العس    ود سعــد محـودـالرائد مح .٤
 .من إدارة الشـؤون القانونيـة     النقيب راشد حممد بو جنــمة .٥
  باحثـــــة قانونية    الفاضلة فجر جرب آل خليـفة .٦
 
 :ة ـوزارة اخلارجي •

  

 .     مدير اإلدارة القانونية    يوسف عبدالكرمي حممد الدكتور  .١
  .قانوينار ــمستشـ    درــكتور إبراهيم بدوي بالد .٢
  .سكـرتيــر ثانـي     السيد حممد عبدالرمحن احليدان .٣
 سكرتري ثاين باإلدارة القانونية    السيد حسني عبدعلي خملوق .٤
  
 :وزارة الدولة لشؤون الدفاع •

 .وينــاملستشار القان    لسيد عبدالرمحن عبداهللا النجدي  ا-
 

 :حةـــوزارة الص •
  .رئيس قسم اجلراحة ورئيس قسم الطوارئ      ور جاسم إبراهيم املهزع الدكت -

  
 :اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية •

 .    رئيس قسم التحكم يف التلوث  السيــد مريزا خلـــف  -
 :األمانة العامة بالس اللجنة من كما شارك يف اجتماع •
 

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان  رھوناألستاذ محسن حمید مـ -١

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور محمد عبداهللا الدلیمـي -٢
                               

 .أيوب علي طريف، والسيد  صالـحر عبداللطيفـ سهيالسيدةر اللجنة ـوتوىل أمانة س •



 ١٠١

ـًانيثا   :ملخص ملرئيات اجلهات املعنية  -ـ
  

  :داخليةوزارة ال رأي -١
بين ممثلو الوزارة أن معظم الدول اخلليجية قد بادرت بإنشاء هيئات أو جلان بناء على طلب                
منظمة األسلحة الدولية واليت بدورها خاطبت اململكة يف إنشاء جلنة وطنية، ويكون إنشاء هـذه               

مكافحة    مة يف أن األسلحة املستخد  وبني ممثلو الوزارة    . اللجنة عرب صدور مشروع القانون املذكور     
  يظهر حبرقـة يف      وضررها وقيت     وليس هلا أدىن تأثري على صحته،      أعمال الشغب ال تضر باإلنسان    

أشارت إىل أن االتفاقية ذكرت أنواع األسلحة          الوقت الذي    يف    فك الشغب،  العني واألنف دف   
 املادة املستخدمة  باإلضافة إىل ذلك فإن      مينع استخدامها،    ميكن أن تضر باإلنسان واليت        واليت احملرمة

يطحن ويـستخدم كـسالح        من أنواع الفلفل  مادة طبيعية عبارة عن نوع         مسيل الدموع هي     يف
   . لفك الشغب

 
 :وزارة اخلارجية :رأي -٢

بني ممثلو الوزارة أن احلكومة أعدت هذا القانون يف ضوء أحكام اتفاقية حظر اسـتحداث               
عمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة اليت مت التصديق عليهـا، وأن            وإنتاج وختزين واست  

املادة السابعة من هذه االتفاقية توجب على كل دولة من الدول األطراف سن التشريعات الـيت                
  .تكفل وضع أحكام هذه االتفاقية موضع النفاذ حىت تفي بالتزاماا الدولية

ون جاء حمددا لنوع السالح ألن القانون الواسع والشامل         وأوضح ممثلو الوزارة أن هذا القان     
جلميع أنواع األسلحة حيتاج إىل مراجعة أكثر ووقت أطول، أما بالنسبة لعامل مكافحة الـشغب               

ليضعها يف مادة أخرى    ) ٣(فقد بني ممثلو الوزارة أن جملس النواب قد ألغى هذه الفقرة من املادة              
 توافقه الرأي يف ذلك، كما بينوا أن االتفاقية مل حتـدد عقوبـة              من هذا القانون لكن الوزارة مل     

  . لألفعال الواردة وتركت حتديد العقوبة للدول األطراف
) ٢(واطلعت على مذكرة وزارة اخلارجية بالنسبة لتبعية اللجنة الوطنية املشار إليها يف املادة              

 الوزارة ال مانع لديها مـن       من مشروع القانون، حيث أوضحت وزارة اخلارجية يف مذكرا أن         



 ١٠٢

التوصية املذكورة خاصة أن اللجنة هي جلنة تنسيقية بني اجلهات املعنية، وأن وزارة اخلارجية هي               
املعنية بتنسيق االتصال بني اململكة ومنظمة األسلحة الكيميائية، علما بأن مشروع القرار الـذي              

يالً وسينص على أن تقدم اللجنـة إىل        سيصدر من جملس الوزراء املوقر سيحدد مهام اللجنة تفص        
وزارة اخلارجية تقريرا سنويا يتضمن نتائج أعماهلا وتوصياا وسريفع وزير اخلارجية هذا التقريـر             

أما بالنسبة للعقوبات املنصوص عليها يف مشروع القانون، فإن الوزارة حتتـرم            . إىل جملس الوزراء  
 خاصة أن االتفاقية مل تتطرق إىل حتديد العقوبات،         التوصيات اخلاصة بتحديد العقوبات املذكورة    

كما أن العقوبات اليت مت حتديدها راعت فلسفة التشريع العقايب يف مملكة البحرين وأن القاضـي                
    .الوطين هو الذي سيقرر حدود تطبيق هذه العقوبات على ضوء ما يعرض عليه

 
 :رأي وزارة الدولة لشؤون الدفاع -٣

قت على االتفاقية، ولكن التصديق عليها يستلزم        البحرين سبق وأن صد    نبين ممثلو الوزارة أ   
  .وجود قانون داخلي ينظم تطبيق بنود االتفاقية

عدم تعامل أو استخدام قوة الدفاع سواء قبل أو أثناء أو بعد توقيع االتفاقيـة                ممثلوها   وأكد
كما أكدت على      سلم واحلرب، ال   مواد كيميائية على اإلطالق خالل مباشرة مهامها العسكرية يف        

سـبيل     فيما أبدت استعدادها للتعاون واملشاركة يف        خمزون لديها من هذه املواد،        أي عدم وجود 
   وحمرمـة دوليـاً    منها على وجود عامل بدون أسلحة فتاكـة          تفعيل ما جاءت به االتفاقية حرصاً     

تفتيش تعتزم املنظمة القيام        أي انعتها إجراء فيما بينت عدم مم      سالمة الناس ومحاية البيئة،   ولضمان   
  . وقت   أي   به يف
 :رأي دائرة الشؤون القانونية -٤

م ٢١/٩/٢٠٠٨بعث معايل رئيس الس كتاب اللجنة إىل دائرة الشؤون القانونية بتـاريخ        
وقـد وردت  . من مشروع القـانون املـذكور   ) ٨(والذي يفيد طلب اللجنة توضيح نص املادة        

م إىل اللجنة واليت تفيد أن اختصاص الدائرة        ٧/١٠/٢٠٠٨دائرة الشؤون القانونية بتاريخ     مذكرة  
بتفسري النصوص القانونية يقتصر على تفسري القوانني واملراسيم بقوانني النافذة واملعمول ا، أمـا              

ها ومل  مشروعات القوانني واالقتراحات بقوانني اليت ما زالت متداولة بالسلطة التشريعية مبجلـسي           



 ١٠٣

تصدر بعد فإن الدائرة ال ختتص بتفسري نصوصها أو توضيحها، وتكون احلكومة الـيت أعـدت                
مشروع القانون هي املنوط ا توضيح مغزى هذا النص للمجلس املوقر، وإن الدائرة أصـبحت               

. مستقلة يف مباشرة اختصاصاا وال متثل احلكومة وال تتبىن وجهة نظر أي من اجلهات احلكومية              
 ).رفق إيضاحات إضافيةم(
 
 :رأي وزارة الصحة -٥

أبدت وزارة الصحة تأييدها ملشروع القانون املذكور، ومل تبد أي مالحظات خالف هـذا              
 .املشروع

يكون     الشغب بشرط أن المكافحة   أن االتفاقية جتيز استخدام األسلحة الكيميائية يف  وبينت  
فيما أشارت إىل      وانني حمددة، إطار أنظمة وق     تخدم يف يس   بل هو    هذا االستخدام إساءة كبرية،      يف

يسهل    مما   غري وزارة الصحة،     تتم مراقبتها من جهات أخرى        اليت وجود نوعية من املواد الكيميائية    
   .  البالد والكمية املستخدمة منهاإىل املواد الداخلة معرفة كمية

 
 :لبيئة واحلياة الفطريةرأي اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية وا -٦

لسنة ) ٧(بني ممثلو اهليئة بأن اهليئة مسئولة عن املواد الكيميائية اخلطرة املذكورة بالقرار رقم              
  . م املعين بالتحكم يف استرياد املواد احملظورة املقيدة بشدة٢٠٠٢

يـة يف   ورأى ممثلو اهليئة إضافة مادة واضحة تقيد بشدة استرياد واستخدام املـواد الكيميائ            
  .ووضع خطة واضحة للتخلص منها) ١(األغراض غري احملظورة املذكورة باملادة رقم 

أن الطن  ) ٤(البند  ) ٤(وأوضحت اهليئة ردا على الرسالة اليت تلقتها من اللجنة بشأن املادة            
  .هو وحدة أوزان وتوجد عدة أنواع ذكرا اهليئة يف رسالتهم املوجهة للجنة

 
 

ـً   : الشؤون التشريعية والقانونية ة رأي جلن-اثالثـ
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والـذي جـاء            

من ) د(مؤيدا لرأي هيئة املستشارين بالس بشأن ما طرحوه من وجود شبهة دستورية يف الفقرة               
 .من مشروع القانون املذكور) ٣(املادة 



 ١٠٤

ـً   : ةــ رأي اللجن-اابعـ
، حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة        مشروع القانون   تدارست اللجنة   

مداخالت اجلهات املعنية من وزارات الدولة واليت دارت خالل االجتماع والـيت             واستمعت إىل 
، ين القانونيني لشؤون اللجـان    ومن قبل املستشار  . جاءت مؤيدة ومؤكدة أمهية مشروع القانون     

مؤيـدا  نة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء            اطلعت اللج و
لرأي هيئة املستشارين بالس بعد أن كان مغاير هلم بشأن ما طرحوه من وجود شبهة دسـتورية       

حيظـر علـى أي     : من مشروع القانون املذكور، واليت تنص علـى       ) ٣(من املادة   ) د(يف الفقرة   
  : ن اآليتشخص القيام بأي م

استحداث األسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو إحرازها أو حيازا بأية طريقة أو ختزينها أو                -أ 
  .نقلها بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل أي مكان

  .استعمال األسلحة الكيميائية  -ب 

 .أية استعدادات الستعمال األسلحة الكيميائية  -ج 

 طريقة، على القيام بأي من األنـشطة   االتفاق مع أي شخص أو حتريضه أو مساعدته، بأية         -د 
 .احملظورة على الدول األطراف مبوجب االتفاقية

  .)) استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب-ـ ه
 املـادة   أن بينـت اللجنـة   ، و وقرة من احلكومة امل   نص املادة كما ورد   ولقد أقرت اللجنة    

م املعدل باملرسـوم    ١٩٧٦لسنة  ) ١٥(من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم        ) ١٥٧(
املـادة  م قد طعنت فيها احملكمة الدستورية، وأن ما تـنص عليـه             ١٩٨٢لسنة  ) ٩(بقانون رقم   

 )املـسامهة (  و )االتفـاق ( حيث أن كلميت      ال ينطبق على املادة حمل املناقشة والبحث،       )١٥٧(
ن إ املناقشة، حيـث     حملادة  ختتلفان يف معنامها وحكمهما عن امل     ) ١٥٧(الواردتني يف نص املادة     

 املناقـشة فهـي تتنـاول األسـلحة     حملتتناول املباين والدور احلكومية، أما املادة       ) ١٥٧(املادة  
  .الكيميائية، فاالتفاق هنا مغاير لالتفاق هناك

 الواردة يف نص املادة تعين أن املسامهة يف العمل واملسامهة يف      )ساهم(رأت اللجنة أن كلمة     و
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، إذ رمبا أن الشخص يتفق مع أشخاص على عمل ما ولكنه ال يساهم           تغايران متاما ران م االتفاق أم 
وأنه رمبا يدعى الشخص لالتفاق وال      . معهم، أو رمبا يساهم يف العمل من غري اتفاق مسبق معهم          

  .يتفق معهم، أو ال تقبل دعوته، فهو خمالف للعمل
         موعة قد خطط وموموعة      ومثال على ذلك أن يكون رئيس ال وأعد واتفق مع أعضاء ا

على عمل إجرامي ما، ولكنه مل يشارك يف التنفيذ فهل تربأه احملكمة بعدم مشاركته ألنه بـين يف                  
؟ أو رمبا مل حيصل رئيس اموعة على مبتغاه من          !اية األمر أنه خالف االتفاق وحيكم له بالرباءة       

ا اجلرم فيخفف عنه احلكمالعمل اإلجرامي فيربر خمالفته لالتفاق مع اموعة قبل ارتكا.  
قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون   من) ٤٣(واستندت اللجنة يف رأيها إىل نص املادة         

: م، والذي ينص علـى    ١٩٨٣لسنة  ) ٩(، املعدل باملرسوم بقانون رقم      م١٩٧٦لسنة  ) ١٥(رقم  
  .)يعد فاعالً من حيقق بسلوكه عناصر اجلرمية(

من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقـم        ) ٤٤(ت اللجنة أيضا إىل املادة      واستند
  :يعد شريكًا يف اجلرمية( :  واليت تنص علىم،١٩٧٦لسنة ) ١٥(
  .من حرض على ارتكاا فوقعت بناء على هذا التحريض §
 .من اتفق مع غريه على ارتكاا فوقعت بناء على هذا االتفاق §
  ).ا فوقعت بناء على هذه املساعدة طريقة على ارتكاا مع علمه من ساعد الفاعل بأية §

 العقوبات ولكنها مل تتعرض للطعن بالرغم مـن          وبينت اللجنة أن املادة موجودة يف قانون      
  .أا تستند إىل االتفاق

 فهل فعل التحريض )التحريض( وأبقى على كلمة   )االتفاق(وبينت أن البعض حذف كلمة      
 . هو إقناع اآلخرين على الفعل واالتفاقن التحريضإتفاق؟ حيث أقوى من فعل اال

 )١٨٤(وتؤكد اللجنة على أمهية مشروع القانون حمل املناقشة والبحث والذي أولته حوايل             
 حظر استحداث وإنتاج وختزين واسـتعمال األسـلحة       " إىل معاهدة    أمهية بالغة بانضمامها  دولة  

 واعتربت املنظمة الدولية    .١٩٩٧التنفيذ عام   ليت دخلت حيز    ، وا "مري تلك األسلحة  الكيميائية وتد 
 قبل كـل    مة حظر األسلحة الكيماوية التزام أخالقي     حلظر األسلحة الكيميائية أن االنضمام ملنظ     
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  . يف املائة من سكان املعمورة٩٨ وذكرت أن املنظمة تضم اليوم دوال متثل زهاء ،شيء
اظ على البيئة واليت حيتل هاجسها مكانة متعاظمة        وأن اتفاق نزع األسلحة وحتديدها فيه حف      

وهلذا اهلاجس عالقـة ال     . األمهية يف سلم أولويات العديد من الدول واملنظمات الدولية واألفراد         
باحتمال وقوع حوادث خطرية أو بإدارة النفايات النووية فحسب، بل وبصياغة اتفاقيات نـزع              

  .السالح وحتديد األسلحة وتنفيذها
ت الدراسات العلمية املتعلقة باآلثار احملتملة للحرب النووية، ويف مجلتـها اآلثـار             وقد أضف 

وقد . ، بعدا جديدا على حتليل اآلثار العاملية للحرب النووية        )الشتاء النووي (البيئية املشمولة بتعبري    
كرية واملدنيـة   أوىل اتمع الدويل اهتماما كبريا للتلوث البيئي الناجم عن األنشطة النووية العـس            

ومن هنا تساهم اجلهود اليت تبدهلا املنظمات القطرية والدوليـة          . ولآلثار املترتبة على هذا التلوث    
. ذات الصلة مسامهة ذات قيمة يف استيعاب اآلثار املترتبة على هذه األنشطة بالنسبة للصحة والبيئة    

لى نطاق واسع أن تـؤدي إىل       ومثة حاليا أدلة علمية قاطعة على أن من شأن حرب نووية تشن ع            
  .اضمحالل النظام البيئي يف مجيع أحناء العامل

 مشروع القانون مـن     اقتنعت اللجنة بأمهية التوصية باملوافقة على     على ضوء تلك املعطيات     و -
  . حيث املبدأ

  
ـًً   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-اخامسـ

  

لداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل         من الالئحة ا   ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : من

ـًا      األستاذ راشد مال اهللا عبدالرمحن الْسبـت .٣  .مقررا أصليـ
ـًا     الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليـفة .٤   .مقررا احتياطي

  
  :ةـة اللجنـتوصي:  اـًـسادس

  



 ١٠٧

قانون، فإن اللجنـة    مشروع ال اسة  يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء در           
  : توصي مبا يلي

  

بشأن حظر اسـتحداث    (  ) لسنة  (  ) رقم  مشروع قانون    على   من حيث املبدأ  املوافقة   -١
املرافق للمرسـوم    وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة،       

 .م٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(امللكي رقم 
 
 .نون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق املوافقة على مواد مشروع القا -٢

  
   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم

  
  
  

         عبدالرمحن حممد مجشري                  أمحد إبراهيم زاد
                                 الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة         الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة 

      والدفاع واألمن الوطين                                  والدفاع واألمن الوطين     
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٠٨

  (  )   لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
بشأن حظر استحداث وإنتاج 
وختزين واستعمال األسلحة 
  الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

  
  الديباجة

  
  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        

  .ملك مملكة البحرين
  ،طالع على الدستوربعد اال

وعلى قانون العقوبـات الـصادر      

(  )  لسنة (  ) روع قانون رقم مش
بشأن حظر استحداث وإنتاج 
وختزين واستعمال األسلحة 
  الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

  
  الديباجة

  
 دون تعديل

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
بشأن حظر استحداث وإنتاج 
وختزين واستعمال األسلحة 
  الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

  

  الديباجة
  

 على نص الديباجة كما ورد املوفقة
 .من احلكومة دون تعديل

(  )  لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
بشأن حظر استحداث وإنتاج 
وختزين واستعمال األسلحة 
  الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

  

  الديباجة
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
ت الـصادر   وعلى قانون العقوبـا   



  ١٠٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقم    
  ، وتعديالته،١٩٧٦

) ١٦(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
 يف شأن املفرقعـات     ١٩٧٦لسنة  

  واألسلحة والذخائر، وتعديالته،
لـسنة  ) ٩(وعلى قانون املرور رقم     

  ، وتعديالته، ١٩٧٩
لـسنة  ) ٥(ى القـانون رقـم      وعل

   بشأن الدفاع املدين، ١٩٩٠
) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن البيئة، املعـدل     ١٩٩٦لسنة  
لـسنة  ) ٨(باملرسوم بقانون رقـم     

١٩٩٧،  

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقم    
  ، وتعديالته،١٩٧٦

) ١٦(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
 يف شأن املفرقعـات     ١٩٧٦لسنة  

  واألسلحة والذخائر، وتعديالته،
لـسنة  ) ٩(وعلى قانون املرور رقم     

  ، وتعديالته، ١٩٧٩
لـسنة  ) ٥(وعلى القـانون رقـم      

   بشأن الدفاع املدين، ١٩٩٠
) ٢١(بقانون رقـم    وعلى املرسوم   

 بشأن البيئة، املعـدل     ١٩٩٦لسنة  
لـسنة  ) ٨(باملرسوم بقانون رقـم     

١٩٩٧،  



  ١١٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

) ١٨(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
 يف شأن تنظيم مهنـة      ١٩٩٧لسنة  

  الصيدلة واملراكز الصيدلية، 
 )١٠(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 باملوافقة على النظـام     ٢٠٠٢لسنة  
املوحد للجمارك لـدول    " القانون"

  جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 
وعلى قانون العقوبات العـسكري     

) ٣٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
  ،٢٠٠٢لسنة 

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      
) ٤٦(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

ن رقم  ،  املعدل بالقانو   ٢٠٠٢لسنة  

) ١٨(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
 يف شأن تنظيم مهنـة      ١٩٩٧لسنة  

  الصيدلة واملراكز الصيدلية، 
) ١٠(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 باملوافقة على النظـام     ٢٠٠٢لسنة  
املوحد للجمارك لـدول    " القانون"

  جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 
وعلى قانون العقوبات العـسكري     

) ٣٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
  ،٢٠٠٢لسنة 

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      
) ٤٦(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

،  املعدل بالقانون رقم     ٢٠٠٢لسنة  



  ١١١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  ،٢٠٠٥لسنة ) ٤١(
لـسنة  ) ٦(وعلى املرسـوم رقـم      

 بالتصديق على اتفاقية حظر     ١٩٩٧
استحداث وإنتاج وختزين واستعمال    
األسلحة الكيميائية وتـدمري تلـك     

 ينـاير   ١٣األسلحة املوقعة بتاريخ    
١٩٩٣ ،  

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
  
  
 

  ،٢٠٠٥لسنة ) ٤١(
لـسنة  ) ٦(وعلى املرسـوم رقـم      

على اتفاقية حظر    بالتصديق   ١٩٩٧
استحداث وإنتاج وختزين واستعمال    
األسلحة الكيميائية وتـدمري تلـك     

 ينـاير   ١٣األسلحة املوقعة بتاريخ    
١٩٩٣ ،  

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
 



  ١١٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )١(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(مادة 
  

واليت سقطت  ) غري(إضافة كلمة    -
من تعريـف عامـل مكافحـة       

أي (الشغب، ليصبح التعريـف     
مدرجـة يف   غري  مادة كيميائية   

أحد اجلداول املرفقة باالتفاقية    
 حتدث بـسرعة    واليت ميكن أن  

ـًا يف األشخاص     ـًا حسي يج
ـًا وختتفي     وأ تسبب عجزا بدني

تأثرياا بعد وقت قـصري مـن    
  .)االتعرض هل

  
  

  )١(مادة 
املوافقة على قرار جملس  −

 .النواب

  )١(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ١١٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  

  
يف تطبيق أحكام هذا القانون، يكون    

والعبارات التالية املعـاين    للكلمات  
املبينة قرين كل منها ما مل يقـتض        

  :سياق النص خالف ذلك
ــة - ــة حظــر :  االتفاقي اتفاقي

استحداث وإنتـاج وختـزين     
واستعمال األسلحة الكيميائية   

  .وتدمري تلك األسلحة
اللجنة املعنيـة   : اللجنة الوطنية  -

بتنفيذ حظر استحداث وإنتاج    
وختزين واستعمال األسـلحة    

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

يف تطبيق أحكام هذا القانون، يكون    
للكلمات والعبارات التالية املعـاين     
املبينة قرين كل منها ما مل يقـتض        

  :ف ذلكسياق النص خال
ــة - ــر :  االتفاقي ــة حظ اتفاقي

اســتحداث وإنتــاج وختــزين 
واستعمال األسلحة الكيميائيـة    

  .وتدمري تلك األسلحة
اللجنة املعنيـة   : اللجنة الوطنية  -

بتنفيذ حظر استحداث وإنتـاج     
وختزين واسـتعمال األسـلحة     

  
يف تطبيق أحكام هذا القانون، يكون    
للكلمات والعبارات التالية املعـاين     
املبينة قرين كل منها ما مل يقـتض        

  :سياق النص خالف ذلك
ــة - ــر :  االتفاقي ــة حظ اتفاقي

نتــاج وختــزين اســتحداث وإ
واستعمال األسلحة الكيميائيـة    

  .وتدمري تلك األسلحة
اللجنة املعنيـة   : اللجنة الوطنية  -

بتنفيذ حظر استحداث وإنتـاج     
وختزين واسـتعمال األسـلحة     



  ١١٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

ــك الك ــدمري تل ــة وت يميائي
ـًا     األسلحة، املشكلة طبقــ

مـن هـذا    ) ٢(حلكم املادة   
 .القانون

 :األغراض غري احملظورة -
األغراض الصناعية أو الزراعية      -  أ

أو البحثيــة أو الطبيــة أو  
الصيدالنية أو األغراض السلمية    

 .األخرى
  

األغراض الوقائية اليت تتصل       - ب
مباشرة بالوقاية مـن املـواد      

لسامة ومن األسلحة   الكيميائية ا 
 .الكيميائية

الكيميائية وتدمري تلك األسلحة،    
ـًا حلكم املـادة      املشكلة طبقـ

 .انونمن هذا الق) ٢(
 
 :األغراض غري احملظورة -
ــصناعية أو    -  أ ــراض ال األغ

الزراعية أو البحثية أو الطبيـة أو     
الصيدالنية أو األغراض السلمية    

 .األخرى
  

األغراض الوقائية اليت تتصل       - ب
مباشرة بالوقايـة مـن املـواد       
الكيميائية السامة ومن األسلحة    

 .الكيميائية

الكيميائية وتدمري تلك األسلحة،    
ـًا حلكم املـادة      املشكلة طبقـ

 .من هذا القانون) ٢(
 
 :األغراض غري احملظورة -
اعية أو الزراعية   األغراض الصن   -  أ

أو البحثيـــة أو الطبيـــة أو 
 الصيدالنية أو األغراض السلمية   

 .األخرى
  

األغراض الوقائية اليت تتصل      - ب
مباشرة بالوقايـة مـن املـواد       
الكيميائية السامة ومن األسلحة    

  .الكيميائية



  ١١٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

األغراض العـسكرية الـيت ال       -ج
تتصل باسـتعمال األسـلحة     
الكيميائية وال تعتمـد علـى      
استخدام اخلـصائص الـسامة     
للمواد الكيميائيـة كوسـيلة     

 .للحرب
األغراض املتصلة بتنفيذ أحكام     -د

القانون، مبا يف ذلك أغـراض      
 .مكافحة الشغب احمللي

أيـة  :   السامة املادة الكيميائية  -
مادة كيميائية ميكن من خالل     
مفعوهلا الكيميائي يف العمليات    
احليوية أن حتدث وفاة أو عجزا      

األغراض العـسكرية الـيت ال       -ج
مال األسـلحة   تتصل باسـتع  

الكيميائية وال تعتمـد علـى      
استخدام اخلصائص الـسامة    
للمواد الكيميائيـة كوسـيلة     

 .للحرب
األغراض املتصلة بتنفيذ أحكام     -د

القانون، مبا يف ذلـك أغـراض       
 .مكافحة الشغب احمللي

أية :  املادة الكيميائية السامة   -
مادة كيميائية ميكن من خالل     

ات مفعوهلا الكيميائي يف العملي   
احليوية أن حتدث وفاة أو عجزا   

األغراض العـسكرية الـيت ال       -ج
تتصل باسـتعمال األسـلحة     
الكيميائية وال تعتمـد علـى      

م اخلصائص الـسامة    استخدا
للمواد الكيميائيـة كوسـيلة     

 .للحرب
األغراض املتصلة بتنفيذ أحكام     -د

القانون، مبا يف ذلـك أغـراض       
 .مكافحة الشغب احمللي

أية :  املادة الكيميائية السامة   -
مادة كيميائية ميكن من خالل     
مفعوهلا الكيميائي يف العمليات    
احليوية أن حتدث وفاة أو عجزا   



  ١١٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

ـًا أو أضــرارا دائمــة  مؤقتــ
ـًا كان      لإلنسان أو احليوان، أي
منشؤها أو طريقـة إنتاجهـا      
وسواء كانت تنتج يف مرافق أو      

 .ذخائر أو يف غري ذلك
 أية مادة كيميائيـة   :  السليفة -

مفاعلــة تــدخل يف أي مــن 
مراحل إنتاج مادة كيميائيـة     
سامة بأية طريقـة كانـت،       

 يويشمل ذلك أي مكون رئيس    
يف نظام كيميـائي ثنـائي أو       

 .متعدد املكونات
  
 

ـًا أو أضـرارا دائمـة       مؤقت
ـًا كان      لإلنسان أو احليوان، أي
منشؤها أو طريقـة إنتاجهـا      
وسواء كانت تنتج يف مرافق أو     

 .ذخائر أو يف غري ذلك
أية مادة كيميائيـة    :  السليفة -

مفاعلة تـدخل يف أي مـن       
مراحل إنتاج مادة كيميائيـة     

، سامة بأية طريقـة كانـت     
ويـشمل ذلـك أي مكـون    

 يف نظام كيميائي ثنائي     يرئيس
 .أو متعدد املكونات

 
 

ـًا أو   أضـرارا دائمـة     مؤقت
ـًا كان      لإلنسان أو احليوان، أي
منشؤها أو طريقـة إنتاجهـا      
وسواء كانت تنتج يف مرافق أو     

 .ذخائر أو يف غري ذلك
أية مادة كيميائيـة    :  السليفة -

مفاعلة تـدخل يف أي مـن       
مراحل إنتاج مادة كيميائيـة     
سامة بأية طريقـة كانـت،      
ويـشمل ذلـك أي مكـون    

نائي  يف نظام كيميائي ث    يرئيس
 .أو متعدد املكونات

 
 



  ١١٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

تـشمل  :  األسلحة الكيميائية  -
 :كل أو بعض ما يلي

ــسامة   -  أ ــة ال ــواد الكيميائي امل
وسالئفها، فيما عـدا املـواد      
املعدة منـها ألغـراض غـري       

ظورة ما دامـت األنـواع      حم
والكميات متفقة مـع هـذه      

  . األغراض
الذخائر والنبائط املصممة      - ب

ـًا إلحداث الوفاة أو     خصيص
غريها من األضرار عن طريق ما    
ينبعث نتيجة استخدام أي منها     
من خـواص سـامة للمـواد       

تـشمل  :  األسلحة الكيميائية  -
 :كل أو بعض ما يلي

ــسامة   -  أ ــة ال ــواد الكيميائي امل
وسالئفها، فيما عـدا املـواد      
املعدة منها ألغـراض غـري      
حمظورة ما دامـت األنـواع      
والكميات متفقة مـع هـذه      

  . األغراض
ائط املصممة  الذخائر والنب    - ب

ـًا إلحداث الوفاة أو     خصيص
غريها من األضرار عن طريـق     
ما ينبعث نتيجة اسـتخدام أي   
منها من خواص سامة للمواد     

تـشمل  :  األسلحة الكيميائية  -
 :كل أو بعض ما يلي

ــسامة   -  أ ــة ال ــواد الكيميائي امل
وسالئفها، فيما عـدا املـواد      
املعدة منها ألغـراض غـري      
حمظورة ما دامـت األنـواع      
والكميات متفقة مـع هـذه      

  . األغراض
الذخائر والنبائط املصممة      - ب

ـًا إلحداث الوفاة أو     خصيص
من األضرار عن طريـق    غريها  

ما ينبعث نتيجة اسـتخدام أي   
منها من خواص سامة للمواد     



  ١١٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

الكيميائية احملـددة يف البنـد      
 . السابق

ـًا     -ج أية معدات مصممة خصيص
ذخائر والنبـائط   الستعمال ال 

  . احملددة يف البند السابق
املواد الكيميائيـة العـضوية      -

أية مادة كيميائية تابعة :  املميزة
لفئة من املركبات الكيميائيـة     
املؤلفة من مجيـع مركبـات      
ــيده  ــدا أكاس ــون ع الكرب
ــات   ــه وكربون وكربيتيدات
الفلزات، مما ميكن متييزه باسم     
كيميائي وصيغة تركيبيـه، إذا     

الكيميائية احملـددة يف البنـد      
 . السابق

ـًا     -ج أية معدات مصممة خصيص
الستعمال الذخائر والنبـائط    

  .احملددة يف البند السابق
:  ملميزةاملواد الكيميائية العضوية ا    

أية مادة كيميائية تابعة لفئة من      
املركبات الكيميائية املؤلفة من    
مجيع مركبات الكربون عـدا     
أكاســـيده وكربيتيداتـــه 
وكربونات الفلزات، مما ميكن    
متييزه باسم كيميائي وصـيغة     

، إذا كانت هذه الصيغة   ةتركيبي

الكيميائية احملـددة يف البنـد      
 . السابق

ـًا     -ج أية معدات مصممة خصيص
الستعمال الذخائر والنبـائط    

  .احملددة يف البند السابق
:  املواد الكيميائية العضوية املميزة    

أية مادة كيميائية تابعة لفئة من      
ركبات الكيميائية املؤلفة من    امل

مجيع مركبات الكربون عـدا     
أكاســـيده وكربيتيداتـــه 
وكربونات الفلزات، مما ميكن    
متييزه باسم كيميائي وصـيغة     

، إذا كانت هذه الصيغة   ةتركيبي



  ١١٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

ذه الصيغة معروفة من    كانت ه 
واقع رقم التسجيل يف دائـرة      
املستخلصات يف حالة تعـيني     

 .رقم للمادة يف هذه الدائرة
ــلحة   - ــاج األس ــق إنت مرف

أيــة معــدات، : الكيميائيــة
وكذلك أيـة مبـان توجـد       
بداخلها هـذه املعـدات، مت      
تــصميمها أو بناؤهــا أو   
استخدامها كجزء من مرحلـة     

لتعبئة إنتاج املواد الكيميائية أو     
األسلحة الكيميائيـة، وذلـك     

 .على النحو املفصل يف االتفاقية

معروفة من واقع رقم التسجيل     
يف دائرة املستخلصات يف حالة     

ني رقم للمـادة يف هـذه       تعي
 .الدائرة

ــلحة   - ــاج األس ــق إنت  مرف
أية معدات، وكذلك   : الكيميائية

أية مبان توجد بداخلـها هـذه       
املعدات، مت تصميمها أو بناؤها     
أو استخدامها كجزء من مرحلة     
إنتاج املواد الكيميائية أو لتعبئـة      
األسلحة الكيميائية، وذلك على    

 . النحو املفصل يف االتفاقية
  
 

معروفة من واقع رقم التسجيل     
يف دائرة املستخلصات يف حالة     
تعيني رقم للمـادة يف هـذه       

  .الدائرة
ــاج ا - ــق إنت ــلحة  مرف ألس

أية معدات، وكذلك   : الكيميائية
أية مبان توجد بداخلـها هـذه       
املعدات، مت تصميمها أو بناؤها     
أو استخدامها كجزء من مرحلة     
إنتاج املواد الكيميائية أو لتعبئـة      
األسلحة الكيميائية، وذلك على    

 . النحو املفصل يف االتفاقية
  
 



  ١٢٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

أو ) ٢(أو ) ١(اجلدول رقـم    -
 جدول املواد الكيميائيـة     ):٣(

املرفق ) ٣(أو  ) ٢(أو  ) ١(رقم  
باالتفاقية والذي يعترب جزًءا ال     

 . يتجزأ من هذا القانون
  أي   :عامل مكافحة الـشغب    -

مادة كيميائية مدرجة يف أحد     
ل املرفقة باالتفاقية واليت    اجلداو

ـًا      ميكن أن حتدث بسرعة يج
ــخاص  ـًا يف األش ــسي  وأح
ـ     ـًا وختتف  ىتسبب عجزا بدني

تأثرياا بعد وقت قصري مـن      
 .التعرض هلا

 

أو ) ٢(أو  ) ١(اجلدول رقـم      -
 جدول املواد الكيميائيـة     ):٣(

املرفق ) ٣(أو  ) ٢(أو  ) ١(رقم  
باالتفاقية والذي يعترب جـزًءا ال      

  . يتجزأ من هذا القانون
  أي   :عامل مكافحة الـشغب     -

مدرجـة يف    غريمادة كيميائية   
أحد اجلداول املرفقة باالتفاقيـة     
واليت ميكن أن حتدث بـسرعة       

ـً  ـًا حسي ا يف األشخاص   يج
ـًا وختتفي     وأ تسبب عجزا بدني

تأثرياا بعد وقت قـصري مـن       
 . التعرض هلا

أو ) ٢(أو  ) ١(اجلدول رقـم      -
لكيميائيـة   جدول املواد ا   ):٣(

املرفق ) ٣(أو  ) ٢(أو  ) ١(رقم  
باالتفاقية والذي يعترب جـزًءا ال      

  . يتجزأ من هذا القانون
  أي   :عامل مكافحة الـشغب     -

مدرجـة يف    غريمادة كيميائية   
أحد اجلداول املرفقة باالتفاقيـة     
واليت ميكن أن حتدث بـسرعة       
ـًا يف األشخاص      ـًا حسي يج

ـًا وختتفي     وأ تسبب عجزا بدني
تأثرياا بعد وقت قـصري مـن       

 . التعرض هلا



  ١٢١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

 
تكوين مادة كيميائية   :  اإلنتاج -

 .من خالل تفاعل كيميائي
عملية فيزيائية، مثل   :  التجهيز -

ــتخالص   ــب واالس التركي
تتحول فيها املـادة    والتنقية، ال   

الكيميائية إىل مادة كيميائيـة     
 .أخرى

حتويـل مـادة    :  االستهالك -
كيميائية عن طريـق تفاعـل      
كيميائي إىل مـادة كيميائيـة      

 .أخرى
أي شخص طبيعي   :  الشخص -

  
تكوين مادة كيميائية   :  اإلنتاج -

 .من خالل تفاعل كيميائي
عملية فيزيائية، مثـل    :  التجهيز -

التركيب واالستخالص والتنقية،   
ال تتحول فيها املادة الكيميائيـة      

 .إىل مادة كيميائية أخرى
 
ــادة :  تهالكاالســ - ــل م حتوي

كيميائية عـن طريـق تفاعـل       
كيميائي إىل مـادة كيميائيـة      

 .أخرى
أي شخص طبيعـي    :  الشخص -

  
تكوين مادة كيميائية   :  اإلنتاج -

 .من خالل تفاعل كيميائي
عملية فيزيائية، مثـل    :  التجهيز -

التركيب واالستخالص والتنقية،   
ال تتحول فيها املادة الكيميائيـة      

 .إىل مادة كيميائية أخرى
 
ــادة :  االســتهالك - ــل م حتوي

كيميائية عـن طريـق تفاعـل       
يميائي إىل مـادة كيميائيـة      ك

 .أخرى
أي شخص طبيعـي    :  الشخص -



  ١٢٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

 .أو اعتباري
منظمة حظر األسلحة   :  املنظمة -

الكيميائية املنشأة مبوجب أحكام    
 .املادة الثامنة من االتفاقية

 
الدول اليت  :  ول األطراف الد -

صادقت علـى االتفاقيـة أو      
انضمت إليها لدى دخوهلا حيز     

  .النفاذ بالنسبة لتلك الدول

 .أو اعتباري
منظمة حظر األسلحة   :  املنظمة -

الكيميائية املنشأة مبوجب أحكام    
 .املادة الثامنة من االتفاقية

 
الدول الـيت   :  الدول األطراف  -

ــة أو  صــادقت علــى االتفاقي
ا لدى دخوهلا حيز    انضمت إليه 

  .النفاذ بالنسبة لتلك الدول

 .أو اعتباري
منظمة حظر األسلحة   :  املنظمة -

الكيميائية املنشأة مبوجب أحكام    
 .املادة الثامنة من االتفاقية

 
الـدول الـيت    :  الدول األطراف 

صادقت على االتفاقية أو انـضمت      
إليها لدى دخوهلا حيز النفاذ بالنسبة      

  .لتلك الدول
  
  
 



  ١٢٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  

  )٢(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تنشأ بقرار من جملس الوزراء جلنـة       
اللجنة الوطنية لتنفيذ حظر    "تسمى  

استحداث وإنتاج وختزين واستعمال    

  

  )٢(مادة 
 

بدال مـن  ) بشأن(إحالل كلمة   -
الواردة يف السطر   ) لتنفيذ (كلمة
  .األول

) وزارة اخلارجية  (إحالل عبارة  -
جملــس  (بــدال مــن عبــارة

  ).الوزراء
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :يلالتعد

  

 الوزراء جلنـة    ستنشأ بقرار من جمل   
 حظر  بشأناللجنة الوطنية   "تسمى  

استحداث وإنتاج وختزين واستعمال    

  )٢(مادة 
  

 املوافقة على قرار جملـس      −
 .النواب

  )٢(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الوزراء جلنـة    ستنشأ بقرار من جمل   
 حظر  بشأناللجنة الوطنية   "تسمى  

استحداث وإنتاج وختزين واستعمال    



  ١٢٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

األسلحة الكيميائية وتـدمري تلـك     
تتبع جملس الوزراء، وحيدد   " األسلحة

هذا القرار تشكيل هـذه اللجنـة       
  .ونظام عملها

 وختتص هذه اللجنة مبباشرة املهـام     
والصالحيات املنصوص عليهـا يف     

مـن  ) ٤(هذا القانون ويف الفقرة     
  .املادة السابعة من االتفاقية

األسلحة الكيميائية وتـدمري تلـك     
، وزارة اخلارجيـة  تتبع  " األسلحة

وحيدد هذا القرار تـشكيل هـذه       
  .اللجنة ونظام عملها

وختتص هذه اللجنة مبباشرة املهـام      
عليهـا يف   والصالحيات املنصوص   
مـن  ) ٤(هذا القانون ويف الفقرة     
  .املادة السابعة من االتفاقية

األسلحة الكيميائية وتـدمري تلـك     
، وزارة اخلارجيـة  تتبع  " حةاألسل

وحيدد هذا القرار تـشكيل هـذه       
  .اللجنة ونظام عملها

وختتص هذه اللجنة مبباشرة املهـام      
والصالحيات املنصوص عليهـا يف     

مـن  ) ٤(هذا القانون ويف الفقرة     
  .املادة السابعة من االتفاقية

 



  ١٢٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )٣(مادة 
حيظر على أي شخص القيام بـأي       

  : من اآليت
الكيميائية استحداث األسلحة     -ه 

ــا أو  ــا أو إحرازه أو إنتاجه
حيازا بأية طريقة أو ختزينـها      
أو نقلها بصورة مباشرة أو غري      

  .مباشرة إىل أي مكان
 .استعمال األسلحة الكيميائية -و 

أية اسـتعدادات السـتعمال       -ز 
 .األسلحة الكيميائية

االتفاق مع أي شـخص أو        -ح  
حتريضه أو مـساعدته، بأيـة      

  )٣(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣(مادة 
املوفقة على نص املادة كما ورد 

 .من احلكومة دون تعديل

  )٣(مادة 
حيظر على أي شخص القيام بـأي       

  : من اآليت
استحداث األسلحة الكيميائية    -ط 

ــا أو أو إ ــا أو إحرازه نتاجه
حيازا بأية طريقة أو ختزينـها      
أو نقلها بصورة مباشرة أو غري      

  .مباشرة إىل أي مكان
ــلحة   -ي  اســـتعمال األسـ

 .الكيميائية

أية استعدادات السـتعمال       -ك 
 .األسلحة الكيميائية

االتفاق مـع أي شـخص أو       -ل 



  ١٢٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

 طريقة، على القيام بـأي مـن      
األنشطة احملظورة على الـدول     

 .األطراف مبوجب االتفاقية
هـ استعمال عوامـل مكافحـة      

  .الشغب كوسيلة للحرب

حتريضه أو مـساعدته، بأيـة      
طريقة، على القيام بـأي مـن       

رة على الـدول    األنشطة احملظو 
 .األطراف مبوجب االتفاقية

هـ استعمال عوامـل مكافحـة      
 .الشغب كوسيلة للحرب

  )٤(مادة 
من هذا ) ٩(مع مراعاة أحكام املادة  

القانون، حيظر علـى أي شـخص       
استحداث أو إنتاج املواد الكيميائية     

أو ) ١(املدرجة يف اجلـدول رقـم       
إحرازها أو حيازا بأية طريقـة أو       

  . إعادة نقلها أو استعماهلا نقلها أو

  )٤(مادة 
  دون تعديل

  

  )٤(مادة 
املوفقة على نص املادة كما ورد 

 .من احلكومة دون تعديل

  )٤(مادة 
من هذا ) ٩(مع مراعاة أحكام املادة  

القانون، حيظر علـى أي شـخص       
استحداث أو إنتاج املواد الكيميائية     

أو ) ١(املدرجة يف اجلـدول رقـم       
إحرازها أو حيازا بأية طريقـة أو       

  .نقلها أو إعادة نقلها أو استعماهلا 



  ١٢٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

وال يسري احلظر املنصوص عليه يف      
الفقرة السابقة يف حالة حتقق كافـة       

  :الشروط اآلتية 
أن يكون استعمال املواد املشار      .١

إليها يف إقليم أي من الـدول       
  .األطراف 

أن يتم االستعمال يف األغراض      .٢
البحثية أو الطبية أو الصيدالنية     

 .أو الوقائية 
ر االسـتعمال علـى     أن يقتص  .٣

القدر الضروري مـن أنـواع      
 .وكميات تلك املواد

أال تزيد الكميـات اإلمجاليـة       .٤

وال يسري احلظر املنصوص عليه يف      
حتقق كافـة   الفقرة السابقة يف حالة     

  :الشروط اآلتية 
أن يكون استعمال املواد املشار      .٥

إليها يف إقليم أي من الـدول       
  .األطراف 

أن يتم االستعمال يف األغراض      .٦
البحثية أو الطبية أو الصيدالنية     

 .أو الوقائية 
أن يقتصر االسـتعمال علـى       .٧

القدر الضروري مـن أنـواع      
 .وكميات تلك املواد

يـة  أال تزيد الكميـات اإلمجال     .٨



  ١٢٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

املستعملة من تلك املـواد يف      
مجيع األحوال على طن متري     
واحد خالل املدة احملـددة يف      

 .الترخيص 
  

  

املستعملة من تلك املـواد يف      
مجيع األحوال على طن متري     
واحد خالل املدة احملـددة يف      

 .الترخيص 
  

 
  )٥(مادة 

حيظر على أي شخص نقل أي من       
املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول     

من أو إىل دولة ليـست      ) ٢(رقم  
ـًا يف االتفاقية    .طرف

  )٥(مادة 
   دون تعديل

  )٥(مادة 
 نص املادة كما ورد املوفقة على

 .من احلكومة دون تعديل

  )٥(مادة 
حيظر على أي شخص نقل أي من       
املواد الكيميائية املدرجة يف اجلدول     

من أو إىل دولة ليـست      ) ٢(رقم  
ـًا يف االتفاقية    .طرف

  
 



  ١٢٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )٦(مادة 

من هذا ) ٩(مع مراعاة أحكام املادة  
القانون، حيظر على أي شخص نقل      

ائية املدرجة يف   أي من املواد الكيمي   
إىل دولة ليـست    ) ٣(اجلدول رقم   

ـًا يف االتفاقية إال بعد تقـدمي        طرف
شهادة تبني االسـتعمال النـهائي      
للمواد املنقولة، على أن تتضمن تلك  

  : الشهادة البيانات التالية 
التعهد بعدم استعمال املـواد       -أ  

الكيميائية املنقولة يف أغـراض     
  .غري حمظورة

ل إليها بعدم   تعهد الدولة املنقو   -ب 

  )٦(مادة 
  دون تعديل

  

  )٦(مادة 
د املوفقة على نص املادة كما ور
 .من احلكومة دون تعديل

  )٦(مادة 
من هذا ) ٩(مع مراعاة أحكام املادة  

القانون، حيظر على أي شخص نقل      
أي من املواد الكيميائية املدرجة يف      

إىل دولة ليـست    ) ٣(اجلدول رقم   
ـًا يف االتفاقية إال بعد تقـدمي        طرف
شهادة تبني االسـتعمال النـهائي      
 للمواد املنقولة، على أن تتضمن تلك 

  : الشهادة البيانات التالية 
التعهد بعدم اسـتعمال املـواد       -  أ

الكيميائية املنقولة يف أغراض غري     
 .حمظورة

تعهد الدولة املنقول إليها بعدم       - ب



  ١٣٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

إعادة نقل تلك املواد إىل دولة      
 .أخرى

 .أنواع وكميات تلك املواد -ج 
 .االستعمال النهائي لتلك املواد  -د 

 اسم وعنوان املستعمل النهائي  -هـ
 .لتلك املواد

 أي شروط أخرى يصدر ـا       -و
  .قرار من اللجنة الوطنية

إعادة نقل تلك املواد إىل دولـة       
 .أخرى

 . أنواع وكميات تلك املواد-ج
 . االستعمال النهائي لتلك املواد-د

ي  اسم وعنوان املستعمل النهائ -هـ
 .لتلك املواد

 أي شروط أخرى يصدر ـا       -و
  .قرار من اللجنة الوطنية

 



  ١٣١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )٧(مادة 
جيب على كـل شـخص يـزاول     
ـًا أو يتـداول يف       ـًا كيميائي نشاط
مواد كيميائية خاضعة ألحكام هذا     
القانون أن يزود اللجنة الوطنية مبـا       
تطلبه من بيانات أو معلومـات أو       
 مستندات تتعلق ذا النشاط، وحيظر    
عليه االمتناع عن ذلك أو تزويـد       
هذه اللجنة بسوء نية بأية بيانات أو       

  .معلومات مضللة أو ختالف احلقيقة

  

  )٧(مادة 
   دون تعديل

  

  )٧(مادة 
املوفقة على نص املادة كما ورد 

 .من احلكومة دون تعديل

  )٧(مادة 
جيب على كـل شـخص يـزاول     
ـًا أو يتـداول يف       ـًا كيميائي نشاط

 خاضعة ألحكام هذا    مواد كيميائية 
القانون أن يزود اللجنة الوطنية مبـا       
تطلبه من بيانات أو معلومـات أو       
مستندات تتعلق ذا النشاط، وحيظر     
عليه االمتناع عن ذلك أو تزويـد       
هذه اللجنة بسوء نية بأية بيانات أو       

  .معلومات مضللة أو ختالف احلقيقة
 



  ١٣٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )٨(مادة 
جيب على كل شخص حصل على      

ت أو معلومات سرية مـن      أية بيانا 
مملكة البحرين أو من أية دولة طرف     
أخرى أو من املنظمة تنفيذًا ألحكام      
هذا القانون أن حيافظ على سريتها،      
وأال يفشيها إىل الغري بصورة مباشرة     
أو غري مباشرة إال إذا كان ذلـك        
تنفيذًا ألمر صادر من جهة التحقيق      
ــذًا  أو احملكمــة املختــصة أو تنفي

  .االتفاقيةألحكام 

  )٨(مادة 
   دون تعديل

  )٨(مادة 
املوفقة على نص املادة كما ورد 

 .من احلكومة دون تعديل

  )٨(مادة 
جيب على كل شخص حصل على      
أية بيانات أو معلومات سرية مـن       
مملكة البحرين أو من أية دولة طرف     
أخرى أو من املنظمة تنفيذًا ألحكام      
هذا القانون أن حيافظ على سريتها،      

ال يفشيها إىل الغري بصورة مباشرة     وأ
أو غري مباشرة إال إذا كان ذلـك        
تنفيذًا ألمر صادر من جهة التحقيق      
ــذًا  أو احملكمــة املختــصة أو تنفي

 .ألحكام االتفاقية



  ١٣٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )٩(مادة 
ال جيوز ألي شخص مزاولة       -أ  

أي من األنشطة املتعلقة باستحداث     
أو إنتاج أو إحـراز أو حيـازة أو         

ستعمال املـواد   ختزين أو نقل أو ا    
الكيميائية املدرجة يف اجلداول أرقام     

أو استحداث أو   ) ٣(و) ٢(و) ١(
إنتاج املواد الكيميائيـة العـضوية      
املميزة أو احملتوية على فوسفور أو      
كربيت أو فلـور، وذلـك دون       
احلصول على ترخيص من اللجنـة      
ـًا ألحكـام هـذا        الوطنية طبقـ

  .القانون

  )٩(مادة 
   دون تعديل

  )٩(مادة 
املوفقة على نص املادة كمـا ورد       

 .من احلكومة دون تعديل

  )٩(مادة 
ال جيوز ألي شخص مزاولة       -  أ

أي من األنشطة املتعلقة باستحداث     
ـ        ازة أو  أو إنتاج أو إحـراز أو حي

ختزين أو نقل أو استعمال املـواد       
الكيميائية املدرجة يف اجلداول أرقام     

أو استحداث أو   ) ٣(و) ٢(و) ١(
إنتاج املواد الكيميائيـة العـضوية      
املميزة أو احملتوية على فوسـفور أو   
كربيـت أو فلـور، وذلــك دون   
احلصول على ترخيص من اللجنـة      
ـًا ألحكـام هـذا        الوطنية طبقـ

  .القانون



  ١٣٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

يقدم طلب الترخيص مبزاولـة      -ب 
ي من األنـشطة املنـصوص      أ

عليها يف الفقـرة الـسابقة إىل    
اللجنة الوطنية على األمنـوذج     

 . الذي تعده هلذا الغرض
وتصدر اللجنة الوطنيـة قـرارا     
بتحديد شروط وإجراءات منح    
وجتديد الترخيص ومدة سريانه    
وبتحديد أوجه استعمال املـواد    
الكيميائية الواردة يف اجلـداول     

   ). ٣(و) ٢(و) ١(أرقام 
ـًا وال     -ج  يكون الترخيص شخصي

جيوز التنازل عنه إىل الغـري إال       

قدم طلـب التـرخيص      ي  - ب
مبزاولة أي من األنشطة املنصوص     
عليها يف الفقرة السابقة إىل اللجنة      
الوطنية على األمنوذج الذي تعده     

 . هلذا الغرض
وتصدر اللجنة الوطنيـة قـرارا      
بتحديد شروط وإجراءات مـنح     
وجتديد الترخيص ومدة سـريانه     
وبتحديد أوجه استعمال املـواد     

جلـداول  الكيميائية الـواردة يف ا    
   ). ٣(و) ٢(و) ١(أرقام 
ـًا    -ج  يكون الترخيص شخصي

وال جيوز التنازل عنه إىل الغري إال       



  ١٣٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

 .بعد موافقة اللجنة الوطنية  .بعد موافقة اللجنة الوطنية

  )١٠(مادة 
  
  
  
  

  
  

تفرض رسوم على التراخيص الـيت      
ـًا ألحكام هذا القانون      تصدر طبق
وعلى جتديدها ويـصدر بتحديـد      

 )١٠(مادة 
 املوافقة على نص املادة كما    -

ورد يف املشروع بقانون مع مراعاة      
تصحيح اخلطأ اإلمالئي الـوارد يف      

ــة  ــصليها(كلم ــة ) حت إىل كلم
    وعلى ذلك يكون       ). حتصيلها(

  :نص املادة بعد التعديل
تفرض رسوم على التراخيص الـيت      

ـًا ألحكام هذا القانون    تصدر طب  ق
وعلى جتديدها ويـصدر بتحديـد      

  )١٠(مادة 
 املوافقة على قرار جملس  −

 .النواب

  )١٠(مادة 
  
  
  

  
تفرض رسوم على التراخيص الـيت      
ـًا ألحكام هذا القانون      تصدر طبق

يدها ويـصدر بتحديـد     وعلى جتد 
فئات هذه الرسـوم وبـإجراءات      



  ١٣٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

فئات هذه الرسـوم وبـإجراءات      
 من اللجنة الوطنية بعد     حتصليها قرار 

  .موافقة جملس الوزراء

فئات هذه الرسـوم وبـإجراءات      
 قرار من اللجنة الوطنية بعد      حتصيلها

  .موافقة جملس الوزراء
  

 قرار من اللجنة الوطنية بعد      حتصيلها
  .موافقة جملس الوزراء

 

  )١١(مادة 
جيب على كـل شـخص يقـوم        
باستحداث املواد الكيميائية السامة    
وسالئفها أو إنتاجها أو إحرازها أو      
حيازا بأية طريقـة أو نقلـها أو        

  :اة ما يليختزينها أو استعماهلا مراع
إخطار اللجنة الوطنيـة بـاملواد       -أ  

الكيميائية وبـاملرافق ومواقـع     
املعامل املتعلقة بتلك املواد، وذلك 
خالل مدة ال جتاوز مخسة عشر      

  )١١(مادة 
  لدون تعدي

  )١١(مادة 
املوفقة على نص املادة كمـا ورد       

 .من احلكومة دون تعديل

  )١١(مادة 
جيب على كـل شـخص يقـوم        
باستحداث املواد الكيميائية السامة    
وسالئفها أو إنتاجها أو إحرازها أو      
حيازا بأية طريقـة أو نقلـها أو        
  :ختزينها أو استعماهلا مراعاة ما يلي

د إخطار اللجنة الوطنيـة بـاملوا      -  أ
الكيميائية وباملرافق ومواقع املعامل  
املتعلقة بتلك املواد، وذلك خالل     
ـًا       مدة ال جتاوز مخسة عشر يوم



  ١٣٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

ـًا من تاريخ القيام بأي من       يوم
 . األفعال املشار إليها

ويقدم اإلخطار كتابة إىل اللجنة     
الوطنية على األمنوذج الذي تعده     

 .هلذا الغرض
االحتفاظ بـسجالت خاصـة     -ب 

باملواد الكيميائيـة واملرافـق     
ومواقع املعامل املتعلقة بتلـك     
املواد وبالغرض الذي خصصت    

وتصدر اللجنة قواعد تنظم    .  له
هذه السجالت مـن حيـث      
عددها ومناذجهـا والبيانـات     

 .الواجب إثباا ا

من تاريخ القيام بأي من األفعال      
 . املشار إليها

ويقدم اإلخطار كتابة إىل اللجنة     
الوطنية على األمنوذج الذي تعده     

 .هلذا الغرض
االحتفاظ بـسجالت خاصـة       - ب

يــة واملرافــق بــاملواد الكيميائ
ومواقع املعامل املتعلقة بتلـك     
املواد وبالغرض الذي خصصت    

وتصدر اللجنة قواعد تنظم    .  له
هذه السجالت مـن حيـث      
عددها ومناذجهـا والبيانـات     

 .الواجب إثباا ا



  ١٣٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

إعداد تقارير سنوية من واقـع       -ج 
السجالت املشار إليها يف البند     

سابق عن املواد الكيميائيـة      ال
واملرافق ومواقع املعامل، علـى     
أن تتــضمن هــذه التقــارير 
البيانات واملعلومات اليت يصدر    
بتحديدها قرار مـن اللجنـة      

 .الوطنية
وجيب إرسال هذه التقارير إىل      
اللجنة الوطنية خالل ثالثة أشهر     
من تاريخ انتهاء الـسنة املاليـة     

  .للمنشأة

 إعداد تقارير سنوية من واقـع       -ج
السجالت املشار إليها يف البند     
السابق عن املـواد الكيميائيـة      

ومواقع املعامل، على أن واملرافق 
تتضمن هذه التقارير البيانـات     
ــصدر   ــيت ي ــات ال واملعلوم
بتحديدها قرار مـن اللجنـة      

 .الوطنية
وجيب إرسال هذه التقارير إىل      
اللجنة الوطنية خالل ثالثة أشهر     
من تاريخ انتهاء الـسنة املاليـة     

  .للمنشأة
  



  ١٣٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  
  
 

  )١٢(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢(مادة 
بدالً ) للموظفني(إحالل كلمة    -

) ملـوظفي اهليئـة   (من عبارة   
مـن  ) د(الواردة يف اية الفقرة  

  .املادة
ــارة - ــشؤون  (إضــافة عب وال

وزيـر   (بعد عبارة ) اإلسالمية
) د(لواردة يف الفقـرة     ا) العدل

 .من املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     

  )١٢(مادة 
املوافقة على قرار جملـس       −

 مع تصحيح   ادة بتعديل امل  النواب
حذف حـرف    اخلطأ املطبعي يف  

من الفقرة  ) ج(البند  الواو يف بداية    
)٣(.  

  
  
  

  )١٢(مادة 
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  ١٤٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  
يكون للمفتشني من أعـضاء       -أ  

ة الوطنية أو من غريهـم      اللجن
هم رئـيس اللجنـة     ينالذين يع 

للقيام بأعمال التفتيش والتحقق    
من تطبيق أحكام هذا القانون     
والقرارات الصادرة تنفيذًا لـه     

 :سلطة
دخول احملال واملنـشآت ذات      -١

الصلة مبزاولة أي من األنشطة      
  .اخلاضعة ألحكام هذا القانون

ــائق   -٢ ــى الوث ــالع عل اإلط
لة بأعمال  والسجالت ذات الص  

  :التعديل
يكون للمفتشني من أعـضاء       -أ  

اللجنة الوطنية أو من غريهـم      
هم رئـيس اللجنـة     ينالذين يع 

للقيام بأعمال التفتيش والتحقق    
من تطبيق أحكام هذا القانون     
والقرارات الصادرة تنفيذًا لـه     

 :سلطة
 ذات  دخول احملال واملنـشآت    -١

الصلة مبزاولة أي من األنشطة      
  .اخلاضعة ألحكام هذا القانون

ــائق   -٢ ــى الوث ــالع عل اإلط
والسجالت ذات الصلة بأعمال    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يكون للمفتشني من أعضاء اللجنة      -  أ

الوطنية أو من غريهـم الـذين       
لقيام بأعمال هم رئيس اللجنة ل   ينيع

التفتيش والتحقق مـن تطبيـق      
أحكام هذا القانون والقـرارات     

 :الصادرة تنفيذًا له سلطة
 
دخول احملال واملنـشآت ذات       -١

الصلة مبزاولة أي من األنـشطة      
  .اخلاضعة ألحكام هذا القانون

ــائق   -٢ ــى الوث ــالع عل اإلط
والسجالت ذات الصلة بأعمال    

  .التفتيش



  ١٤١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

 .التفتيش
طلب البيانـات واملعلومـات      -٣

  .الالزمة للقيام بأعمال التفتيش
جيب على األشخاص اخلاضعني     -ب 

ألحكام هذا القانون وممثلـيهم     
واملسؤولني عن إدارم الفعلية    
متكني مفتشي اللجنة الوطنيـة     
من أداء مهمة التفتيش وعـدم      

 .إعاقتهم عن أداء هذه املهمة
 
وطنيـة مـع    وتتعاون اللجنة ال   -ج 

األمانة الفنية للمنظمة يف القيام     
بتدابري التحقق املنصوص عليها    

 .يف االتفاقية

 .التفتيش
طلب البيانـات واملعلومـات      -٣

  .الالزمة للقيام بأعمال التفتيش
جيب على األشخاص اخلاضعني     -ب 

ألحكام هذا القانون وممثليهم    
واملسؤولني عن إدارم الفعلية    

كني مفتشي اللجنة الوطنيـة     مت
من أداء مهمة التفتيش وعـدم      

 .إعاقتهم عن أداء هذه املهمة
 
وتتعاون اللجنة الوطنيـة مـع      -ج 

األمانة الفنية للمنظمة يف القيام     
بتدابري التحقق املنصوص عليها    

 .يف االتفاقية

  
  
  
  
  
  

  
  
 تصحيح اخلطـأ املطبعـي يف       -ج

 .حذف حرف الواو يف بداية الفقرة 

  
مـات  طلب البيانـات واملعلو    -٣

  .الالزمة للقيام بأعمال التفتيش
ــخاص   -ب ــى األش ــب عل جي

اخلاضعني ألحكام هذا القانون    
وممثليهم واملسؤولني عن إدارم    
الفعلية متكني مفتشي اللجنـة     
الوطنية من أداء مهمة التفتيش     
وعدم إعاقتهم عن أداء هـذه      

 .املهمة
تتعاون اللجنة الوطنيـة مـع       -ج

القيام األمانة الفنية للمنظمة يف     
بتدابري التحقق املنصوص عليها    



  ١٤٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  
يكون ملوظفي اهليئـة الـذين        -د 

خيوهلم وزير العدل باالتفاق مع     
اللجنة الوطنية صفة مـأموري     
الضبط القضائي وذلك بالنسبة    
للجرائم املنصوص عليها يف هذا     
القانون واليت تقـع يف دوائـر       

 .هماختصاص
  

وحتال احملاضر احملررة بالنـسبة     
هلذه اجلرائم إىل النيابة العامـة      

   .بقرار من رئيس اللجنة الوطنية

  
 الذين خيوهلم   للموظفنييكون    -د 

ــدل ــر الع ــشؤون  وزي وال
ة  باالتفاق مع اللجن   اإلسالمية

الوطنية صفة مأموري الضبط    
ــسبة  ــك بالن القــضائي وذل
للجرائم املنصوص عليهـا يف     
هذا القانون واليت تقع يف دوائر      

 .اختصاصهم
وحتال احملاضر احملررة بالنسبة هلذه   
اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار من      

  .رئيس اللجنة الوطنية

 .يف االتفاقية
 الذين خيـوهلم    للموظفنييكون   -د

 والشؤون اإلسالمية  وزير العدل 
باالتفاق مع اللجنة الوطنية صفة     
مأموري الضبط القضائي وذلك     
بالنسبة للجرائم املنصوص عليهـا    
يف هذا القانون واليت تقع يف دوائر       

 .اختصاصهم
  

حملررة بالنسبة هلـذه    وحتال احملاضر ا  
اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار مـن       

  .رئيس اللجنة الوطنية
 



  ١٤٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )١٣(مادة 
ال ختل أحكام هذا القـانون بأيـة        
شروط أو تصاريح أو تـراخيص أو   
التزامات أخرى يـنص عليهـا أي       

  .قانون آخر 

  )١٣(مادة 
  دون تعديل

  

  )١٣(مادة 
املوفقة على نص املادة كمـا ورد       

 .ة دون تعديلمن احلكوم

  )١٣(مادة 
ال ختل أحكام هذا القـانون بأيـة        
شروط أو تصاريح أو تـراخيص أو   
التزامات أخرى يـنص عليهـا أي       

 .قانون آخر 

  )١٤(مادة 
تسري األحكام املنصوص عليها يف     
االتفاقية ومرفقاا فيما مل يرد بشأنه      
نص خاص يف هذا القانون، مبـا يف        

تـاج  ذلك ما يتعلق منها بضوابط إن     
ونقل املـواد الكيميائيـة الـواردة     

يف إطار  ) ٢(و) ١(باجلدولني رقمي   
  .النظام احملدد باالتفاقية 

  )١٤(مادة 
   دون تعديل

  )١٤(مادة 
املوفقة على نص املادة كمـا ورد       

 .من احلكومة دون تعديل

  )١٤(مادة 
تسري األحكام املنصوص عليها يف     
االتفاقية ومرفقاا فيما مل يرد بشأنه      

ص خاص يف هذا القانون، مبـا يف        ن
ذلك ما يتعلق منها بضوابط إنتـاج       
ونقل املـواد الكيميائيـة الـواردة     

يف إطار  ) ٢(و) ١(باجلدولني رقمي   
 .النظام احملدد باالتفاقية 



  ١٤٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )١٥(مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد       
ينص عليها قانون العقوبات أو أي      
قانون آخـر، تـسري العقوبـات      

ليها يف املواد التالية على     املنصوص ع 
  .اجلرائم احملددة فيها 

  )١٥(مادة 
   دون تعديل

  )١٥(مادة 
املوفقة على نص املادة كمـا ورد       

 .من احلكومة دون تعديل

  )١٥(مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد       
ينص عليها قانون العقوبات أو أي      
قانون آخـر، تـسري العقوبـات      

الية على  املنصوص عليها يف املواد الت    
 .اجلرائم احملددة فيها 

  )١٦(مادة 
  
  
  
  
  
  

  )١٦(مادة 
مدة ال تقل عـن     (تعديل عبارة    -

عشر سنوات وبغرامة ال تقـل      
لتصبح ) عن عشرين ألف دينار   

مدة ال تقل عن سبع سنوات       (
وبغرامة ال تقل عـن عـشرة       

 ). آالف دينار

  )١٦(مادة 
املوفقة على نص املادة كما ورد 

  .من احلكومة دون تعديل

  )١٦(مادة 
  
  
  
  
  
  



  ١٤٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  
  

يعاقب بالسجن مدة ال تقـل عـن    
عشر سنوات وبغرامة ال تقل عـن       

 ألف دينار وال جتاوز مخسني     عشرين
ألف دينار كل من ارتكب فعالً من       
األفعال املنصوص عليها يف املـادة      

  .من هذا القانون) ٣(
وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن     

بد إذا نشأ عن أي مـن هـذه         املؤ
األفعال موت شخص أو أكثـر أو       
إحلاق ضـرر جـسيم بالبيئـة أو        

  .بالصحة العامة أو تعطيل مرفق عام

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل 

مدة ال تقل عـن     يعاقب بالسجن   
سبع سنوات وبغرامة ال تقل عـن       

 وال جتـاوز    عشرة آالف دينـار   
مخسني ألف دينار كل من ارتكب      

فعالً من األفعال املنصوص عليها يف        
  .من هذا القانون) ٣(املادة 

وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن     
نشأ عن أي مـن هـذه       املؤبد إذا   

األفعال موت شخص أو أكثـر أو       
إحلاق ضـرر جـسيم بالبيئـة أو        

  .بالصحة العامة أو تعطيل مرفق عام

  
  

يعاقب بالسجن مدة ال تقـل عـن    
عشر سنوات وبغرامة ال تقل عـن       

 جتاوز مخسني   ألف دينار وال   عشرين
ألف دينار كل من ارتكب فعالً من       
األفعال املنصوص عليها يف املـادة      

  .من هذا القانون) ٣(
وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن 
املؤبد إذا نشأ عن أي من هذه 

األفعال موت شخص أو أكثر أو 
إحلاق ضرر جسيم بالبيئة أو 

  .بالصحة العامة أو تعطيل مرفق عام



  ١٤٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )١٧(مادة 
قب بالسجن مدة ال تقـل عـن    يعا

مخس سنوات وبغرامة ال تقل عـن       
مخسة آالف دينار وال جتاوز عشرين 
ألف دينار كل من خالف حكـم       

  .من هذا القانون ) ٤(املادة 

  )١٧(مادة 
 دون تعديل

  

  )١٧(مادة 
املوفقة على نص املادة كمـا ورد       

 .من احلكومة دون تعديل

  )١٧(مادة 
 يعاقب بالسجن مدة ال تقـل عـن   
مخس سنوات وبغرامة ال تقل عـن       
مخسة آالف دينار وال جتاوز عشرين 
ألف دينار كل من خالف حكـم       

 .من هذا القانون ) ٤(املادة 

  )١٨(مادة 
يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن      
ألف دينار وال جتاوز مخـسة آالف       
ـًا مـن         دينار كل من خالف أيـ

مـن  ) ٩(و) ٦(و) ٥(أحكام املواد   
  .هذا القانون 

  )١٨(مادة 
   دون تعديل

  )١٨(مادة 
املوفقة على نص املادة كما ورد 

 .من احلكومة دون تعديل

  )١٨(مادة 
يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن      
ألف دينار وال جتاوز مخـسة آالف       
ـًا مـن         دينار كل من خالف أيـ

مـن  ) ٩(و) ٦(و) ٥(أحكام املواد   
 .هذا القانون 



  ١٤٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )١٩(مادة 
ال تقل عن   يعاقب باحلبس وبغرامة    

مخسمائة دينار وال جتاوز ألف دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      

ـًا من أحكام املـواد      ) ٧(خالف أي
مـن  ) ب(والفقرة  ) ١١(و) ٨(و

  .من هذا القانون) ١٢(املادة 

  )١٩(مادة 
   دون تعديل

  )١٩(مادة 
املوفقة على نص املادة كما ورد 

 .من احلكومة دون تعديل

  )١٩(مادة 
قب باحلبس وبغرامة ال تقل عن      يعا

مخسمائة دينار وال جتاوز ألف دينار      
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من      

ـًا من أحكام املـواد      ) ٧(خالف أي
مـن  ) ب(والفقرة  ) ١١(و) ٨(و

 .من هذا القانون) ١٢(املادة 

  )٢٠(مادة 
تضاعف العقوبات املنصوص عليها    

 ١٦يف الفقرة األوىل مـن املـادة        
 مـن هـذا     ١٩،  ١٨،  ١٧واملواد  

  .القانون يف حاالت العود
  

  )٢٠(مادة 
   دون تعديل

  )٢٠(مادة 
املوفقة على نص املادة كمـا ورد       

 .من احلكومة دون تعديل

  )٢٠(مادة 
تضاعف العقوبات املنصوص عليها    

 ١٦يف الفقرة األوىل مـن املـادة        
 مـن هـذا     ١٩،  ١٨،  ١٧واملواد  

 .القانون يف حاالت العود



  ١٤٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )٢١(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢١(مادة 
بدال من  ) بعلمه(إحالل كلمة    -

الواردة يف الفقرة   ) بامسه(كلمة  
  .األوىل من املادة

أو باسـتعمال   (حذف عبـارة     -
إحدى وسائله وكـان ذلـك      
نتيجة إمهال جسيم ممن يعمـل      

الواردة يف  ) يه أو يتوىل إدارته   لد
 .اية الفقرة األوىل من املادة

وإغالق مجيـع   (حذف عبارة    -
) مقاره ملدة مؤقتـة أو دائمـة      

الواردة يف اية الفقرة الثانية من      
 .املادة

  )٢١(مادة 
فقة على قرار جملس املوا −

  .النواب
 

  )٢١(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  
  

  
  

مع عدم اإلخالل مبسؤولية الشخص     
ـًا ألحكام هذا القانون    الطبيعي طبق
يعاقب الشخص االعتباري بغرامة ال    
جتاوز مخسني ألف دينار إذا ارتكبت      
إحدى اجلرائم املنصوص عليهـا يف      
ــسابه أو   ــه أو حل ــانون بامس الق

 إحدى وسـائله وكـان      لباستعما
ل ذلك نتيجة إمهال جسيم ممن يعم     

 قبل كلمة   )حبله و (إضافة كلمة    -
الواردة يف السطر األخري    ) بغلق(

 .من الفقرة الثالثة
ة بعـد  وعلى ذلك يكون نص املاد   

  :التعديل
مع عدم اإلخالل مبسؤولية الشخص     
ـًا ألحكام هذا القانون    الطبيعي طبق
يعاقب الشخص االعتباري بغرامة ال    
جتاوز مخسني ألف دينار إذا ارتكبت      
إحدى اجلرائم املنصوص عليهـا يف      

  . أو حلسابهبعلمهالقانون 
ويف حالة احلكم باإلدانة جيـوز أن       
 تأمر احملكمة حبرمـان الـشخص     

  
  
  
  
  

مع عدم اإلخالل مبسؤولية الشخص     
ـًا ألحكام هذا القانون    الطبيعي طبق
يعاقب الشخص االعتباري بغرامة ال    
جتاوز مخسني ألف دينار إذا ارتكبت      
إحدى اجلرائم املنصوص عليهـا يف      

  . أو حلسابهبعلمهالقانون 
دانة جيـوز أن    ويف حالة احلكم باإل   

تأمر احملكمة حبرمـان الـشخص      



  ١٥٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  .لديه أو يتوىل إدارته
ويف حالة احلكم باإلدانة جيـوز أن       
تأمر احملكمة حبرمـان الـشخص      
ــشاركة يف   ــن امل ــاري م اإلعتب
املشروعات العامة أو بإغالق مقاره     
اليت وقعت فيها اجلرميـة أو حبلـه        
وإغالق مجيع مقاره ملدة مؤقتـة أو       

  .دائمة
وإذا ارتكبت أي من هذه اجلـرائم       

بة الغرامة اليت ال    عمدا تكون العقو  
تقل عن مخسني ألـف دينـار وال        
جتاوز مائيت ألف دينار، وحيكم بغلق      

  .مقره ومجيع فروعه

ــشاركة يف   ــن امل ــاري م االعتب
املشروعات العامة أو بإغالق مقاره     

  .اليت وقعت فيها اجلرمية أو حبله
وإذا ارتكبت أي من هذه اجلـرائم       
عمدا تكون العقوبة الغرامة اليت ال      
تقل عن مخسني ألـف دينـار وال        

ه حبلجتاوز مائيت ألف دينار، وحيكم      
  .بغلق مقره ومجيع فروعهو

ــشاركة يف   ــن امل ــاري م االعتب
املشروعات العامة أو بإغالق مقاره     

  .اليت وقعت فيها اجلرمية أو حبله
وإذا ارتكبت أي من هذه اجلـرائم       
عمدا تكون العقوبة الغرامة اليت ال      
تقل عن مخسني ألـف دينـار وال        

ه حبلجتاوز مائيت ألف دينار، وحيكم      
  .بغلق مقره ومجيع فروعهو
 



  ١٥١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )٢٢(مادة 
تقضي احملكمة يف حالـة احلكـم       
باإلدانة مبصادرة أو إتالف أو تدمري      
األسلحة واملواد الكيميائيـة حمـل      
اجلرمية وغريها من مرافـق إنتـاج       
األســلحة الكيميائيــة واملعــدات 
ـًا   واألشـياء املــصممة خصيــص

  .لالستعمال يف ارتكاب اجلرمية
  

  )٢٢(مادة 
   تعديلدون 

  )٢٢(مادة 
املوفقة على نص املادة كما ورد 

 .من احلكومة دون تعديل

  )٢٢(مادة 
تقضي احملكمة يف حالـة احلكـم       
باإلدانة مبصادرة أو إتالف أو تدمري      
األسلحة واملواد الكيميائيـة حمـل      
اجلرمية وغريها من مرافـق إنتـاج       
األســلحة الكيميائيــة واملعــدات 
ـًا   واألشـياء املــصممة خصيــص

  .الستعمال يف ارتكاب اجلرميةل
  
  
  
 



  ١٥٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

  )٢٣(مادة 
تصدر اللجنة الوطنيـة القـرارات      

  .الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

  )٢٣(مادة 
   دون تعديل

  )٢٣(مادة 
املوفقة على نص املادة كمـا ورد       

 .من احلكومة دون تعديل

  )٢٣(مادة 
تصدر اللجنة الوطنيـة القـرارات      

  .انونالالزمة لتنفيذ أحكام هذا الق
 

  )٢٤(مادة 
  
  
  
  
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به      
من اليوم التايل لتـاريخ نـشره يف        

  )٢٤(مادة 
رئـيس جملـس    (إضافة عبارة    -

) علـى (بعد كلمة   ) الوزراء و 
  .الواردة يف صدر املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

الوزراء رئيس جملس الوزراء و   على  
 تنفيذ أحكـام   – كل فيما خيصه     –

هذا القانون ويعمل به مـن اليـوم        

  )٢٤(مادة 
 املوافقة على قرار جملـس      −

 .النواب

  )٢٤(مادة 
  
  
  
  

الوزراء رئيس جملس الوزراء و   على  
 تنفيذ أحكـام   – كل فيما خيصه     –



  ١٥٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  جملس النوابقرار
جلنة الشؤون اخلارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطين
  نص املادة كما أقرا اللجنة

التايل لتاريخ نـشره يف اجلريـدة          .اجلريدة الرمسية
  .الرمسية

مل به مـن اليـوم      هذا القانون ويع  
التايل لتاريخ نـشره يف اجلريـدة        

 .الرمسية

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٥٤

  



 )١٥٤( 

  م٢٠٠٨  ديسمرب٢١  :التاريخ
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

استعمال بشأن حظر استحداث وإنتاج وختزين ومشروع قانون : املوضوع 
) ٧٩(األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  .م٢٠٠٧لسنة 
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ  ٢٠٠٨ م  ایو ٢٢بت  اریخ 
م   شروع ق   انون ب   شأن ، ن   سخة م   ن )٢٠٠٨ –٥ –٣/ ص ل ت ق ٢١٠(رق   م 

وتخ  زین واس  تعمال األس  لحة الكیمیائی  ة وت  دمیر تل  ك      حظ  ر اس  تحداث وإنت  اج   
، وذل  ك لمناق  شتھ م٢٠٠٧ل  سنة ) ٧٩(األس  لحة، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  

  .وإبداء المالحظات علیھ للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني
م، عق     دت لجن     ة ال     شؤون ٢٠٠٨ یونی     و١٥م     ایو، و٢٩وبت    اریخي    

، حی  ث ال  سادس والثالث  ین والتاس  ع والثالث  ین   اعیھ  ا الت  شریعیة والقانونی  ة اجتم 
اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة، وق  رار مجل  س     
الن    واب ب    شأنھ، وذل    ك بح    ضور المست    شارین واالخت    صاصیین الق    انونیین      

وكان   ت س   عادة الع   ضو رب   اب الع   ریض ق   د أث   ارت ش   بھة ع   دم       .  ب   المجلس
م  ن م  شروع الق  انون الم  ذكور، وق  د   ) ٣(ادة م  ن الم  ) د(الدس  توریة ف  ي الفق  رة  

 من ھیئة المستشارین القانونیین بی ان ال رأي ف ي    – بناًء على ذلك –طلبت اللجنة  
ھذا الموضوع، وقد قدمت الھیئ ة رأیھ ا المرف ق وال ذي أی دت فی ھ وج ود ال شبھة          

) د(الدس   توریة ف   ي الفق   رة الم   ذكورة، واقترح   ت إح   الل ال   نص الت   الي للفق   رة  
 التحریض أو الم ساعدة ب أي طریق ة عل ى     -د: " الة عدم الدستوریة فیھالتالفي ح 

  ".  القیام بأي من األنشطة المحظورة على الدول األطراف بموجب االتفاقیة 
راج   ین التف   ضل ب   االطالع عل   ى تع   دیل الفق   رة الم   ذكورة عل   ى النح   و   

 س  عادة الم  شار إلی  ھ م  ن قب  ل ھیئ  ة المست  شارین الق  انونیین تأیی  ًدا لم  ا اقترحت  ھ        
  .العضو رباب العریض في ھذا الشأن

  

            حممد هادي احللواجي
رئيس جلنة الشؤون التشريعية 

  والقانونية



 )١٥٥( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  

التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون 

بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة، 
ومشروع قانون بشأن استمالك األراضي 

 ومشروع قانون بشأ، استمالك للمنفعة العامة،
العقارات للمنفعة العامة املرافق للمرسوم امللكي 

م، ومشروع قانون تعويض ٢٠٠٨لسنة )٩(
املالك عن مساحة األراضي اليت تقتطع من 
أمالكهم لالرتاد اإلجباري للمباين أو لزاوية 

  .  الرؤية 
  
  
  



 ١٥٦

  م٢٠٠٨ دیسمبر  ٣٠: التاریخ 
  

مـشروع :  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حـولالتكميلي الثالثالتقرير 
ت للمنفعة العامة، مشروع قانون بـشأن اسـتمالك قانون بشأن استمالك العقارا

األراضي للمنفعة العامـة، مـشروع قـانون بـشأن اسـتمالك العقـارات للمنفعـة 
م، مـشروع قـانون بـشأن ٢٠٠٨لـسنة ) ٩(العامة املرافق للمرسـوم امللكـي رقـم 

تعويض املالك عن مساحة األراضي التي تقتطع من أمالكهم لالرتداد اإلجباري 
  . لزاوية الرؤيةللمباني أو

          

  

م أرسل معالي السید عل ي ب ن ص الح ال صالح رئ یس مجل س       ٢٠٠٨ نوفمبر ٢٥بتاریخ  
إل   ى لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة   ) ٢٠٠٨-١١-٣/  ص ل ت ق ٢٦٧(رقم ب    اخطاًب   ال   شورى 
بع  د ) ٢٣) : (٤٠(بع  د التع  دیل، و) ٥) : (٦( ب  شأن ق  رار المجل  س بإع  ادة الم  ادتین والقانونی  ة

م  شروع ق  انون ب  شأن اس  تمالك العق  ارات للمنفع  ة العام  ة، م  شروع ق  انون ب  شأن     م  ن التع  دیل
اس  تمالك األراض  ي للمنفع  ة العام  ة، م  شروع ق  انون ب  شأن اس  تمالك العق  ارات للمنفع  ة العام  ة  

م، م شروع ق انون ب شأن تع ویض الم الك ع ن          ٢٠٠٨ل سنة   ) ٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
؛ أمالكھ  م لالرت  داد اإلجب  اري للمب  اني أو لزاوی  ة الرؤی  ة    م  ساحة األراض  ي الت  ي تقتط  ع م  ن    

لدراس  تھما ف  ي ض  وء م  داخالت ال  سادة أع  ضاء المجل  س، وإع  داد تقری  ر بھ  ذا ال  شأن لعرض  ھ  
   .على المجلس الموقر

  

  : إجراءات اللجنة-ًأوال 

  : المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیةكلیفلتنفیذ الت

 : المعادتین فيالمادتینت اللجنة تدارس - ١

  .م٢٠٠٨ نوفمبر ٣٠بتاریخ    االجتماع السابع       -

    .م٢٠٠٨ دیسمبر ٢٨ االجتماع التاسع           بتاریخ               -
   

اجتماعھا السابع ع دًدا م ن الجھ ات ذات العالق ة، حی ث ح ضر ع ن ك ل            دعت اللجنة إلى     - ٢
 :من

  :وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة -



 ١٥٧

    .رئیس مجلس إدارة األوقاف السنیة   لیفةالشیخ سلمان بن عیسى آل خ. ١     

  .رئیس مجلس إدارة األوقاف الجعفریة        أحمد حسین إبراھیم عباسالسید. ٢
  .عضو مجلس إدارة األوقاف الجعفریة    السید محمد عباس آل الشیخ. ٣

            

  :وزارة شؤون البلدیات والزراعة -
 .خطیط الھیكليمدیر إدارة الت  األستاذ خالد أحمد األنصاري . ١

 .رئیس دائرة االستمالك والتعویض  الشیخ حمود بن إبراھیم آل خلیفة . ٢

 .ونيــــــــتشار القانــــالمس  الدكتور حمادة عبدالسالم . ٣

  

 : وزارة األشغال-
  .وكیل الوزارة      األستاذ نایف عمر الكاللي. ١
  .مدیر إدارة التخطیط وتصمیم الطرق    المھندسة ھدى عبداهللا فخرو. ٢

  .رئیس مجموعة التصامیم التفصیلیة     األستاذة وداد منصور نعمة. ٣

 .المستشار القانوني      األستاذ بشیر محمد صالح. ٤

 
 :كما شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى •
 .المستشـــار القانونــي للمجلــــس       دكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجيال -١

   .    أخصائي قانوني       األستاذة میادة مجید معارج -٢

 

 .جواد مھدي محفوظ، والسیدة خولة حسن ھاشمید ـالس اللجنة تولى أمانة سر •

  

ثانيــا
ً

  :آراء اجلهات: 
إدارة األوقـاف وإدارة األوقـاف الـسنية ( وزارة العدل والشؤون اإلسـالمية رأي. ١

  :)اجلعفرية
  



 ١٥٨

 المعم ول ب ھ ف ي    أنری ة  أكد ممثلو كل من إدارة األوق اف ال سنیة وإدارة األوق اف الجعف       
مملكة البح رین بخ صوص دور العب ادة ھ و أن ھ ال ی تم اس تمالكھا إال ب التوافق والتراض ي ب ین             

ول  م یح  دث أن ت  م اس  تمالك دور عب  ادة ق  سًرا وم  ن دون رض  ا أح  د تل  ك        األط  راف المعنی  ة، 
الم ساس   أن دور العب ادة ال یمك ن    وھذا ما أك ده ممثل و إدارة األوق اف الجعفری ة م ن       .األطراف

  .بھا نظرًا لحرمتھا ومكانتھا الخاصة
  
  : وزارة شؤون البلديات والزراعة.٢

ف ي    م ن اس تملك عق اره   ح ق  عل ى  ت ي ت نص  بعد التعدیل وال) ٢٣): (٤٠(ة  بخصوص الماد 
 م  شروعث  الث س نوات دون الب  دء ف ي تنفی  ذ   ة م د  انق  ضاء العق ار الم  ستملك بع د   أن ی سترد ھ  ذا 

ون البل دیات والزراع ة   ؤش   ة أجل ھ، فق د أك د ممثل و وزار        م ن  مالكالمنفعة العامة الذي تم االست    
 معلل  ین ذل  ك بت  أخر الب  دء ف  ي بع  ض    الم  شار إلیھ  ارأیھ  م ال  سابق القاض  ي بح  ذف الم  دة  عل  ى 

  .  المنفعة العامةمشاریع  تنفیذ األمر الذي سیترتب علیھ عرقلة مع وجود ھذا القید،المشاریع
  

  : وزارة األشغال.٣
  ب  رأیھم – اتفاق  ـًا م  ع وزارة ش  ؤون البل  دیات والزراع  ة  –رة األش  غال ممثل  و وزاتم  سك   

 م ن م  شروع الق انون لم  ا   بع د التع  دیل ) ٢٣): (٤٠(ة الم  ادال سابق بح  ذف الم دة الم  ذكورة ف ي    
  .تمثلھ من تقیید في تنفیذ المشاریع ذات المنفعة العامة وتعطیل لھا

  
ثالثـا
ً

  :رأي اللجنـة: 
بع  د التع  دیل م  ن ) ٢٣) : (٤٠(بع  د التع  دیل، والم  ادة ) ٥) : (٦(الم  ادة تدارس  ت اللجن  ة    

م  شروع ق  انون ب  شأن اس  تمالك     م  شروع ق  انون ب  شأن اس  تمالك العق  ارات للمنفع  ة العام  ة،       
األراض  ي للمنفع  ة العام  ة، م  شروع ق  انون ب  شأن اس  تمالك العق  ارات للمنفع  ة العام  ة المراف  ق    

نون ب شأن تع ویض الم الك ع ن م ساحة      م، م شروع ق ا  ٢٠٠٨ل سنة  ) ٩(للمرسوم الملك ي رق م     
ب  ادل تو ،األراض  ي الت  ي تقتط  ع م  ن أمالكھ  م لالرت  داد اإلجب  اري للمب  اني أو لزاوی  ة الرؤی  ة       

وبع د االس تئناس ب رأي وزارة     . المادتین المذكورتین بشأنالسادة أعضاء اللجنة وجھات النظر 
 وإدارة األوق اف الجعفری ة،  العدل والشؤون اإلسالمیة ممثلة في كل م ن إدارة األوق اف ال سنیة         

ش   ؤون البل    دیات والزراع   ة  ووزارة األش    غال وآراء المست   شارین الق    انونیین؛ رأت    وزارة 
بعد التعدیل أن توص ي باإلبق اء عل ى توص یتھا ال سابقة م ع       ) ٥) : (٦(بخصوص المادة    اللجنة

، ویعط ى  م ن م شروع الق انون   ) ١(التوصیة بإضافة تعری ف ل دور العب ادة لی ضّمن ف ي الم ادة         
ھذا التعریف رقًما تسلسلًیا ضمن التعاریف ال واردة ف ي الم ادة الم ذكورة، واقترح ت اللجن ة أن        

  ."المساجد والمآتم ودور العبادة للدیانات األخرى : دور العبادة" : یكون التعریف كالتالي
     



 ١٥٩

وص بتع دیل الم دة المن ص    اللجنة توصأ بعد التعدیل) ٢٣) : (٤٠(المادة وفیما یتعلق ب 
 خم س س نوات؛ وذل ك إلف ساح المج ال لم دة       بحی ث تم دد إل ى   ) أ(من الفقرة ) ١(علیھا في البند    

أط ول للب  دء بالتنفی  ذ الحتم  ال وج ود م  ا ی  ؤخر الب  دء ف  ي  تنفی ذ م  شاریع المنفع  ة العام  ة خ  الل     
ث  الث س   نوات وھ   ي الم  دة المن   صوص علیھ   ا ف  ي الم   ادة كم   ا وردت ف  ي م   شروع الق   انون      

م ن ھ ذا الم شروع ت ستلزم اتخ اذ إج راءات       ) ٥( اللجن ة ھن ا إل ى أن الم ادة         كم ا ت شیر    .األصلي
معینة من أجل االستمالك، األمر ال ذي ق د یت أخر مع ھ الب دء ف ي تنفی ذ م شاریع المنفع ة العام ة                    

  .عن ثالث سنوات
    

  

رابع
ً
  :اختيار مقرري املوضوع الرئيسي واالحتياطي: ا

  :اخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل منمن الالئحة الد) ٣٩(إعماًال لنص المادة 
  

 .مقـرًرا رئیســـًا      األستاذة دالل جاســــم الزایــــد  . ١

 .مقـرًرا احتیاطًیا      األستاذ السید حبیب مكي ھاشم . ٢
 

خامس
ً
  :توصية اللجنة: ا

الموافقة عل ى الم واد المع ادة م ن م شروع الق انون بالتع دیالت ال واردة تف صیًال           توصي اللجنة ب  
 .في الجدول المرفق

  

.واألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر واختاذ ما ترونه بشأنه  
       

  
  

          ي حممد هادي احللواج              سيد حبيب مكي هاشمال
  رئيــــس                    نائب رئيس 

  قانونيةجلنة الشؤون التشريعية وال التشريعية والقانونية            جلنة الشؤون
  
  
  
  
  
  
  



 )١٦٠( 

مشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة، 
م، مشروع ٢٠٠٨لسنة ) ٩(مشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة املرافق للمرسوم امللكي رقم 

تي تقتطع من أمالكهم لالرتداد اإلجباري للمباني أو لزاوية قانون بشأن تعويض املالك عن مساحة األراضي ال
  الرؤية
  
  

  

النص كما جاء من 
   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  الحكومة

  

  إجراءات: الباب الثاني
االستمالك والتثمني والتظلم 

  :منها
إجراءات : الفصل األول

  :االستمالك والتثمني
  

بع          د ) ٥): (٦(الم          ادة 

  : التعدیل

  

  إجراءات: الباب الثاني
االستمالك والتثمني والتظلم 

  :منها
إجراءات : الفصل األول

  :مالك والتثمنياالست
  

بع          د ) ٥): (٦(الم          ادة 
   :التعدیل

  

  
  إجراءات: الباب الثاني

الستمالك والتثمني والتظلم ا
  :منها
إجراءات : الفصل األول

  :االستمالك والتثمني
  

بع          د ) ٥): (٦(الم          ادة 
  :التعدیل

توص   ي اللجن   ة باإلبق   اء عل   ى   

  
  إجراءات: الباب الثاني

االستمالك والتثمني والتظلم 
  :منها

إجراءات : ألولالفصل ا
  :االستمالك والتثمني

  

   :)٥: (المادة
  



 )١٦١( 

النص كما جاء من 
   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  الحكومة

ـًا للثالث٥المادة رقم (   ) وفق

    تتخذ إجراءات االستمالك بناء
على طلب يقدم من المستملك     
ـًا بـه        إلى الـوزارة، مبينـ
المشروع المطلوب االستمالك   
ـًا      ـًا به بيان من أجله، ومرفق
للعقار موضـوع االسـتمالك     
ـًا لموقعـه     ـًا تخطيطي ورسم
ـًا صادرا من     ومساحته، وكتاب

ماليــة يفيــد تــوافر وزارة ال
االعتماد المـالي المخـصص     
لالستمالك والتزامها بإيداعـه    
في حساب اإلدارة خالل مـدة      
ـًا مـن        ال تجاوز ستين يومـ
تاريخ إخطارها من قبل هـذه      

  
    تتخذ إجراءات االستمالك بناء
على طلب يقدم من المستملك     
ــه  ــاً ب ــوزارة، مبين ــى ال إل
المشروع المطلوب االستمالك   
من أجله، ومرفقاً بـه بيانـاً        
للعقار موضـوع االسـتمالك     
ــاً لموقعــه  ورســماً تخطيطي
ومساحته، وكتاباً صادراً مـن     

 الماليــة يفيــد تــوافر وزارة
االعتماد المـالي المخـصص     
لالستمالك والتزامها بإيداعـه    
في حساب اإلدارة خالل مـدة      
ال تجاوز ستين يوماً من تاريخ      
إخطارها من قبل هذه اإلدارة     

ــى توص  یتھا ال  سابقة   عل
  : التاليالنحو

 ت   صحیح األخط   اء النحوی   ة  -١
في العبارة التالیة من الفق رة      

بیان      ـًا للعق      ار : " األول      ى
موضوع االستمالك ورس ًما    
تخطیطیًا لموقعھ وم ساحتھ،    

  : ؛ لت   صبح"وكتاب   ًا ص   ادرًا 
 للعق   ار بی   انومرفق   ـًا ب   ھ " 

ورس  م موض وع االس تمالك   
 لموقعھ وم ساحتھ،    تخطیطي

  ".وكتاب صادر
أو بت   وافر "ارة  إض   افة عب   -٢

 بع  د عب  ارة  "العق  ار الب  دیل 
ال   واردة " لجن   ة التثم   ین "

  في نھایة الفقرة األولى
بع  د ) م  سبًبا(إض  افة عب  ارة  -٣

وی     صدر ال     وزیر (عب     ارة 
ف ي الفق رة    ) قرار االستمالك 
  .الثانیة من المادة

 ت   صحیح األخط   اء النحوی   ة  -٤

    تتخذ إجراءات االستمالك بناء
على طلب يقدم من المستملك     
ــه  ــاً ب ــوزارة، مبين ــى ال إل

مطلوب االستمالك  المشروع ال 
 بيـان ا به   ـًمن أجله، ومرفق  

للعقار موضـوع االسـتمالك     
ــ ــمورس ــه ي تخطيط  لموقع

 مـن   وكتاب صادر ومساحته،  
ة يفيــد تــوافر وزارة الماليــ

االعتماد المـالي المخـصص     
لالستمالك والتزامها بإيداعـه    
في حساب اإلدارة خالل مـدة      
ال تجاوز ستين يوماً من تاريخ      
إخطارها من قبل هذه اإلدارة     
بقيمة التعويض المقدر بواسطة  
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اإلدارة بقيمة التعويض المقدر    
  .بواسطة لجنة التثمين

ــرار   ــوزير ق ــصدر ال وي
ـًا      ـًا به بيانـ االستمالك مرفق

ـًا للعقـار     موضـوع  تفصيلي
ـًا   ــ ــتمالك ورسمـ االسـ
ـًا لموقعه، وذلك بعد     تخطيطي
التحقق مـن تـوافر شـروط       
االستمالك واالعتماد المـالي    

  .المخصص لالستمالك
  

  

  

  

  

بقيمة التعويض المقدر بواسطة  
  .لجنة التثمين

مرفقا به بياناً  ومسببا ويصدر الوزير قرار االستمالك
عقار موضوع االستمالك ورسماً تخطيطياً لموقعه، تفصيلياً لل

وذلك بعد التحقق من توافر شروط االستمالك واالعتماد 
 ويكون استمالك عقارات ،المالي المخصص لالستمالك

األوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة االستئناف 
، وال يجوز العليا الشرعية وتصدر المحكمة حكماً باالستمالك

  .ستمالك على دور العبادة مطلقاأن يرد اال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في العبارة التالیة من الفق رة      
ًا بیان      ًا تف      صیلی: " الثانی      ة

للعق  ار موض  وع االس  تمالك 
: لت صبح " ورسمًا تخطیطًی ا    

 للعق     ار بی     ان تف     صیلي " 
ورس  م موض وع االس تمالك   

   ".تخطیطي
 إض    افة عب    ارة ف    ي نھای    ة   -٥

وال (الم     ادة، ت     نص عل     ى  
یج    وز أن ی    رد االس    تمالك 

  ).على دور العبادة مطلقا
 ع  دم الموافق  ة عل  ى إض  افة    -٦

" مجل     س الن     واب عب     ارة  
ارات ویك   ون اس   تمالك عق    

األوق    اف ب    إجراءات رف    ع  
ال      دعوى أم      ام محكم       ة   
االس  تئناف العلی  ا ال  شرعیة  
وت     صدر المحكم     ة حكم     ًا  

 وذل           ك "باالس           تمالك 
  : لألسباب التالیة

 ال مب     رر إلف     راد عق     ارات  -أ
األوق     اف ب     نص خ     اص،   

أو بتوافر العقار   ،  لجنة التثمين 
  .البديل

بيان  مرفقا به وامسبب ويصدر الوزير قرار االستمالك
 لموقعه، ورسم تخطيطي للعقار موضوع االستمالك تفصيلي

وذلك بعد التحقق من توافر شروط االستمالك واالعتماد 
 وال يجوز أن يرد االستمالك ،المالي المخصص لالستمالك

  .على دور العبادة مطلقا
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فم  ادام م  شروع الق  انون ق  د    
وض  ع قاع   دة عام   ة ف   ي أن  
یك               ون االس               تمالك  
لم  شروعات المنفع  ة العام  ة  

دة بالق     انون بق     رار  المح     د
إداري ی        صدره ال        وزیر  
المخ    تص؛ فلم    اذا ت    ستثنى  
عق    ارات األوق    اف لیك    ون  
اس  تمالكھا بحك  م ق  ضائي ؟    
ھذا إلى أن العبارة الم ضافة     

 أن یك ون االس تمالك   ذك رت 
بحكم قضائي ولم تذكر شیًئا     

  .عن التثمین
  

 ق  رار االس  تمالك ھ  و ق  رار  -ب
 إداري یصدره الوزیر، وق د    

یق ـًا للطع ن    رسم القانون طر  
في القرارات اإلداریة ومنھا 
الق            رارات ال            صادرة  
باالس   تمالك أم   ام المحكم   ة   

ال    دائرة / الكب    رى المدنی    ة  
اإلداری     ة ك     ضمان بإلغ     اء 
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القرارات اإلداری ة المخالف ة     
  .للقانون من قبل القضاء

 بح سب  – محاكم االس تئناف   -ج
 تنظ   ر فق   ط ف   ي   –األص   ل 

دع      اوى الطع      ن بأحك      ام  
 أدن ى وال  صادرة من محاكم 

تخ      تص بنظ      ر دع      اوى   
  .ابتدائیة

 إض  افة مجل  س الن  واب تقل  ل   -د
الضمانات الق ضائیة بالن سبة    
الستمالك عقارات األوق اف    
وال تزی   دھا؛ ذل   ك أن ق   رار  
االس   تمالك خاض   ع لل   تظلم   
أم  ام لجن  ة التظلم  ات وأم  ام    
المحكم   ة الكب   رى المدنی   ة،   
وحك   م ھ   ذه المحكم   ة قاب   ل   
للطع    ن فی    ھ أم    ام محكم    ة   

المدنی    ة، ناف العلی    ا االس    تئ
وحك   م ھ   ذه المحكم   ة قاب   ل   
للطع    ن فی    ھ أم    ام محكم    ة   
التمیی  ز، بینم  ا حك  م محكم  ة   
االس   تئناف العلی   ا ال   شرعیة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 )١٦٥( 

النص كما جاء من 
   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  الحكومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بع     د ) ٢٣): (٤٠(الم     ادة 

  : التعدیل
  
   

يجوز لمـن تـم اسـتمالك     -أ
عقاره أن يسترد هذا العقار في 

  :أي الحالتين اآلتيتين
انقضاء مدة ثالث سنوات     -١

على استمالك العقار دون    

 سیكون نھائًیا ألنھ غیر قاب ل    
 للطع    ن فی    ھ لالس    تئناف أو

أمام محكم ة التمیی ز بح سب       
  .قانون محكمة التمییز

التوص    یة بإض    افة تعری    ف . ٧
م ن  ) ١ ( المادة إلىلدور العبادة   

م  شروع الق  انون، ویعط  ى ھ  ذا   
التعری  ف رقًم  ا تسل  سلًیا ض  من    
التع   اریف ال   واردة ف   ي الم   ادة    

 أن یك      ون  عل      ى الم      ذكورة،  
دور " : التعری         ف كالت         الي  

المساجد والمآتم ودور  : العبادة
، "العب    ادة لل    دیانات األخ    رى 

وذلك لتوضیح المعنى المقصود    
 .بدور العبادة

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): ٣١: (المادة

  
 تـم اسـتمالك     يجوز لمن  -أ
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بع     د ) ٢٣): (٤٠(الم     ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق٢٩المادة رقم ( 

يجوز لمن تـم اسـتمالك       -أ
ه أن يسترد هذا العقار في عقار

  :أي الحالتين اآلتيتين
انقضاء مدة ثالث سنوات     -١

على استمالك العقار دون    
البدء في تنفيذ مـشروع      
المنفعة العامة الـذي تـم      

روع البدء في تنفيـذ مـش     
المنفعة العامة الـذي تـم      

 .االستمالك من أجله
ــستملك،  -٢ ــر المـ تقريـ

ــروف  ــارات أو ظ العتب
، االستغناء عن تنفيذ  يقدرها

ــم   ــذي ت ــشروع ال الم
 .االستمالك من أجله

مع مراعاة حكم الفقـرة      -ب
السابقة، يجب على المـستملك     
الذي يقرر االسـتغناء عـن      
العقار موضوع االستمالك أن    

ستمالك عقاره  يخطر من تم ا   
باالستغناء عن هـذا العقـار      
وعدم لزومه ألي من أعمـال      

  
  
  
  
  
  
  

بع     د ) ٣٢): (٤٠(الم     ادة 

  : التعدیل
بتع   دیل الم   دة  توص   ي اللجن   ة  

) ١(المنصوص علیھا في البند 
م  ن ھ  ذه الم  ادة ) أ(م  ن الفق  رة 

وجعلھ   ا م   دة خم   س س   نوات؛  
وذل    ك إلف    ساح المج    ال لم    دة  
أط   ول للب   دء بالتنفی   ذ الحتم   ال 
وجود ما یؤخر البدء في  تنفیذ       
م  شاریع المنفع  ة العام  ة خ  الل   

عقاره أن يسترد هذا العقار في 
  :الحالتين اآلتيتين منأي 

 سنوات  خمس انقضاء مدة  -١
على استمالك العقار دون    
البدء في تنفيـذ مـشروع      
المنفعة العامة الـذي تـم      

 .االستمالك من أجله

ــستملك،  -٢ ــر المـ تقريـ
ــروف  ــارات أو ظ العتب

، االستغناء عن تنفيذ  يقدرها
ــم   ــذي ت ــشروع ال الم

  .االستمالك من أجله
وذلك ما لـم يقـرر مجلـس        
الوزراء في أي مـن هـاتين       
الحالتين تخـصيص العقـار     
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 .االستمالك من أجله
ــستملك،  -٢ ــر المـ تقريـ

ــارات أو ظــروف  العتب
، االسـتغناء عـن     يقدرها

تنفيذ المشروع الذي تـم     
 .االستمالك من أجله

ما لـم يقـرر مجلـس       وذلك  
الوزراء في أي مـن هـاتين       
الحالتين تخـصيص العقـار     
موضوع االستمالك ألي مـن     
أعمال المنفعة العامة األخرى    
المنصوص عليها في المـادة     

 .من هذا القانون ) ٣(
مع مراعـاة حكـم الفقـرة       و

السابقة ، يجب على المستملك     

بخطاب موصى  المنفعة العامة   
وأن ينشر   عليه بعلم الوصول  

قرار االستغناء عـن العقـار      
موضوع االستمالك في جريدة    
محلية مرتين متتاليتين ويعلق    
قرار االستغناء في مقر البلدية 
الواقع العقار ضـمن دائـرة      

على أن يحدد له    ،  اختصاصها
مهلة ال تقل عن ستين يومـاً         
للتقدم بطلب السـترداد هـذا      

وإعادة مبلغ التعويض   . العقار
  الذي استلمه عن قيمة العقار    
، أو قيمته السوقية أيهما أقل    

، فإذا باستثناء الحقوق األخرى
ما انقضت هذه المهلـة دون      

ث     الث س     نوات وھ     ي الم     دة  
علیھ   ا ف  ي الم   ادة  المن  صوص  

كما وردت في مشروع القانون     
  .األصلي

  

كم    ا تؤك    د اللجن    ة توص    یاتھا 

  :السابقة

) مـن (إضافة حرف الجر     •
ــارة  ــد عب ــي أي(بع ) ف

 ).أ(الواردة في الفقرة 

ــرة إ • ــياغة الفق عــادة ص
ــادة  ــن الم ــرة م  األخي

 ،"ب"وإعطائها الترميـز    
  :لتصبح

مع مراعاة حكم الفقرة     و -ب (
 استمالك  وحق من تم  السابقة،

موضوع االستمالك ألي مـن     
أعمال المنفعة العامة األخرى    
المنصوص عليها في المـادة     

 .من هذا القانون ) ٣(

مع مراعاة حكم الفقـرة     و-ب
وحق من تم استمالك     السابقة،

ـ  والطعـن عقاره التظلم  ى  عل
قرار مجلس الوزراء بموجب    

من هذا  ) ١٧،  ١٦ (المادتين
 يجب على المستملك    ،القانون

الذي يقرر االسـتغناء عـن      
العقار موضوع االستمالك أن    
يخطر من تم استمالك عقاره     
باالستغناء عن هـذا العقـار      
وعدم لزومه ألي من أعمـال      
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الذي يقرر االسـتغناء عـن      
العقار موضوع االستمالك أن    

خطر من تم استمالك عقاره     ي
باالستغناء عن هـذا العقـار      

ومه ألي من أعمـال     وعدم لز 
، على أن يحدد    المنفعة العامة 

له مهلة ال تقل عـن سـتين        
للتقدم بطلب السترداد   ـًا  يوم

هذا العقـار وسـداد قيمتـه       
السوقية وقت االستغناء عنـه     

 منها مقابل عـدم     ـًامخصوم
ـًا لمـا     االنتفاع بالعقا  ر وفقـ

، فـإذا مـا   ره لجنة التثمين  تقد
انقضت هذه المهلة دون تقديم     

مة العقار سقط   الطلب وسداد قي  

مة العقار تقديم الطلب وسداد قي  
، سقط الحق فـي االسـترداد     

ويكون للمستملك التصرف في    
العقار المستملك بكافة أنـواع     

  .التصرفات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 علـى   والطعـن  التظلمعقاره  
قرار مجلس الوزراء بموجب    

من هذا  ) ١٧،  ١٦ (تينالماد
 يجب على المستملك    ،القانون

الذي يقرر االسـتغناء عـن       
العقار موضوع االستمالك أن    
يخطر من تم استمالك عقـاره   
باالستغناء عن هـذا العقـار      
وعدم لزومه ألي من أعمـال      

 بخطاب موصى المنفعة العامة   
وأن ينشر   عليه بعلم الوصول  

قرار االستغناء عـن العقـار      
ــي  ــتمالك ف ــوع االس موض
ــي   ــمية وف ــدة الرس الجري
صحفيتين يوميتين محليتـين    

بخطاب موصى  المنفعة العامة   
وأن ينشر   عليه بعلم الوصول  

الستغناء عـن العقـار     قرار ا 
ــي  ــتمالك ف موضــوع االس
ــي   ــمية وف ــدة الرس الجري
صحفيتين يوميتين محليتـين    

 ويعلق  تصدران باللغة العربية  
قرار االستغناء في مقر البلدية 
الواقع العقار ضـمن دائـرة      

دد له  ، على أن يح   اختصاصها
ـ       امهلة ال تقل عن ستين يوم 

للتقدم بطلب السـترداد هـذا      
ــار ــترجاع  العق ــة واس قيم
فإذا ما انقضت هذه    . التعويض

المهلة دون تقديم الطلب وسداد  
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، ويكـون   الحق في االسترداد  
للمستملك التصرف في العقار    
ــواع   ــة أن ــستملك بكاف الم

  .التصرفات
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ويعلق  تصدران باللغة العربية  
قرار االستغناء في مقر البلدية 
الواقع العقار ضـمن دائـرة      

د له  ، على أن يحد   اختصاصها
ـ       ا مهلة ال تقل عن ستين يوم

طلب السـترداد هـذا     للتقدم ب 
ــار ــة  العق ــترجاع قيم واس
فإذا ما انقضت هذه    . التعويض

المهلة دون تقديم الطلب وسداد    
مة العقار سقط الحـق فـي       قي

، ويكون للمـستملك    االسترداد
التصرف في العقار المستملك    

  .بكافة أنواع التصرفات
  

مة العقار سقط الحـق فـي       قي
، ويكون للمـستملك    االسترداد

التصرف في العقار المستملك    
  .بكافة أنواع التصرفات
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