
 مرسوم ملكي - إتفاقية حظر األسلحة البيولوجية والتكسينية

 

 :المادة األولى
المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتِض السياق خالف  -أينما وردت في هذا النظام  -ُيقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 :ذلك
 

البكتريولوجية )البيولوجية( والتوكسينية وتدمير تلك األسلحة : اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس األسلحة االتفاقية
هـ 5932/  2/  51( وتاريخ 8المصدقة بالمرسوم الملكي رقم )م/ . 

 

: الكائنات الحية الدقيقة الُممرضة من بكتيريا وفيروسات وغيرها ونواتجها السامة، والمواد السامة العوامل البيولوجية
اتيالناتجة من أصل حيواني أو نب . 

 

: األجهزة التي تنشر العوامل البيولوجية المسببة لألمراض أو السموم لقتل أو إمراض اإلنسان األسلحة البيولوجية
 .والحيوان والنبات

 

: الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيمائية والبيولوجيةالهيئة . 

 

حسب نوع النشاط: الجهة التي تحددها الالئحة التنفيذية بالجهة المختصة . 

 

 

 :المادة الثانية
ال يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتالكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، وأية 

 .معدة أو وسيلة تستخدم في إنتاج العوامل البيولوجية، أو نقلها ألغراض عدائية أو في نزاع مسلح

 

الثالثةالمادة  : 

ال يجوز إنتاج العوامل البيولوجية أو تطويرها أو امتالكها أو حيازتها أو تخزينها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها، أو 
المعدات المستخدمة في ذلك، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك األنواع والكميات التي 

البحثية أو الوقائية، وغيرها من األغراض السلمية تسوغها االستعماالت العالجية أو . 

 

 :المادة الرابعة
تحدد الالئحة التنفيذية التراخيص الالزمة للقيام باألغراض السلمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام، 

 .والجهات المختصة بإصدارها وضوابط ذلك

 

 :المادة الخامسة
المتعلقة بالعوامل البيولوجية الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة تلك األنشطة يشترط لمزاولة النشاطات -1 . 

القيام باآلتي -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  -يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية  -2 : 

الخاصة بهاإبالغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل، وبالمرافق  -  أ . 

االحتفاظ بالسجالت ذات الصلة بتلك النشاطات -ب  . 

إعداد تقارير دورية للجهة المختصة عن تلك النشاطات -ج  . 

التقيد بجميع الضوابط واإلجراءات التي تضعها الهيئة، وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك -د  . 

 

 :المادة السادسة
خصة للتعامل مع العوامل البيولوجية لتفتيش الجهة المختصة، وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات تخضع المنشآت المر

 .الالزمة لذلك
 

 :المادة السابعة
عندما تكون هناك دالئل اشتباه على مخالفة  –مع مراعاة ما جاء في المادة السادسة من هذا النظام، يحق للجهة المختصة 

وتفتيشه، وفقاً لإلجراءات المتبعة في هذا الشأن دخول أي موقع -هذا النظام  . 

 

 :المادة الثامنة
يجب على كل مسؤول أو عامل في أي موقع خاضع للتفتيش تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة من 

 .أجل تنفيذ النظام



 

 :المادة التاسعة
بأي معلومة تساعد في تنفيذ  -عندما يطلب منه  -هيئة يجب على أي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهة المختصة أو ال

 .هذا النظام

 

 :المادة العاشرة
يجب على كل منشأة مرخص لها التقيد باالشتراطات التي تضعها الجهة المختصة للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم 

فإن لم تتمكن المنشأة من التخلص منها بالطرق تتقيد بذلك فإنه يحق للجهة المختصة إلزامها بالتخلص من تلك العوامل، 
 .المتبعة، فإنه يحق للجهة المختصة القيام بذلك على حساب المنشأة، وذلك وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام

 

11المادة الـ : 

لف لاير وال تزيد على أ 122سنة، أو بغرامة ال تقل عن  22يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات، وال تزيد على 
مليون لاير، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة الثانية من هذا النظام، وكذلك كل من أنتج أو حاز أو استعمل العوامل 

البيولوجية ألغراض غير سلمية، مع مصادرة المواد محل المخالفة وإتالفها، وفقاً لإلجراءات التي تحددها الالئحة 
نظامالتنفيذية لهذا ال . 

 

11المادة الـ : 

ألف لاير، أو بهما معاً، كل من خالف حكم المادة  922يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنتين، أو بغرامة ال تزيد على 
 .الثالثة من هذا النظام

 

11المادة الـ : 

المواد الخامسة ألف لاير كل من خالف أي حكم من األحكام المنصوص عليها في  522يعاقب بغرامة ال تزيد على 
 .والثامنة والتاسعة من هذا النظام

 

11المادة الـ : 

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خالل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم 
 .النهائي باإلدانة، يعاقب بعقوبة ال تزيد على ضعف الحد األعلى للعقوبة المقررة

 

11المادة الـ : 

على القيام  -بقصد أو غير قصد  -ري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أحداً أو شجعه أو حثه تس
 .بنشاطات محظورة، بموجب هذا النظام

 

11المادة الـ : 

ال يخل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، بإيقاع أي عقوبة يقضي بها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية، واألنظمة األخرى ذات الصلة، وال يخل كذلك بحق المتضرر في الحصول 

 .على تعويض من جراء القيام بأحد األفعال المحظورة بموجب هذا النظام

 

11المادة الـ : 

اردة في هذا النظامتختص هيئة التحقيق واالدعاء العام بالتحقيق واالدعاء في المخالفات الو . 

 

11المادة الـ : 

 .تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الواردة في هذا النظام
 

11المادة الـ : 

 :تتولى الهيئة القيام بما يأتي
 .التنسيق واإلشراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل تطبيق النظام -1

واإلجراءات التي تضمن التعامل اآلمن مع العوامل البيولوجية وضع الضوابط -2 . 

 

12المادة الـ : 

 .ُتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام آلية ضبط المخالفات، وإحالتها إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام


