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 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

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

مملكة البحرین  على انضمام مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالموافقة الوطني بخصوص

 ) لسنة1إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي،المرافق للمرسوم رقم (

2021. 

 الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،،

 يوسف أمحد الغتم           

رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية   

الدفاع واألمن الوطنيو         
 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول مشروع القانون. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. .3
 .رأي الھیئة الوطنیة لعلوم الفضاء .4
 .الخارجیة وزارةأي ر .5
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .6
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 3د 5/ ف ل خ أص  625الرقـــم: 
م 1202  أبريل 21التاريخ:   

 
 احملرتم    يوسف أمحد حسن الغتم /    السيدسعادة  

 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــا ع  با عا  ــــــ    ــــــ   يطيــــــن لــــــم أ  أر ــــــ  ل ــــــم ــ ام مشــــــرون قــــ ا ضــــ
م   ـــــــ  اللىـــــــريت جلـــــــ  املطاقةـــــــ  مل ـــــــ ةل ا   ـــــــام ا ط  ـــــــ    الطضـــــــا  

 .م2021( ل ن  1الخار م، ا را   ل  رسعم رقم )
ــ نا    ــ  ق متضـــــــ ــر بشـــــــ ــ اد مل ريـــــــ ــتق وج ـــــــ ــتق ودراســـــــ ــا  مناقشـــــــ بر ـــــــ

رأي ــــــم للر ــــــق   ــــــ  ا   ــــــا يــــــ ل مع ــــــ  أق ــــــا     ــــــ  أســــــابة  مــــــت 
 ملاريخق.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
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 لخص تقرير م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيجلنة 

 العنوان
مملكة البحرین  على انضمام مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالموافقة

المرافق للمرسوم  إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي،
 2021  ) لسنة1رقم (

 الموقرة الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون

اإلحالة إىل تاريخ 

 اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس – ثالثدور االنعقاد العادي ال - م2021 أبریل 21

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثالثدور االنعقاد العادي ا - م2021 أبریل 26

  )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة العرض على اجللسة

مشروع  مضمونو بنية

 القانون

 مادتان+ دیباجة 

الموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في 
الفضاء الخارجي التي اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب قرارھا 

 . م1974نوفمبر  12) المؤرخ في 29-) (د3235رقم (

إلى استكمال  تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي ھدف اتفاقیةت
منظومة القانون الدولي المنظم الستكشاف واستخدام الفضاء، من خالل وجود 
سجل مركزي لألجسام المطلقة في الفضاء الخارجي یوضع ویحفظ بشكل 
 إلزامي من قبل األمین العام لألمم المتحدة، بھدف االستدالل على ھذه األجسام.

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى

 والقانونیة الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 
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 اجلهاترأي خالصة 

 :الھیئة الوطنیة لعلوم الفضاء -وزارة المواصالت واالتصاالت

إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء على االنضمام  الموافقة
 .الخارجي

ن ھذه االتفاقیة ستسھم في دعم المساعي الحثیثة للھیئة والمتمثلة في تحقیق إ
رؤیة حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظھ هللا ورعاه، من خالل وضع 
اسم مملكة البحرین في مصاف الدول التي تستغل الفضاء الخارجي ألغراض 

ار صناعیة، والمشاركة في التنمیة المستدامة، ومن ذلك مساعیھا إلطالق أقم
ألبحاث العلمیة المتعلقة مشاریع دولیة تعنى بدراسة الفضاء، وتشجیع ا

 بالفضاء.

 ال یترتب على االنضمام إلى ھذه االتفاقیة أیة التزامات مالیة.

 وزارة الخارجیة:

انطالًقأ من حرص وزارة الخارجیة على الوفاء بااللتزامات الدولیة وتحقیق 
التع�اون بین ال�دول في المس��������ائ�ل ذات الط�ابع ال�دولي، بم�ا فیھ�ا المزی�د من 

المتعلق بالفض�������اء الخارجي، وتنفیذًا لمبادئ میثاق األمم المتحدة والوثائق 
الدولیة التي التزمت بھا مملكة البحرین؛ یأتي انض�������مام مملكة البحرین إلى 

ا لرؤیة اتفاقیة تس�����جیل األجس�����ام المطلقة في الفض�����اء الخارجي، وذلك تنفیذً 
حض���رة ص���احب الجاللة الملك المفدى حفظھ هللا ورعاه، في جعل اس���م مملكة 
البحرین في مص����اف الدول التي تس����تغل الفض����اء الخارجي ألغراض التنمیة 
المستدامة، من خالل إطالق األقمار الصناعیة، والمشاركة في مشاریع دولیة 

 بالفضاء. تعنى بدراسة الفضاء، وتشجیع األبحاث العلمیة المتعلقة
لذي یس�������اھم في تعزیز  قانوني األممي ا یة إلى توفیر اإلطار ال فاق تھدف االت
جھود مملكة البحرین لالس���تفادة من التطورات الحاص���لة في مجال الفض���اء، 
وتنظیم حسن استغالل الفضاء الخارجي، من خالل وضع قواعد منّظمة تلتزم 

إض�����افة إلى تعزیز مبدأ  بھا كافة الدول المنض�����ویة تحت مظلة األمم المتحدة،
التعاون وااللتزام الدولي بین مملكة البحرین وس�������ائر دول العالم المنض�������مة 

 لالتفاقیة.

) دولة، ومن دول مجلس 69بلغ عدد الدول الموقعة والمنضمة إلى االتفاقیة (
التعاون لدول الخلیج العربیة، ھي: (المملكة العربیة السعودیة، دولة اإلمارات 

حدة، دولة الكویت، دولة قطر)، ومن الدول العربیة، ھي: العربیة المت
(الجمھوریة اللبنانیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المملكة 

 المغربیة، الجمھوریة اللیبیة).
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  الموافقة على مشروع القانون قرار جملس النواب

  الموافقة على مشروع القانون توصية اللجنة

 



 

1 

 

 

  م.2021أبریل  28 التاریخ :
 )14الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير

 مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) باملوافقة على انضمام خبصوص 

 جسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمملكة البحرين إىل اتفاقية تسجيل األ

 2021) لسنة 1املرافق للمرسوم رقم (
 

 خلامسدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 
 

 مقدمـة:
  

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

، م2021 أبریل 21 ) المؤرخ في3د 5فص ل خ أ/ /625الصالح رئیس مجلس الشورى رقم (

 مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالموافقةوالذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة 

 مملكة البحرین إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، على انضمام

المالحظات وإعداد تقریر  ، على أن تتم دراستھ وإبداء2021) لسنة 1المرافق للمرسوم رقم (

 یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 .م2021أبریل  26  المنعقد بتاریخ شرحادي عالتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعھا   )1(
 

والتي  ،تعلقة بمشروع القانون موضوع النظرالوثائق الماطلعت اللجنة أثناء دراستھا على  )2(

 اشتملت على: 

 مشروع القانون، ومذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني. -

 .اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 .الھیئة الوطنیة لعلوم الفضاءرأي  -

 .وزارة الخارجیةرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  -
 

 :دعوة من اللجنة شارك في االجتماعب )3(
 

 

 المنصب االسم

  اهليئة الوطنية لعلوم الفضاء – التااملواصالت واالتصوزارة 
 الرئیس التنفیذي محمد إبراھیم العسیريسعادة الدكتور 

 مستشار الھیئة الدكتور محمد جاسم العثمان

 اخلارجيةوزارة 

 مستشار بإدارة الشؤون القانونیة أنس یوسف السید

 سكرتیر ثالث بإدارة الشؤون القانونیة مبارك عبدهللا الرمیحي

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب
 أخصائي تنسیق ومتابعة أول رباب عبدهللا العالي 
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 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر -

 المنصب االسم 

 هيئة املستشارين القانونيني
 نائب رئیس الھیئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان د. سھیرا عبداللطیف 

 أمین سر لجنة زینب یوسف خلیل

 اإلعالمالعالقات وإدارة 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجلیل
 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

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

 الدستوریة والقانونیة.

 

اثالث
ً
 :اهليئة الوطنية لعلوم الفضاء -التاوزارة املواصالت واالتصرأي  -ـــ

إلى اتفاقیة تس���جیل األجس���ام بدت الھیئة الوطنیة لعلوم الفض���اء موافقتھا على االنض���مام أ

، مبینة أن ھذه االتفاقیة س���تس���ھم في دعم المس���اعي الحثیثة للھیئة المطلقة في الفض���اء الخارجي

من خالل  ،والمتمثلة في تحقیق رؤیة حض������رة ص������احب الجاللة الملك المفدى حفظھ هللا ورعاه

التي تس���تغل الفض���اء الخارجي ألغراض التنمیة  الدول وض���ع اس���م مملكة البحرین في مص���اف

ومن ذلك مس����اعیھا إلطالق أقمار ص����ناعیة، والمش����اركة في مش����اریع دولیة تعنى  ،المس����تدامة

أنھ ال یترتب على  وأوضحت الھیئةبدراسة الفضاء، وتشجیع األبحاث العلمیة المتعلقة بالفضاء، 

 ضمام إلى ھذه االتفاقیة أیة التزامات مالیة.االن
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ا
ً
 :يةوزارة اخلارجرأي  -رابعــ

 اآلتي: خارجیةوزارة البینت 

انطالًقأ من حرص وزارة الخارجیة على الوفاء بااللتزامات الدولیة وتحقیق المزید من  -1

التعاون بین الدول في المس���ائل ذات الطابع الدولي، بما فیھا المتعلق بالفض���اء الخارجي، 

كة البحرین؛  ھا ممل یة التي التزمت ب لدول حدة والوثائق ا ثاق األمم المت یذًا لمبادئ می وتنف

س��ام المطلقة في الفض��اء الخارجي، جتس��جیل األالبحرین إلى اتفاقیة  مملكة یأتي انض��مام

في جعل اس��م  ،وذلك تنفیذًا لرؤیة حض��رة ص��احب الجاللة الملك المفدى حفظھ هللا ورعاه

مملكة البحرین في مص�������اف الدول التي تس�������تغل الفض�������اء الخارجي ألغراض التنمیة 

المس����تدامة، من خالل إطالق األقمار الص����ناعیة، والمش����اركة في مش����اریع دولیة تعنى 

 .بدراسة الفضاء، وتشجیع األبحاث العلمیة المتعلقة بالفضاء

مي الذي یس�������اھم في تعزیز جھود مملكة إلى توفیر اإلطار القانوني األماالتفاقیة  ھدفت -2

البحرین لالس���تفادة من التطورات الحاص���لة في مجال الفض���اء، وتنظیم حس���ن اس���تغالل 

، من خالل وض���ع قواعد منّظمة تلتزم بھا كافة الدول المنض���ویة تحت الفض���اء الخارجي

ة البحرین مظلة األمم المتحدة، إض���افة إلى تعزیز مبدأ التعاون وااللتزام الدولي بین مملك

 .وسائر دول العالم المنضمة لالتفاقیة

) دولة، ومن دول مجلس التعاون 69االتفاقیة ( بلغ عدد الدول الموقعة والمنض�������مة إلى -3

، العربیة المتحدة اإلماراتدولة الس�������عودیة، المملكة العربیة : (، ھيلدول الخلیج العربیة

یة دولة الكویت،دولة  لدول العرب یة، الجمھوریة : (، ھيقطر)، ومن ا نان الجمھوریة اللب

 ).اللیبیة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المملكة المغربیة،
 

 
ً
 رأي اللجنــة: -اخامس

 

مملكة البحرین  على انضمام مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالموافقةتدارست اللجنة      

) لسنة 1المرافق للمرسوم رقم ( الخارجي،إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء 
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 ،الھیئة الوطنیة لعلوم الفضاء -التاوزارة المواصالت واالتص كل من: مع ممثلي ،2021

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والمستشار القانوني للجنة،  ،یةالخارجوزارة و

قانون من الناحیتین الدستوریة مشروع الوالقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

وعلى  ،على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن مشروع القانوناللجنة ، كما اطلعت والقانونیة

 .اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
 

، تضمنت المادة األولى الموافقة على انضمام ومادتین مشروع القانون من دیباجة یتألف

البحرین إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي التي اعتمدتھا الجمعیة مملكة 

فیما  .م1974نوفمبر  12) المؤرخ في 29-) (د3235العامة لألمم المتحدة بموجب قرارھا رقم (

 تنفیذیة. ةالمادة الثانیجاءت 
 

تعریفات ألھم األولى المادة  تضمنت ،) مادة12(من  -فضالً عن الدیباجة االتفاقیة تألفتو

الدول األطراف المطلقة ألي أجسام  المادة الثانیةت ألزمو ،المصطلحات الواردة في االتفاقیة

وبإبالغ األمین العام لألمم المتحدة   ،فضائیة بتسجیلھا وقیدھا في سجل مناسب تتكفل بحفظھ

الدول المسجلة على تزوید  الخامسةالثالثة حتى  المواد من وحثت بإنشائھا لمثل ھذا السجل،

 -على النحو المحدد باالتفاقیة-األمین العام لألمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بإطالق جسم فضائي 

وبأي معلومات إضافیة عن أي جسم فضائي مقید في سجلھا، وعن أي أجسام فضائیة سبق لھا أن 

ھا لم تعد فیھ، حیث یحفظ األمین العام أرسلت إلیھ معلومات عنھا، وكانت في مدار أرضي ولكن

على  المادة السادسة كافة المعلومات والمقدمة إلیھ في سجل یكون متاًحا لالطالع العام، وأوجبت

أن تستجیب  -السیما الدول التي تملك وسائل رصد األحداث الفضائیة وتقفّیھا-الدول األطراف 

إلى أقصى مدى ممكن للطلب المقدم من أي دولة طرف أخرى لالستدالل عن الجسم الفضائي 

ا طبیعة خطرة أو ذالذي ألحق بھذه األخیرة أضراًرا أو بأي من أشخاصھا الطبیعیین، أو قد یكون 

باستثناء المواد من الثامنة حتى الثانیة  -على سریان أحكام االتفاقیة  لسابعةالمادة ا تونص ،مؤذیة

على أي منظمة  -عشرة المتعلقة بآلیات توقیع االتفاقیة وتصدیقھا وتعدیلھا واالنسحاب منھا
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حكومیة دولیة تمارس أنشطة فضائیة إذا أعلنت قبولھا الحقوق وااللتزامات المنصوص علیھا في 

انت أغلب الدول األعضاء فیھا أطرافًا في ھذه االتفاقیة، وفي معاھدة المبادئ المنظمة االتفاقیة، وك

، بما في ذلك القمر واألجرام لنشاطات الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي

األحكام الختامیة لالتفاقیة المتعلقة  المواد من الثامنة حتى الثانیة عشر ونظمت، السماویة األخرى

 .ھا الرسمیةلغاتو، منھا االنسحاببالتوقیع علیھا، وتصدیقھا، واالنضمام إلیھا، وتعدیلھا، و
 

إلى استكمال منظومة القانون  تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي وتھدف اتفاقیة

من خالل وجود سجل مركزي لألجسام المطلقة في  ،الدولي المنظم الستكشاف واستخدام الفضاء

بھدف االستدالل  ،الفضاء الخارجي یوضع ویحفظ بشكل إلزامي من قبل األمین العام لألمم المتحدة

 على ھذه األجسام.
 

أن  اأحكام الدستور، وأنھ یلزم لنفاذھال تتعارض مع  اتبین أنھ االتفاقیةأحكام وباستعراض 

 ) من الدستور. 37لحكم الفقرة الثانیة من المادة ( صدر بقانون، إعماًال ت
 

خلصت اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة من حیث المبدأ على  ؛ھذه االتفاقیةونظًرا ألھمیة  

 .وفق الجدول المرفق، ، والموافقة على نصوص موادهقانونالمشروع 
 

اسادس
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

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

 من:

ا.  النعيمي علي فيصل راشد  األستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.  الدكتور عبدالعزيز عبداهللا العجمانسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر
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اسابع
ً
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

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

 بما یلي:
 

 على انضمام مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالموافقةالموافقة من حیث المبدأ على  -

المرافق للمرسوم  مملكة البحرین إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي،

 .2021) لسنة 1رقم (

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

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 
 

 يوسف أمحد الغتم                                    فيصل راشد النعيمي     

  رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة    



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 ينالثااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 بالموافقة على انضمام مملكة البحرین مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) 
 2021) لسنة 1إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

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

 المسمى

 
 رقم (  ) لسنة مشروع قانون 

بالموافقة على انضمام (    ) 

مملكة البحرین إلى اتفاقیة 

تسجیل األجسام المطلقة في 

  الفضاء الخارجي

 المسمى

 

الموافقة على المس�������ّمى كما ورد 

 في مشروع القانون.

 المسمى

 

الموافقة على المسّمى كما ورد في 

 القانون. مشروع

 

 المسمى

 

 مشروع قانون رقم (  ) لسنة  

(    ) بالموافقة على انضمام 

مملكة البحرین إلى اتفاقیة تسجیل 

األجسام المطلقة في الفضاء 

 الخارجي

 الدیباجة

نحن حم��د بن عیس�������ى آل خلیف��ة        

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

 الدیباجة

ال��دیب��اج��ة كم��ا نص الموافق��ة على 

 شروع القانون.ورد في م

 

 الدیباجة

الموافق��ة على نص ال��دیب��اج��ة كم��ا 

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 الدیباجة

نحن حم���د بن عیس�������ى آل خلیف���ة        

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

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

تس�������جیل األجس�������ام وعلى اتفاقیة 

المطلق��ة في الفض��������اء الخ��ارجي، 

التي اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم 

 3235المتح���دة بموج���ب قرارھ���ا 

تش���������ری��ن  12) ال��م��ؤرخ 29-(د

 ، 1974نوفمبر  /الثاني

 

قر مجلس الش��������ورى ومجلس  أ

النواب القانون اآلتي نص�������ھ، وقد 

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

 

وعلى اتف�اقی�ة تس�������جی�ل األجس��������ام 

المطلقة في الفض��اء الخارجي، التي 

اعتم���دتھ���ا الجمعی���ة الع���ام���ة لألمم 

-(د 3235المتحدة بموجب قرارھا 

 /تش�������رین الث��اني 12) المؤرخ 29

 ، 1974نوفمبر 

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نص������ھ، وقد ص������دقنا 

 علیھ وأصدرناه:

 المادة األولى

وُوفق على انضمام مملكة البحرین 

إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة 

في الفضاء الخارجي، التي 

 المادة األولى

د الموافقة على نص المادة كما ور

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

وُوفق على انضمام مملكة البحرین 

إلى اتفاقیة تسجیل األجسام المطلقة 

في الفضاء الخارجي، التي اعتمدتھا 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

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

اعتمدتھا الجمعیة العامة لألمم 

-(د 3235المتحدة بموجب قرارھا 

تشرین الثاني/  12) المؤرخ 29

، والمرافقة لھذا 1974نوفمبر 

 القانون.

الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

) 29-(د 3235بموجب قرارھا 

تشرین الثاني/ نوفمبر  12المؤرخ 

 ، والمرافقة لھذا القانون.1974

 المادة الثانیة

ع��ل��ى رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��وزراء 

 –ك�ٌل فیم�ا یخص��������ھ  –والوزراء 

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعمل بھ 

من الیوم التالي لتاریخ نش�������ره في 

 الجریدة الرسمیة.

 

 

 المادة الثانیة

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانیة

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانیة

ع���ل���ى رئ���ی���س م���ج���ل���س ال���وزراء 

تنفیذ  –كٌل فیما یخصھ  –والوزراء 

أحك��ام ھ��ذا الق��انون، ویعم��ل ب��ھ من 

الیوم الت����الي لت����اریخ نش�������ره في 

 الجریدة الرسمیة.

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 

 لثالثااملرفق 
 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 
 بمجلس الشورى

 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م 2021  أبريل  22   التاريخ: 

 
 

 

 احملرتم   يوسف أمحد حسن الغتم      األستاذ/سعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني رئيــس جلنة 

 
 

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل األجسام  الموضوع:  

 م.2021( لسنة 1الخارجي، المرافق للمرسوم رقم ) المطلقة في الفضاء  

 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق  ،  م2021  أبريل   21بتاريخ       

مشروع قانون بالموافقة على انضمام نسخة من  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    626م )كتابه رق

المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل األجسام  

ته وإبداء المالحظات  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش  ىإل  ،م2021( لسنة  1رقم )

 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.لعليه 

 

بع  ارالعقادت لجناة الشااااؤون التشااااريعياة والقاانونياة اجتمااع اا    م2021  أبريلل   22وبتااريخ      

، وقرار مجلس النواب بشاننه  واالتفاقية، ،المذكور  مشاروع القانون، حيث اطلعت على والثالثين

 .من قبل المستشار القانوني للجنة كما اطلعت على المذكرة المعدة
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لمبااد  وأحااام    قاانونمشااااروع الإلى عادم مخاالفاة    –بعاد الماداولاة والنقاا     –وانت ات اللجناة        

  .الدستور

 

 اللجنة:رأي 

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل   ترى اللجنة سالمة     

من الناحيتين   ،م2021( لسنة  1األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم )

  .الدستورية والقانونية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                   

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 لرابعااملرفق 

 
 الھیئة الوطنیة لعلوم الفضاءرأي 

 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 







 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 اخلامساملرفق 

 
 وزارة الخارجیةرأي 

 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 





 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 سادسالاملرفق 
 

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ
 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



۲۰ أبریل ۲۰۲۱

۱۳٤ ف٥ د۳



























 

 مــرفــق

(1) 
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Ǳơƽ- ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ Ŀ ƨǬǴǘŭơ ǵƢǈƳȋơ ǲȈƴǈƫ ƨȈǫƢǨƫơ 
  

 ȇǪơǧƪȎƠ ǼƿǾ ľ ǤƠǁǖȊƠ ǰȀƽǲƠ ǸƠ«Ƨ 

     Ǥǁƫǟƪ ƾƠ                 ƔƢǔǨǳơ ǥƢǌǰƬǇơ ǞȈƴǌƫ Ŀ ƨǯǂƬǌǷ ƨƸǴǐǷ ǺǷ ƔƢǠŦ ƨȈǻƢǈǻȐǳ ƢŠ
�ƨȈǸǴǈǳơ Ǒơǂǣȋơ Ŀ ǾǷơƾƼƬǇơȁ ȆƳǁƢŬơ 

        ǁǮƿƪ ƾƠȀ                          ǥƢǌǰƬǇơ ǹơƾȈǷ Ŀ Ǳȁƾǳơ ƩƢǗƢǌǼǳ ƨǸǜǼŭơ ƝƽƢƦŭơ ƧƾǿƢǠǷ ǹƗ
         ƨȇȁƢǸǈǳơ ǵơǂƳȋơȁ ǂǸǬǳơ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ ǵơƾƼƬǇơȁ.)Î(    Ŀ ƨƻǁƚŭơȁÏÔ  ǹȂǻƢǯ 

ňƢưǳơ/   ǂȇƢǼȇÎÖÓÔ                      Ŀ ƨȈǷȂǬǳơ ƢēƢǗƢǌǻ Ǻǟ ƨȈǳȁƽ ƨȈǳȁƚǈǷ ƢȀȈǴǟ ƤƫǂƬƫ Ǳȁƾǳơ ǹƗ ƾǯƚƫ �
�ƢȀȇƾǳ ȐƴǈǷ ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ Ŀ ǪǴǘŭơ ǶǈŪơ ǹȂǰȇ Ŗǳơ ƨǳȁƾǳơ ńƛ Śǌƫȁ ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ 

       ǭǲƿǮ řǋƪ ƾƠȀ               śȈƟƢǔǨǳơ śƷȐŭơ ƧƽƢǟơȁ śȈƟƢǔǨǳơ śƷȐŭơ ƿƢǬǻơ ǩƢǨƫơ ǹƗ ńƛ
ǁȁ        ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ Ŀ ƨǬǴǘŭơ ǵƢǈƳȏơ ƽ)Ï(     Ŀ ƹǁƚŭơÏÏ ǹƢǈȈǻ /  ǲȇǂƥƗÎÖÓÕ    ȄǴǟ ǎǼȇ 

                     ȅƗ ƧƽƢǟơ ǲƦǫ ƨǷǃȐǳơ ƨȈǳȏƾƬǇȏơ ƩƢǻƢȈƦǳơ ŉƾǬƬƥ �ƤǴǘǳơ ƾǼǟ �ƨǬǴǘŭơ ƨǘǴǈǳơ ǵƢȈǫ ƣȂƳȁ
�ƨǬǴǘŭơ ƨǘǴǈǴǳ ƨȈǸȈǴǫȏơ ƽȁƾūơ ƱǁƢƻ ƾƳȁȁ ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ ńƛ ǾƬǬǴǗƗ ƾǫ ǹȂǰƫ ǶǈƳ 

      ȆƖ ǁǮƿƪ ƾƠȀ   ơǓ                      ǵƢǈƳȋơ ƢȀƯƾŢ Ŗǳơ ǁơǂǓȋơ Ǻǟ ƨȈǳȁƾǳơ ƨȈǳȁƚǈŭơ ƨȈǫƢǨƫơ ǹƗ
ƨȈƟƢǔǨǳơ)Ð(     Ŀ ƨƻǁƚŭơÏÖ ǁơƿƕ /  ǅǁƢǷÎÖÔÐ          ƨȈǳȁƚǈǷ ǹƘǌƥ ƨȈǳȁƽ ƩơƔơǂƳơȁ ƾǟơȂǫ ǁǂǬƫ 

�ƨȈƟƢǔǨǳơ ƢȀǷƢǈƳƗ ƢȀƯƾŢ Ŗǳơ ǁơǂǓȋơ Ǻǟ ƨǬǴǘŭơ Ǳȁƾǳơ 

  ƣǢǁƪ ƾƠȀ               Ŀ Ǳȁƾǳơ ƩƢǗƢǌǼǳ ƨǸǜǼŭơ ƝƽƢƦŭơ ƧƾǿƢǠǷ ƔȂǓ Ŀ �  ǥƢǌǰƬǇơ ǹơƾȈǷ
                   Ǳȁƾǳơ ǵƢȈǫ ǂǷƗ ƤȈƫǂƫ Ŀ �ƨȇȁƢǸǈǳơ ǵơǂƳȋơȁ ǂǸǬǳơ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ ǵơƾƼƬǇơȁ

�ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ Ŀ ƢȀǬǴǘƫ Ŗǳơ ƨȈƟƢǔǨǳơ ǵƢǈƳȌǳ ƨȈǷȂǫ ƩȐƴǇ ǚǨŞ ƨǬǴǘŭơ 

        ǭǲƿǮ ƣǢǁƪ ƾƠȀ                  ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ Ŀ ƨǬǴǘŭơ ǵƢǈƳȌǳ ȅǄǯǂǷ ǲƴǇ ǂǧȂƫ Ŀ
ǇƗ ȄǴǟ ǚǨŹȁ ǞǓȂȇ�ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǲƦǫ ǺǷ �ȆǷơǄǳơ ǅƢ 

         ơǓȆƖ ƣǢǁƪ ƾƠȀ                   ȄǴǟ ƾǟƢǈƫ ƨȈǧƢǓơ ƩơƔơǂƳơȁ ǲƟƢǇȂƥ ǥơǂǗȋơ Ǳȁƾǳơ ƾǷ Ŀ
�ƨȈƟƢǔǨǳơ ǵƢǈƳȋơ ȄǴǟ ǱȏƾƬǇȏơ 

                                                           
 )2(  ǁơǂǬǳơÏÐÑÒ) ƽ-ÏÏ(Ǫǧǂŭơ �. 
 )3(  ǁơǂǬǳơÏÔÔÔ) ƽ-ÏÓ(Ǫǧǂŭơ �. 
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     ƽǫƫǟƪ ƾƠȀ                ǂǷƗ ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ Ŀ ƨǬǴǘŭơ ǵƢǈƳȋơ ǲȈƴǈƬǳ ȆǷơǄǳơ ǵƢǜǻ ƽȂƳȁ ǹƗ
            ơ ȄǴǟ ƾǟƢǈȇ ǹƗ �ƨǏƢƻ ƨǨǐƥ �ǾǻƘǋ ǺǷ           ǹȂǻƢǬǳơ ƔƢŶơȁ ǪȈƦǘƫ Ŀ ǶǿƢǈȇȁ ƢȀȈǴǟ ǱȏƾƬǇȏ

�ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ ǵơƾƼƬǇơȁ ǥƢǌǰƬǇȏ ǶǜǼŭơ Ņȁƾǳơ 

 ȅǳȆ ơǶ ȃǳǞ ƩǫǧƪƠ ƽǪ: 
  

ńȁȋơ ƧƽƢŭơ 

 ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ Ǒơǂǣȋ: 

 )Ɨ(  ŚƦǠƬƥ ƾǐǬȇ"ƨǬǴǘŭơ ƨǳȁƾǳơ:" 

  ‘Î‘ �ȆƟƢǔǧ ǶǈƳ ǩȐǗơ ǂǷƘƥ ǲǨǰƬƫ ȁƗ ǪǴǘƫ Ŗǳơ ƨǳȁƾǳơ 

  ‘Ï‘ ƨǳȁƾǳơ�ȆƟƢǔǧ ǶǈƳ ƢēƖǌǼǷ ǺǷ ȁƗ ƢȀǸȈǴǫơ ǺǷ ǪǴǘȇ Ŗǳơ  

 )ƣ(      ŚƦǠƫ ǲǸǌȇȁ"  ȆƟƢǔǧ ǶǈƳ "             Ǻǟ Ȑǔǧ ȆƟƢǔǧ ǶǈŪ ƨǻȂǰŭơ ƔơǄƳȋơ
�ƢȀƟơǄƳƗȁ ǾǫȐǗơ ƨƦǯǂǷ 

 )Ʊ(      ŚƦǠƬƥ ƾǐǬȇȁ"  ǲȈƴǈƬǳơ ƨǳȁƽ "            Ŀ ȆƟƢǔǨǳơ ǶǈŪơ ƾȈǬŭơ ƨǬǴǘŭơ ƨǳȁƾǳơ
ƨȈǻƢưǳơ ƧƽƢǸǴǳ ƢǬǧȁ ƢȀǴƴǇ. 

  
ƨȈǻƢưǳơ ƧƽƢŭơ 

 Î- ƾǳ              ƨǳȁƾǳơ ȄǴǟ ǹȂǰȇ �ǽƔơǁȁ ƢǷ ȁƗ ȆǓǁƗ ǁơƾǷ ȄǴǟ ȆƟƢǔǧ ǶǈƳ ǩȐǗơ ȃ
                ǾǜǨŞ ǲǨǰƬƫ ƤǇƢǼǷ ǲƴǇ Ŀ ǽƾȈǬƥ ȆƟƢǔǨǳơ ǶǈŪơ ǲƴǈƫ ǹƗ ƨǬǴǘŭơ .

                 ơǀǿ ǲưǷ ƢȀƟƢǌǻƢƥ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǡȐƥơ ƨǬǴǘǷ ƨǳȁƽ ǲǯ ȄǴǟȁ
ǲƴǈǳơ. 

 Ï-                 ǔǧ ǶǈƳ ȅƗ ńƛ ƨƦǈǼǳƢƥ ǂưǯƗ ȁƗ ǹƢƬǬǴǘǷ ǹƢƬǳȁƽ ƩƾƳȁ ơƿơ  �ơǀȀǯ ȆƟƢ
                ƢǬǧȁ ǶǈŪơ ǲȈƴǈƫ ńȂƬƫ ƢǸȀǼǷ ȅƗ ǂǷƗ Ŀ ƢǠǷ ƪƦǳơ ƢȀȈǴǟ ȁƗ ƢǸȀȈǴǟ ǹƢǯ

  ƧǂǬǨǴǳÎ                 ƝƽƢƦŭơ ƧƾǿƢǠǷ ǺǷ ƨǼǷƢưǳơ ƧƽƢŭơ ǵƢǰƷƗ ƧƢǟơǂǷ ǞǷ ƧƽƢŭơ ǽǀǿ ǺǷ 
            �ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ ǵơƾƼƬǇơȁ ǥƢǌǰƬǇơ ǹơƾȈǷ Ŀ Ǳȁƾǳơ ƩƢǗƢǌǼǳ ƨǸǜǼŭơ

             �ȃǂƻȋơ ƨȇȁƢǸǈǳơ ǵơǂƳȋơȁ ǂǸǬǳơ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ          ƨȇƘƥ ǱȐƻȏơ ǵƾǟ ǞǷȁ 
                       ƨȇȏȂǳơ ǹƘǌƥ ƨǬǴǘŭơ Ǳȁƾǳơ śƥ ƢǿƾǬǟ ƽơǂȇ ȁƗ ƩƾǬǟ ƨƦǇƢǼǷ ƩƢǫƢǨƫơ

Ǿǳ śǠƥƢƫ ǍƢƼǋƗ ȅƗ ȄǴǟȁ ȆƟƢǔǨǳơ ǶǈŪơ ȄǴǟ ƨƥƢǫǂǳơȁ. 

 Ð- ƨȈǼǠŭơ ǲȈƴǈƬǳơ ƨǳȁƽ ǲƦǫ ǺǷ ǾǜǨƷ ǱơȂƷƗȁ ǲƴǇ ǲǯ ƩƢȇȂƬŰ ƽƾŢ. 
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ƨưǳƢưǳơ ƧƽƢŭơ 

 Î-       ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǚǨŹ           ǾȈǳơ ǵƾǬƫ Ŗǳơ ƩƢǷȂǴǠŭơ ǾȈǧ ǹȁƾƫ ȐƴǇ 
ƨǠƥơǂǳơ ƧƽƢŭơ Ǫǧȁ. 

 Ï- ǲƴǈǳơ ơǀǿ Ŀ ƨǻȁƾŭơ ƩƢǷȂǴǠŭơ ȄǴǟ ǵƢƬǳơ ǝȐǗȏơ ƵƢƦȇ. 
  

ƨǠƥơǂǳơ ƧƽƢŭơ 

 Î-                 ǺǰŻ ƢǷ ǝǂǇƘƥ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ƽȁǄƫ ǹƗ ǲȈƴǈƫ ƨǳȁƽ ǲǯ ȄǴǟ
 Ŀ ƾȈǬǷ ȆƟƢǔǧ ǶǈƳ ǲǯ Ǻǟ ƨȈǳƢƬǳơ ƩƢǷȂǴǠŭơ �ƢȈǴǸǟƢȀǴƴǇ: 

   )Ɨ( �ƨǬǴǘŭơ Ǳȁƾǳơ ȁƗ ƨǳȁƾǳơ ǶǇơ 

   )ƣ( �ǾǴȈƴǈƫ Ƕǫǁ �ȆƟƢǔǨǳơ ǶǈŪơ ȄǴǟ ƨǳơƽ ƨȈǸǈƫ 

   )Ʊ( ǾǼǷ ǪǴǗƗ ȅǀǳơ ǹƢǰŭơ ȁƗ ǶȈǴǫȏơȁ ǾǫȐǗơ ƺȇǁƢƫ: 

   )ƽ( ƢȀȈǧ ƢŠ �ƨȈǇƢǇȋơ ǽǁơƾǷ ŃƢǠǷ: 

    ‘Î‘ �ƨȇƾǬǠǳơ ƧǂƬǨǳơ 
    ‘Ï‘ �ǲȈŭơ 
    ‘Ð‘ �Ʊȁȋơ 
    ‘Ñ‘ �ǒȈǔūơ 

   )ϫ( ȆƟƢǔǨǳơ ǶǈƴǴǳ ƨǷƢǠǳơ ƨǨȈǛȂǳơ. 

 Ï-                              ǹƕ ńƛ ǹƕ ǺǷ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ƽȁǄƫ ǹƗ ǲȈƴǈƫ ƨǳȁƽ ǲǰǳ
ƢȀǴƴǇ Ŀ ƾȈǬǷ ȆƟƢǔǧ ǶǈƳ ȅƗ Ǻǟ ƨȈǧƢǓơ ƩƢǷȂǴǠŠ. 

 Ð-                 ȃƾǷ ȄǐǫƗ ńƛ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǂǘţ ǹƗ ǲȈƴǈƫ ƨǳȁƽ ǲǯ ȄǴǟ
           ƨȇƗ Ǻǟ �ƢȈǴǸǟ ǺǰŲ ƪǫȁ ǝǂǇƘƥȁ ǝƢǘƬǈǷ          ǹƗ ƢŮ ǪƦǇ ƨȈƟƢǔǧ ǵƢǈƳƗ 

ǾȈǧ ƾǠƫ Ń ƢȀǼǰǳȁ ȆǓǁƗ ǁơƾǷ Ŀ ƪǻƢǯȁ ƢȀǼǟ ƩƢǷȂǴǠǷ ǾȈǳơ ƪǴǇǁƗ. 
  

ƨǈǷƢŬơ ƧƽƢŭơ 

                  Ƕǫǁ ȁƗ ƨȈǸǈƬǳơ ǲǸŹ ǹƢǯȁ ǽƔơǁȁ ƢǷ ńƛ ȁƗ ȆǓǁƗ ǁơƾǷ ȄǴǟ ȆƟƢǔǧ ǶǈƳ ǪǴǗƗ ơƿơ
         ƧǂǬǨǳơ Ŀ ƢǸȀȈǳơ ǁƢǌŭơ ǲȈƴǈƬǳơÎ) ƣ(          ƨǳȁƽ ȄǴǠǧ �ƢǸȀȈǴǯ ȁƗ �ƨǠƥơǂǳơ ƧƽƢŭơ ǺǷ  ǲȈƴǈƬǳơ 
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                  ƨǠƥơǂǳơ ƧƽƢŭơ Ǫǧȁ ȆƟƢǔǨǳơ ǶǈŪƢƥ ƨǬǴǠƬŭơ ƩƢǷȂǴǠŭơ ƢȀŻƾǬƫ ƾǼǟ Ǯǳǀƥ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǁƢǘƻơ .
ǲƴǈǳơ Ŀ ǁƢǘƻȏơ ơǀǿ ƾȈǬƥ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǵȂǬȇ �ƨǳƢūơ ǽǀǿ Ŀȁ. 

  
ƨǇƽƢǈǳơ ƧƽƢŭơ 

                 Ǉȏơ ǺǷ ǥơǂǗȋơ Ǳȁƾǳơ ȃƾƷơ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ ǵƢǰƷƗ ǪȈƦǘƫ ǺǰŻ Ń ơƿơ  ȄǴǟ ǱȏƾƬ
                                 ȁƗ śȈǠȈƦǘǳơ ƢȀǏƢƼǋƗ ǺǷ ȅƘƥ ȁƗ Ƣđ ǁǂǔǳơ ǩƢūơ Ŀ ƤƦǈƫ ƾǫ ǹȂǰȇ ȆƟƢǔǧ ǶǈƳ
                      ȏȁ �ȃǂƻȋơ ǥơǂǗȋơ Ǳȁƾǳơ ȄǴǟ ǹƢǯ �ƨȇƿƚǷ ȁƗ Ƨǂǘƻ ƨǠȈƦǗ ơƿ ǹȂǰȇ ƾǫ ȁƗ śȇǁƢƦƬǟȏơ
                ȃƾǷ ȄǐǫƗ ńƛ ƤȈƴƬǈƫ ǹƗ �ƢȀȈǨǬƫȁ ƨȈƟƢǔǨǳơ ƭơƾƷȋơ ƾǏǁ ǲƟƢǇȁ ǮǴŤ Ŗǳơ Ǳȁƾǳơ ƢǸȈǇ

  ǬǷ ƤǴǘǳ ǺǰŲ              Ǖȁǂǌƥ ƢēƾǟƢǈŭ �ƢȀǼǟ ƨƥƢȈǻ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǾǴǇǂȇ ȁƗ �ȂǔǠǳơ ƨǳȁƾǳơ ǮǴƫ ǺǷ ǵƾ
        ǶǈŪơ ȄǴǟ ǱȏƾƬǇȏơ Ŀ ƨǳȂǬǠǷ ƨǳƽƢǟ .             ǹƗ ƤǴǘǳơ ơǀǿ ǲưǷ ǵƾǬƫ Ŗǳơ ȂǔǠǳơ ƨǳȁƾǳơ ȄǴǟȁ

                  ƢȀƦǴǗ ŉƾǬƫ ńƛ Ƣđ ƩƾƷ Ŗǳơ ƭơƾƷȋơ ǝȂǫȁ ƪǫȁ Ǻǟ ƩƢǷȂǴǠǷ ǺǰŲ ƾƷ ȄǐǫƗ ńƛ �ƶȈƬƫ
      ȁ ƭơƾƷȋơ ǮǴƫ ƨǠȈƦǗȁƢȀǧȁǂǛ .                ƧƾǟƢǈŭơ ǽǀǿ ǲưǷ ƢȀƦƳȂŠ ǵƾǬƫ Ŗǳơ ƩƢƦȈƫǂƬǳơ ǹȂǰƫȁ

śȈǼǠŭơ ǥơǂǗȋơ śƥ ǩƢǨƫơ ǞǓȂǷ. 
  

ƨǠƥƢǈǳơ ƧƽƢŭơ 

 Î-                    ƨȈǻƢưǳơ ƧƽƢŭơ ŕƷ ƨǼǷƢưǳơ ƧƽƢŭơ ǺǷ ƔơƾƬƥơ ƢǿƽơȂǷ ƔƢǼưƬǇƢƥ �ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ Ŀ
                     ƨȈǳȁƽ ƨȈǷȂǰƷ ƨǸǜǼǷ ƨȇƗ ȄǴǟ ƨǬƦǘǼǷ Ǳȁƾǳơ ńƛ ƧǁƢǋơ ǲǯ ŐƬǠƫ Ƨǂǌǟ

Ť                        ƩƢǷơǄƬǳȏơȁ ǩȂǬūơ ƢŮȂƦǫ ƨǸǜǼŭơ ƪǼǴǟƗ ơƿơ ƨȈƟƢǔǧ ƩƢǗƢǌǻ ǅǁƢ
                 ȏȁƽ ƢȀȈǧ ƔƢǔǟȋơ Ǳȁƾǳơ ƨȈƦǴǣƗ ƪǻƢǯȁ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ Ŀ ƢȀȈǴǟ ǍȂǐǼŭơ
                      Ŀ Ǳȁƾǳơ ƩƢǗƢǌǼǳ ƨǸǜǼŭơ ƝƽƢƦŭơ ƧƾǿƢǠǷ Ŀȁ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ Ŀ ƢǧơǂǗƗ

             ȁ ǂǸǬǳơ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ȆƳǁƢŬơ ƔƢǔǨǳơ ǵơƾƼƬǇơȁ ǥƢǌǰƬǇơ ǹơƾȈǷ ǵơǂƳȋơ
ȃǂƻȋơ ƨȇȁƢǸǈǳơ. 

 Ï-                          ǽǀǿ Ŀ ƢǧơǂǗƗ ȏȁƽ ǹȂǰƫȁ ǽǀȀǯ ƨǸǜǼǷ ƨȇƗ Ŀ ƔƢǔǟȋơ Ǳȁƾǳơ ǀƼƬƫ
                   ƢǬǧȁ ǹȐǟơ ǁơƾǏƢƥ ƨǸǜǼŭơ ǵƢȈǫ ǺǸǔƬǳ ƨƦǇƢǼŭơ ƩơȂǘŬơ ǞȈŦ ƨȈǫƢǨƫȏơ

 ƧǂǬǨǴǳÎƧƽƢŭơ ǽǀǿ ǺǷ . 
  

ƨǼǷƢưǳơ ƧƽƢŭơ 

 Î-                 ơ ǶǷȋơ ǂǬǷ Ŀ Ǳȁƾǳơ ǞȈŦ ǞȈǫȂƬǳ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ ǑǂǠƫ ǭǁȂȇȂȈǼƥ ƧƾƸƬŭ .
                   ƧǂǬǨǴǳ ƢǬǧȁ ƢǿƿƢǨǻ Ɣƾƥ ǲƦǫ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ ǞǫȂƫ Ń ƨǳȁƽ ƨȇȋȁÐ    ǽǀǿ ǺǷ 

ƔƢǌƫ ƪǫȁ ȅƗ Ŀ ƢȀȈǳơ ǶǔǼƫ ǹƗ ƧƽƢŭơ. 



 

 29

 Ï-           ƢȀȈǴǟ ƨǠǫȂŭơ Ǳȁƾǳơ ǪȇƾǐƬǳ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ Ǟǔţ .    ǪȇƾǐƬǳơ ǪƟƢƯȁ ǝƽȂƫȁ
ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ńƛ ǵƢǸǔǻȏơ ǪƟƢƯȁȁ. 

 Ð-     ƿƢǨǻ ƗƾƦȇ               ơǁƢƦƬǟơ ƢȀȈǴǟ ǪȇƾǐƬǳơ ǪƟƢƯȁ ǝƽȂƫ Ŗǳơ Ǳȁƾǳơ śƥ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ
ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ȃƾǳ ƨǈǷƢŬơ ǪȇƾǐƬǳơ ƨǬȈƯȁ ǝơƾȇơ ǺǷ. 

 Ñ-                    ǪƟƢƯȁ ȁƗ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ ȄǴǟ ƢȀǬȇƾǐƫ ǪƟƢƯȁ ǝƽȂƫ Ŗǳơ ǱȁƾǴǳ ƨƦǈǼǳƢƥ ƢǷƗ
                   ǺǷ ơǁƢƦƬǟơ ƧǀǧƢǻ ƶƦǐƫ ƢĔƢǧ ƢǿƿƢǨǻ Ɣƾƥ ƾǠƥ ƢȀȈǳơ ƢȀǷƢǸǔǻơ  ǝơƾȇơ ƺȇǁƢƫ

ƢȀǷƢǸǔǻơ ȁƗ ƢȀǬȇƾǐƫ ǪƟƢƯȁ Ǳȁƾǳơ ǮǴƫ. 

 Ò-               ƨǸǔǼŭơȁ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ ȄǴǟ ƨǠǫȂŭơ Ǳȁƾǳơ ǞȈŦ ǵȐǟơ ńƛ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǁƽƢƦȇ
                       ȁƗ ƢȀȈǴǟ Ǫȇƾǐƫ ƨǬȈƯȁ ǲǯ ǝơƾȇơ ƺȇǁƢƫȁ ƢȀȈǴǟ ǞȈǫȂƫ ǲǯ ƺȇǁƢƬƥ ƢȀȈǳơ

ƩƢǷȂǴǠŭơ ǺǷ Ǯǳƿ ŚǤƥȁ �ƢǿƿƢǨǻ ƺȇǁƢƫȁ ƢȀȈǳơ ǵƢǸǔǻơ. 
  

ǳơ ƧƽƢŭơƨǠǇƢƬ 

                            ƩȐȇƾǠƫ ǺǷ ƔƢǌƫ ƢǷ ƵǂƬǬƫ ǹƗ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ Ŀ ǥơǂǗȋơ Ǳȁƾǳơ ǺǷ ƨǳȁƽ ƨȇȋ
ƢȀȈǴǟ .                ŕǷ ƨȈǫƢǨƫȏơ Ŀ ǥơǂǗȋơ Ǳȁƾǳơ ǺǷ ƢȀǴƦǬƫ ƨǳȁƽ ǲǰǳ ƨƦǈǼǳƢƥ ƧǀǧƢǻ ƩȐȇƾǠƬǳơ ƶƦǐƫȁ

                  ƨǳȁƽ ǲǯ ńƛ ƨƦǈǼǳƢƥ �ƧǀǧƢǻ ƶƦǐƫ Ǯǳƿ ƾǠƥȁ �ƨȈǫƢǨƫȏơ Ŀ ǥơǂǗȋơ Ǳȁƾǳơ ƨȈƦǴǣƗ ǱȂƦǫ ƪǳƢǻ
ȃǂƻƗƢŮ ƨǳȁƾǳơ ǽǀǿ ǱȂƦǫ ƺȇǁƢƫ ǺǷ ƔơƾƬƥơ �ƨȈǫƢǨƫȏơ Ŀ ǥơǂǗȋơ Ǳȁƾǳơ ǺǷ . 

  
ƧǂǋƢǠǳơ ƧƽƢŭơ 

                       Ŀ ǂǜǼǳơ ƧƽƢǟơ ƨǳƘǈǷ Ʊǁƾƫ �ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ ƿƢǨǻ Ɣƾƥ ȄǴǟ ƩơȂǼǇ ǂǌǟ ǁȁǂǷ ƾǠƥ
                   ƔȂǓ Ŀ �ƮƸƦƫ Ȇǰǳ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ƨǷƢǠǳơ ƨȈǠǸƴǴǳ ƪǫƚŭơ ǱƢǸǟȋơ ǱȁƾƳ Ŀ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ

 ǫƢǨƫȏơ ǪȈƦǘƫ                      ȅƗ Ŀ ƶǐȇ ǾǻƗ Śǣ �ƶȈǬǼƫ ńƛ ƨƳƢŞ ƪǻƢǯ ƿơ ƢǸȈǧ �ƨǷǂǐǼŭơ ƧǂƬǨǳơ ǱȐƻ ƨȈ
                             Ŀ ǥơǂǗȋơ ǱȁƾǴǳ ǂŤƚǷ ƾǬǟ �ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ ƿƢǨǻ ȄǴǟ ƩơȂǼǇ ǆŨ ƔƢǔǬǻơ ƾǠƥ ƪǫȁ
                      ƨȈǫƢǨƫȏơ Ŀ ǥơǂǗȋơ Ǳȁƾǳơ ƮǴƯ ƤǴǗ ȄǴǟ ƔƢǼƥ Ǯǳƿȁ �ƢȀȈǧ ǂǜǼǳơ ƧƽƢǟơ ǲƳƗ ǺǷ ƨȈǫƢǨƫȏơ

      ȋơ Ǳȁƾǳơ ƨȈƦǴǣƗ ƨǬǧơȂǷȁ  ƢȀȈǧ ǥơǂǗ .                  ǾƳȁ ȄǴǟ �ǽǀǿ ǂǜǼǳơ ƧƽƢǟơ Ŀ ǁƢƦƬǟȏơ Ŀ ǀƻƚƫȁ
              ǱȏƾƬǇȏƢƥ ƨǴǐƬŭơ ƩơǁȂǘƬǳơ ƢȀȈǧ ƢŠ �ǝȂǓȂŭƢƥ ƨǴǏ ƢŮ ƨȈƳȂǳȂǼǰƫ ƩơǁȂǘƫ ƨȇƗ �ǎȈǐƼƬǳơ

ƨȈƟƢǔǨǳơ ǵƢǈƳȋơ ȄǴǟ. 
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Ƨǂǌǟ ƨȇƽƢūơ ƧƽƢŭơ 

                   ƣƢƸǈǻȏơ Ŀ ƢȀƬȈǻ ǹȐǟơ ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ Ŀ ǥơǂǗȋơ Ǳȁƾǳơ ǺǷ ƨǳȁƽ ƨȇȋ  ƾǠƥ ƢȀǼǷ
              ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ńƛ ǾǴǇǂƫ ĺƢƬǯ ǁƢǠǋƢƥ ƢǿƿƢǨǻ ǺǷ ƨǼǇ .   ơǀǧƢǻ ƣƢƸǈǻȏơ ƶƦǐȇȁ

ǁƢǠǋȏơ ơǀǿ ƽȁǁȁ ǺǷ ƨǼǇ ƾǠƥ. 
  

Ƨǂǌǟ ƨȈǻƢưǳơ ƧƽƢŭơ 

                            ƨȇǄȈǴǰǻȏơȁ ƨȈǻƢƦǇȋơ ƢȀǏȂǐǻ ƨƸǏ ȃȁƢǈƬƫ Ŗǳơ �ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ ǲǏƗ ǝƽȂȇ
       ƾǳ �ƨȈǈǻǂǨǳơȁ ƨȈƥǂǠǳơȁ ƨȈǼȈǐǳơȁ ƨȈǇȁǂǳơȁ             ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǵȂǬȇȁ �ƧƾƸƬŭơ ǶǷȌǳ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ȃ

ƢȀȈǳơ ƨǸǔǼŭơ ƢȀȈǴǟ ƨǠǫȂŭơ Ǳȁƾǳơ ǞȈŦ ńƛ ƢȀȈǴǟ ǩƾǐǷ ƢȀǼǷ ƺǈǻ ǱƢǇǁƢƥ. 

  Ǯǳǀǳ ƢƫƢƦƯơȁ                �ǱȂǏȋơ ƤǈƷ ǶēƢǷȂǰƷ ǺǷ Ǯǳǀƥ ǹȂǓȂǨŭơ �ǽƢǻƽƗ ǹȂǠǫȂŭơ ǵƢǫ 
                ǂǌǟ Ǟƥơǂǳơ Ŀ ǭǁȂȇȂȈǻ Ŀ ǞȈǫȂƬǴǳ ƪǓǂǟ Ŗǳơ �ƨȈǫƢǨƫȏơ ǽǀǿ ǞȈǫȂƬƥ    ňƢưǳơ ǹȂǻƢǯ ǺǷ / ǂȇƢǼȇ

 ǵƢǟśǠƦǇȁ ƨǈŨȁ ƨƟƢǸǠǈƫȁ ǦǳƗ. 
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