
 

 

 .م2021 مارس 16خ: التاريـ

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

مشروع قانون بشأن لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن  تقريريسرني أن أرفع إلى معاليكم  

برجاء التفضل بالنظر والتوجيه باتخاذ الالزم  ،2019( لسنة 65البيئة، المرافق للمرسوم رقم )

 لعرضه على المجلس الموقر.

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،
 

                                             

                              
 

 الدكتور حممد علي حسن علي                     

 ة املرافـق العامـة والبيئةرئيـس جلن                                   

 المرفقات: 

 ملخص تنفيذي لتقرير اللجنة. -
 تقرير اللجنة. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.  .3
 (1)المجلس األعلى للبيئة. رأي  .4
 رأي المجلس األعلى للبيئة بشأن استفسارات اللجنة  .5

 (2)بخصوص بعض مواد مشروع القانون. 
 رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين.  .6
 رأي مجلس أمانة العاصمة.  .7
 رأي المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية.  .8
 علوم وتقنية المياه.رأي جمعية  .9

 قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته. .10



 

ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

 2019( لسنة 65مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم ) العنوان

 الحكومة الموقرة أصل املشروع

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  - م2020 ديسمبر 14 اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد السنوي العادي الثالث  -م 2021مارس  15 من املناقشةاالنتهاء 

 ( اجتماعات5) عدد االجتماعات

 املبادئ واألسس العامة

وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها )البرية والبحرية .1

ت إليها مملكة البحرين وصادقت والجوية(، ويتماشى مع االتفاقيات الدولية التي  انضمَّ

 عليها أو لم تصادق عليها حتى اآلن.

تنظيم األحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها .2

 لتأثيراتها الخاصة على البيئة.

 النّص على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة..3

اء ممارسة األنشطة الحفاظ على استدا .4 مة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّ

 البيئية.
 ( مادة125ديباجة + ) بنيته

رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 سالمة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة 
 آراء اجلهات املختصة

 رأي المجلس األعلى للبيئة: 

بشأن البيئة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم  1996( لسنة 21يعتبر )المرسوم بقانون رقم ) .أ

م كل ما يتعلَّق بموضوع البيئة ومكافحة التلوث البيئي.1997( لسنة 8)  ( قانوناً شامالً ينّظِّ

م( مستجدات كثيرة على المستويات التشريعية والتنظيمية لم 1996طرأت منذ عام ) .ب

لى أرض الواقع آنذاك، وهو األمر الذي دعا أصحاب السعادة أعضاء مجلسي تكن موجودة ع

الشورى والنواب خالل الفصول التشريعية السابقة للتقدّم بعدد من اقتراحات القوانين المتعلقة 

جميعها بالبيئة، وسعت الحكومة الموقرة لدراستها بالتعاون مع السلطة التشريعية بعد إعادة 

بقانون قامت لجنة المرافق العامة والبيئة بدمجها في مشروع قانون  صياغتها في مشاريع

واحد، إلى أن انتهى المجلسان في الفصل التشريعي الرابع إلى رفضها لعدم مواءمتها مع 

 متطلبات الوضع الحالي.

نظراً للحاجة الملّحة لتشريع قانون جديد يتعلَّق بالبيئة فقد تقدَّمت الحكومة الموقرة  .ج

القانون محل التقرير، والذي مرَّ بمراحل عديدة من الدراسة واإلعداد إلى حين بمشروع 

 إحالته إلى مجلس النواب الموقر.



كما تدارست اللجنة مع المجلس األعلى للبيئة )عن بعد( بعض مواد مشروع القانون في  .د

ات إحدى اجتماعات اللجنة، وقد تقدّم المجلس األعلى للبيئة برد مكتوب بشأن استفسار

 اللجنة. 

 رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين:

( من مشروع القانون إللزام المجلس األعلى 113اقترحت تعديل البند )أ( من المادة ) .أ

للبيئة بالَرد على جميع التظلمات بشكل مسبَّب، وأن يُعدّ فوات مدة التظلم دون َرد من المجلس 

 بمثابة قبول للتظلم.

بل إصدار الالئحة التنفيذية للقانون باعتبارها ممثالً للقطاع بيَّنت ضرورة األخذ برأيها ق .ب

 الخاص.

 رأي وزارة مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية: 

م(، والذي أورد فيه عدداً من 2021فبراير  23اطَّلعت اللجنة على َرد المجلس الوارد بتاريخ )

 المالحظات واالقتراحات على مواد مشروع القانون.

 المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية:رأي 

بين المجلس عدم ممانعته بالموافقة على مشروع القانون باعتباره مشروع متقدم وشامل ومنسجم 

 مع القوانين العالمية والمعايير الدولية ذات العالقة.

 جمعية علوم وتقنية المياه:رأي 

م(، والذي أوردت فيه عدداً 2021يناير  31اطَّلعت اللجنة على َرد الجمعية الوارد بتاريخ )

 من المالحظات واالقتراحات بشأن مواد مشروع القانون.

 الموافقة على مشروع القانون + إجراء عدد من التعديالت على مواده. توصية اللجنة

 الموافقة على مشروع القانون + إجراء عدد من التعديالت على مواده. جملس النواب املوقرتوصية 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 

 تقرير اللجنة
 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021 مارس 16التاريخ: 

 (15التقرير رقم: )

 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة

 خبصوص 

2019( لسنة 65مشروع قانون بشأن البيئة، املرافق للمرسوم رقم )  

التشريعي الخامسدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل   

 

 : مقدمـة

 

صاحب المعالي/ علي بن صالح الصالح رئيس استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب      

، والذي تم م2020ديسمبر  14المؤرخ في  (3د  5ص ل م ب / ف  484)رقم  مجلس الشورى

( 65مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم )بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة عليه على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات ،2019لسنة 

 بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر. 
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 إجراءات اللجنة: -أوًل 

 المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف 

 

االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي  في دور –آنف الذكر  –وع القانون مشر تدارست اللجنة (1)

 الخامس في اجتماعاتها اآلتية:

 الفصل الدور تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 5 3 م2020ديسمبر  21 12

 5 3 م2020ديسمبر  28 13

 5 3 م2021ينــــاير  04 14

 5 3 م2021ينــــاير  11 15

 5 3 م2021 مارس 15 23

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون على الوثائق المتعلقة بالقرار موضوع البحث  (2)

 والدراسة والتي اشتملت على:

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.  -

 )مرفق(رأي المجلس األعلى للبيئة.  -

 المجلس األعلى للبيئة بشأن استفسارات اللجنة  يرأ -

 )مرفق(بخصوص بعض مواد مشروع القانون.       

 )مرفق(رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين.  -

 )مرفق(رأي مجلس أمانة العاصمة.  -

  )مرفق(رأي المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية.  -

 )مرفق(رأي جمعية علوم وتقنية المياه.  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته.  -
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 .، حيث لم يرد رأي مكتوب منها حتى إعداد هذا التقريروزارة شؤون الدفاعكما خاطبت اللجنة  (3)

 

 حضر كل من: مجلس األعلى للبيئةللوبدعوة من اللجنة  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:  (5)

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 باحث قانوني. الـسلومالسيد علي نادر 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السـيد أيوب علي طريف

 المنصب االسم

 المجلس األعلى للبيئة 

 سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه
 الخاص لشؤون المناخ المبعوث

 لمجلس األعلى للبيئةل التنفيذي رئيسال

 مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية  المهندسة لمى عباس المحروس

 مدير إدارة التنوع الحيوي  السيدة نوف علي الوسمي

 استشاري شؤون اإلشعاع النووي السيد سامر جمال أحمد 

 المستشار القانوني  السيد حسن سليس العتيبي 

 وزارة شئون المجلسين

 اخصائي تنسيق ومتابعة أول  العاليعبدهللا السيدة رباب 
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 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 إعالم. أخصائي صادق جعفر الحلواجيالسيد 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(
ً
 ثاني

الشؤون التشريعية والقانونية سالمة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية بينت لجنة   

 والقانونية.

 

ا: 
ً
 رأي اجمللس األعلى للبيئة: )مرفق(ثالث

بشأن البيئة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم  1996( لسنة 21يعتبر )المرسوم بقانون رقم ) .أ

م كل ما 1997( لسنة 8)  يتعلَّق بموضوع البيئة ومكافحة التلوث البيئي.( قانوناً شامالً ينظ ِّ

م( مستجدات كثيرة على المستويات التشريعية والتنظيمية لم تكن 1996طرأت منذ عام ) .ب

موجودة على أرض الواقع آنذاك، وهو األمر الذي دعا أصحاب السعادة أعضاء مجلسي 

اقتراحات القوانين  الشورى والنواب خالل الفصول التشريعية السابقة للتقد م بعدد من

المتعلقة بالبيئة، وسعت الحكومة الموقرة لدراستها بالتعاون مع السلطة التشريعية بعد 

إعادة صياغتها في مشاريع بقانون قامت لجنة المرافق العامة والبيئة بدمجها في مشروع 

قانون واحد، إلى أن انتهى المجلسان في الفصل التشريعي الرابع إلى رفضها لعدم 

 اءمتها مع متطلبات الوضع الحالي.مو

ة لتشريع قانون جديد يتعلَّق بالبيئة فقد تقدَّمت الحكومة الموقرة  .ج نظراً للحاجة الملح 

بمشروع القانون محل التقرير، والذي مرَّ بمراحل عديدة من الدراسة واإلعداد إلى حين 

 إحالته إلى مجلس النواب الموقر.
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للبيئة )عن بعد( بعض مواد مشروع القانون في إحدى  تدارست اللجنة مع المجلس األعلى .د

بشأن استفسارات اللجنة. اجتماعات اللجنة، وقد تقد م المجلس األعلى للبيئة برد مكتوب 

 )مرفق(

 

ا: 
ً
 رأي غرفة جتارة وصناعة البحرين: )مرفق(رابع

األعلى ( من مشروع القانون إللزام المجلس 113اقترحت تعديل البند )أ( من المادة ) .أ

للبيئة بالَرد على جميع التظلمات بشكل مسبَّب، وأن يُعد  فوات مدة التظلم دون َرد من 

 المجلس بمثابة قبول للتظلم.

بيَّنت ضرورة األخذ برأيها قبل إصدار الالئحة التنفيذية للقانون باعتبارها ممثالً للقطاع  .ب

 الخاص.

 

ا: 
ً
 رأي جملس أمانة العاصمة: )مرفق(خامس

م(، والذي أورد فيه عدداً 2021فبراير  23اطَّلعت اللجنة على َرد المجلس الوارد بتاريخ )  

 من المالحظات واالقتراحات على مواد مشروع القانون.

 

ا: 
ً
 رأي اجمللس البلدي للمنطقة اجلنوبية: )مرفق(سادس

على مشروع القانون باعتباره مشروع متقدم وشامل ومنسجم مع القوانين  تهبين المجلس موافق  

 .العالمية والمعايير الدولية ذات العالقة
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ا: رأي مجعية علوم وتقنية املياه: )مرفق(
ً
 سابع

 ام(، والذي أوردت فيه عددً 2021ير ينا 31اطَّلعت اللجنة على َرد الجمعية الوارد بتاريخ )

 من المالحظات واالقتراحات بشأن مواد مشروع القانون.

 

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثامن

، الذي 2019( لسنة 65تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم )

يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها )البرية والبحرية 

ت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها. كما والجوية(، ويتماشى مع  االتفاقيات الدولية التي انضمَّ

يهدف إلى تنظيم األحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر 

تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، وكذلك النص  على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو 

اء ممارسة األنشطة جريمة،  والحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّ

 البيئية.

 

عة على ثمانية عشر باباً، جاء 125من ديباجة و) مشروع القانونيتألف  الباب ( مادة، موزَّ

ن الفصل األول التعاريف في  األول بعنوان )أحكام عامة(، وتمَّ تقسيمه إلى ثالثة فصول، تضمَّ

ن (3، 2المادتين )، وحد د الفصل الثاني نطاق تطبيق القانون وأهدافه في (1المادة ) ، وتضمَّ

بعنوان  الباب الثاني، وجاء (5، 4المادتين )الفصل الثالث صالحيات المجلس األعلى للبيئة في 

ثالث الباب ال، و(9إلى  6)من  المواد)الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة( ونظَّمت أحكامه 

بعنوان الباب الرابع ، و(17إلى  10)من  الموادبعنوان )تقويم األثر البيئي( ونظَّمت أحكامه 

بعنوان  الباب الخامس، وجاء (18المادة ))مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية( ونظَّمت أحكامه 

صل األول نطاق )حماية البيئة المائية من مصادر التلوث( وتمَّ تقسيمه إلى أربعة فصول، نظَّم الف
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، والفصل الثاني التلوث الناتج عن الوسائل (21إلى  19)من  الموادحماية البيئة المائية في 

، ونظَّم الفصل الثالث التلوث الناتج عن المصادر البرية في (26إلى  22)من  الموادالبحرية في 

)من  الموادالجوفية في  ، ونظَّم الفصل الرابع حماية مياه الشرب والمياه(29إلى  27)من  المواد

بعنوان )حماية الهواء من التلوث(، وتمَّ تقسيمه إلى فصلين،  الباب السادس، فيما جاء (32إلى  30

، والفصل الثاني التلوث (36إلى  33)من  الموادنظَّم الفصل األول التلوث من المصادر الثابتة في 

بعنوان )حماية البيئة البرية  ب السابعالبا، وجاء (38، 37) المادتينمن المصادر المتحركة في 

بعنوان )بيئة العمل والبيئة الباب الثامن ، و(42إلى  39)من  الموادمن التلوث( ونظَّمت أحكامه 

بعنوان )إدارة المواد الكيميائية( الباب التاسع ، و(44، 43) المادتانالداخلية( ونظَّمت أحكامه 

بعنوان )المواد والمصادر المشعة(  الباب العاشروجاء ، (48إلى  45)من  الموادونظَّمت أحكامه 

 49)من  الموادوتم  تقسيمه إلى فصلين، نظَّم الفصل األول المواد والمصادر المشعة المؤيَّنة في 

بعنوان  الباب الحادي عشر، وجاء (62المادة )، والفصل الثاني اإلشعاع غير المؤيَّن في (61إلى 

الباب الثاني عشر ، و(71إلى  63)من  الموادخطرة( ونظَّمت أحكامه )إدارة المواد والمخلفات ال

بعنوان الباب الثالث عشر ، و(77إلى  72)من  الموادبعنوان )التنوع الحيوي( ونظَّمت أحكامه 

بعنوان  الباب الرابع عشر، وجاء (82إلى  78)من  المواد)المقاييس البيئية( ونظَّمت أحكامه 

بعنوان )التفتيش والضبطية الباب الخامس عشر ، و(83المادة ))الرسوم( ونظَّمت أحكامه 

تحت عنوان )التصرف  الباب السادس عشرفيما جاء  (،84المادة )القضائية( ونظَّمت أحكامه 

في المخالفات البيئية والتعويض عن األضرار(، وتمَّ تقسيمه إلى فصلين نظَّم الفصل األول 

، ونظَّم الفصل الثاني التعويض عن (87إلى  85)من  الموادتصرف في المخالفات البيئية في ال

بعنوان )العقوبات(  الباب السابع عشر، وجاء (91إلى  88)من  المواداألضرار البيئية في 

بعنوان )أحكام متنوعة( ونظَّمت  الباب الثامن عشرو (،112إلى  92المواد )من ونظَّمت أحكامه 

( 21على إلغاء المرسوم بقانون رقم ) (122المادة )ونصَّت  (،121إلى  113المواد )من مه أحكا

بشأن البيئة وبقاء سريان اللوائح والقرارات النافذة فيما ال يتعارض مع أحكامه إلى  1996لسنة 

على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء  (123المادة )أن تصدر اللوائح والقرارات الجديدة، ونصَّت 
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بالتشاور والتنسيق مع المجلس األعلى للبيئة والجهات المعنية الالئحة التنفيذية للقانون، ونصَّت 

على أن يصدر رئيس المجلس األعلى للبيئة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون  (124المادة )

 تنفيذية. (125المادة )والئحته التنفيذية، بينما جاءت 

 

ع القانون وتدارست نصوص مواده، واطلعت على مالحظات اطلعت اللجنة على مشرو 

كما أطلعت على رأي لجنة الشؤون المجلس األعلى للبيئة، وخاصة الجهات المعنية بشأنه، 

التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكداً لسالمة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية 

النواب الموقر ومرفقاته وما أجراه من تعديالت على والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس 

بعض نصوص مشروع القانون، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء 

 اللجنة واالستئناس برأي المستشار القانوني خلصت اللجنة إلى المالحظات اآلتية:

بيئة والحفاظ التدابير الالزمة لصيانة ال ( من الدستور على أنه "تأخذ الدولةح/9تنص المادة ) :أوالً 

 ."على الحياة الفطرية

لمواجهة  متكاماًل  اا تشريعيً ا تنظيمً القانون المعروض متضمنً  لذلك جاء مشروع اونفاذً  

وجاء مشروع  ،يةة والجو  ة والبحري  ة صوره البري  مصادر التلوث ومظاهر التدهور البيئي في كاف  

في ذات  اومتماشيً  اولية ذات العالقة بالبيئة ومتفقً مع القوانين العالمية والمعايير الد االقانون منسجمً 

 التي انضمت إليها. التي صادقت عليها المملكة أو واإلقليميةالوقت مع االتفاقيات الدولية 

 

وافقت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر في تصحيح األخطاء النحوية واللغوية وكذلك في  :اثانيً 

 .ض المواد الواردة بمشروع القانونإضافة بعض الفقرات إلى بع
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من المشروع  (116)خالفت اللجة قرار مجلس النواب الموقر في إعادة صياغته للمادة  :اثالثً 

علم عن أو جمعية معنيين بحماية البيئة لكل شخص ورأت اللجنة تعديل صياغتها لتكون كاآلتي: "

، وذلك لحماية كل شخص )مواطن أو مقيم ،"وقوع أية مخالفة ألحكام هذا القانون تبليغ المجلس

من قدم تعاقب كل ( 108/3)حسن النية في التبليغ، خاصة وأن المادة  (طبيعي أو اعتباري

معلومات غير صحيحة وغير مطابقة للواقع، ولذا رأت اللجنة قصر التبليغ على األشخاص 

 والجمعيات المعنية بحماية البيئة.

 

رأت اللجنة استبدال عبارة "التي تكون المملكة طرفاً فيها" بعبارة "المرتبطة بها المملكة"  :ارابعً 

من مشروع القانون أسوة بما هو منصوص ( 71( و)25( و)22) الموادفي الفقرات األخيرة من 

 .( من المشروع26المادة ) بعجزعليه 

 

( من المشروع ينص على أن الغرامات 8( من المادة )3رأت اللجنة أن البند ) :اخامسً 

حال أن  ،موارد "الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة" إحدىوالتعويضات المحكوم بها هي 

ولذا فقد رأت  ،ل إلى الميزانية العامة للدولةورامات والتعويضات المحكوم بها تؤالغأن الصحيح 

( ليكون كاآلتي: "حصيلة الغرامات والتعويضات من 8( من المادة )3اللجنة إعادة صياغة البند )

( من هذا 115في المادة ) في حالة التصالح المنصوص عليه البيئيةالمخالفات عن األضرار 

 ".نالقانو

 

عدم التقي د بالمقاييس  ( من المشروع تجيز عند الضرورة17رأت اللجنة أن المادة ) ا:سادسً 

والمعايير التي تصدر بالتطبيق ألحكام هذا القانون...، وأن كلمة )الضرورة( كلمة واسعة ومن 

شأنها اإلطاحة بأهداف مشروع القانون، وتؤدي إلى اإلفالت من العقاب. لذلك رأت اللجنة استخدام 

( من قانون البيئة اإلماراتي، 11عبارة )في الحاالت الطارئة القهرية( قياًسا على نص المادة )
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ورأت اللجنة أيًضا إضافة فقرة ثانية للمادة نصها: "وعلى اإلدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات 

ا للمعايير التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا البيئية وفقً  المعنية دراسة موقف المشروع من الناحية

شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة فعليها اتخاذ القانون، فإذا تبي ن أن استمرار النشاط من 

اإلجراءات القانونية لوقف النشاط أو غلق المنشأة مؤقتًا للمدة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

 ."القانون أو إلغاء الترخيص

 

باب الخامس من مشروع القانون الفي ( الواردتين 21( و)20رأت اللجنة أن المادتين ) :سابعًا

نتاج النفط إتين بإعداد مواصفات إرشادية لسالمة البيئة وإدارة المخلفات الناتجة عن عملية خاص  

ة الناتجة عن ذلك، وأنهما ال عالقة لهما بالباب يوالغاز مع إجراء الرصد الدوري للتأثيرات البيئ

الثالث وأن مكانهما الطبيعي بالباب  ،بحماية البيئة المائية من مصادر التلوثالخاص الخامس 

عادة اللجنة إللثالث، بعد مراعاة ا إلى نهاية الباب امولذلك فقد تم نقله ،الخاص بتقويم األثر البيئي

 .الترقيم

 

فقة وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، من حيث المبدأ، والموا 

 للجدول المرفق. اعلى نصوص مواده طبقً 

 

ا
ً
 املوضوع األصلي والحتياطي:: اختيار مقرري تاسع

 ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من:39إعماالً لنص المادة )

 مقرًرا أصليــــــًـا.   أ. رضا إبراهيم عبدهللا منفردي -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.   أ. منـى يوسف خليـل المؤيــــد -2
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ا
ً
 : توصية اللجنة:عاشر

 توصي اللجنة باآلتي: ،المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانونفي ضوء 

( 65مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم )الموافقة، من حيث المبدأ، على  -

 .2019لسنة 

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

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                                     مجعة حممد مجعة الكعبي
 رئيس اللجنة                                                نائب رئيس اللجنة     

 

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثايناملرفق 
 

 جدول مبواد مشروع القانون
 

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 2019( لسنة 65، املرافق للمرسوم رقم )مشروع قانون رقم ) ( لسنة بشأن البيئة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

 مسمى المشروع

مشروع قانون رقم ) ( لسنة بشأن 

 البيئة.

 مسمى المشروع

الموافقة على المسمى كما ورد في 

 مشروع القانون.

 المشروعمسمى 

الموافقة على المسممممممممى كما ورد 

 في مشروع القانون.

 مسمى المشروع

مشروع قانون رقم ) ( لسنة بشأن 

 البيئة.

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 :إضافة القوانين اآلتية 

 2006( لسنة 22قانون رقم ) -

بشأن حماية حقوق المؤلف 

 والحقوق المجاورة، وتعديالته.

 2009( لسنة 8قانون رقم ) -

بشأن مكافحة التدخين والتبغ 

 بأنواعه.

 2019( لسنة 10قانون رقم ) -

 بشأن النظافة العامة. 

 الديباجة

  الموافقة على الديباجة كما

وردت بقرار مجلس النواب 

 الموقر.

 

 الديباجة
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

 

 

 

 

 

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 .ملك مملكة البحرين 

 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الصادر 

لسنة ( 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالموافقة على اتفاقية  1978لسنة 

الكويت اإلقليمية للتعاون في 

 2019( لسنة 12قانون رقم ) -

انضمام مملكة بالموافقة على 

البحرين إلى وثيقة إنشاء 

صندوق البيئة العالمية المعادة 

 هيكلته.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالموافقة على اتفاقية  1978لسنة 

الكويت اإلقليمية للتعاون في 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته،، 1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالموافقة على اتفاقية  1978لسنة 

الكويت اإلقليمية للتعاون في 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

حماية البيئة البحرية من التلوث 

 والبروتوكول الملحق بها،

( 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم استعمال  1980لسنة 

 المياه الجوفية، وتعديالته،

( 7المرسوم بقانون رقم )وعلى 

بإنشاء مجلس  1982لسنة 

الموارد المائية، المعدل بالقانون 

 ،2009( لسنة 36رقم )

وعلى القانون البحري الصادر 

( لسنة 23بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1982

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

في شأن حماية  1983لسنة 

 النخيل،

حماية البيئة البحرية من التلوث 

 والبروتوكول الملحق بها،

( 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم استعمال  1980لسنة 

 المياه الجوفية، وتعديالته،

 (7وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإنشاء مجلس  1982لسنة 

الموارد المائية، المعدل بالقانون 

 ،2009( لسنة 36رقم )

وعلى القانون البحري الصادر 

( لسنة 23بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1982

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

في شأن حماية  1983لسنة 

 النخيل،

حماية البيئة البحرية من التلوث 

 والبروتوكول الملحق بها،

( 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم استعمال  1980لسنة 

 المياه الجوفية، وتعديالته،

( 7بقانون رقم )وعلى المرسوم 

بإنشاء مجلس  1982لسنة 

الموارد المائية، المعدل بالقانون 

 ،2009( لسنة 36رقم )

وعلى القانون البحري الصادر 

( لسنة 23بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1982

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

في شأن حماية  1983لسنة 

 النخيل،
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

( 8)وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن المصادقة على  1985لسنة 

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

ديسمبر  10الموقعة في جاميكا في 

1982، 

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن الموافقة على  1985لسنة 

انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات 

 دولية في شأن المالحة البحرية،

( 5وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن الدفاع المدني،  1990ة لسن

( لسنة 22المعدل بالقانون رقم )

2014، 

( 11وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  1992لسنة 

( 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

صادقة على بشأن الم 1985لسنة 

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

ديسمبر  10الموقعة في جاميكا في 

1982، 

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن الموافقة على  1985لسنة 

انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات 

 دولية في شأن المالحة البحرية،

( 5وعلى المرسوم بقانون رقم )

دني، بشأن الدفاع الم 1990لسنة 

( لسنة 22المعدل بالقانون رقم )

2014، 

( 11وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  1992لسنة 

( 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن المصادقة على  1985 لسنة

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

ديسمبر  10الموقعة في جاميكا في 

1982، 

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن الموافقة على  1985لسنة 

انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات 

 دولية في شأن المالحة البحرية،

( 5وعلى المرسوم بقانون رقم )

شأن الدفاع المدني، ب 1990لسنة 

( لسنة 22المعدل بالقانون رقم )

2014، 

( 11وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  1992لسنة 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

بازل بشأن التحكم في نقل النفايات 

الخطرة والتخلص منها عبر 

 ،1989الحدود لعام 

( 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن البحر اإلقليمي  1993لسنة 

 لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة،

( 2وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن حماية الحياة  1995لسنة 

بقانون  الفطرية، المعدل بالمرسوم

 ،2000( لسنة 12رقم )

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالموافقة على  1995لسنة 

االنضمام إلى االتفاقية الدولية 

بشأن المسئولية المدنية عن 

 1969التلوث الزيتي لعام  أضرار

بازل بشأن التحكم في نقل النفايات 

الخطرة والتخلص منها عبر 

 ،1989الحدود لعام 

( 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن البحر اإلقليمي  1993لسنة 

 المتاخمة، لدولة البحرين والمنطقة

( 2وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن حماية الحياة  1995لسنة 

بقانون  الفطرية، المعدل بالمرسوم

 ،2000( لسنة 12رقم )

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالموافقة على  1995لسنة 

االنضمام إلى االتفاقية الدولية 

بشأن المسئولية المدنية عن 

 1969أضرار التلوث الزيتي لعام 

بازل بشأن التحكم في نقل النفايات 

الخطرة والتخلص منها عبر 

 ،1989الحدود لعام 

( 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن البحر اإلقليمي  1993لسنة 

 البحرين والمنطقة المتاخمة،لدولة 

( 2وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن حماية الحياة  1995لسنة 

بقانون  الفطرية، المعدل بالمرسوم

 ،2000( لسنة 12رقم )

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالموافقة على  1995لسنة 

االنضمام إلى االتفاقية الدولية 

بشأن المسئولية المدنية عن 

 1969ث الزيتي لعام أضرار التلو
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

 1976وبروتوكوليها لعامي 

واالتفاقية الدولية بشأن  1992و

إنشاء صندوق دولي للتعويض 

عن أضرار التلوث الزيتي لعام 

وبروتوكوليها لعامي  1971

 ،1992و 1976

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  1996لسنة 

 التنوع البيولوجي،

( 21وم بقانون رقم )وعلى المرس

بشأن البيئة، المعدل  1996لسنة 

( السنة 8بالمرسوم بقانون رقم )

1997، 

وعلى القانون المدني الصادر 

( لسنة 19بالمرسوم بقانون رقم )

 1976وبروتوكوليها لعامي 

واالتفاقية الدولية بشأن  1992و

إنشاء صندوق دولي للتعويض 

عن أضرار التلوث الزيتي لعام 

وبروتوكوليها لعامي  1971

 ،1992و 1976

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  1996لسنة 

 التنوع البيولوجي،

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن البيئة، المعدل  1996ة لسن

( السنة 8بالمرسوم بقانون رقم )

1997، 

وعلى القانون المدني الصادر 

( لسنة 19بالمرسوم بقانون رقم )

 1976وبروتوكوليها لعامي 

واالتفاقية الدولية بشأن  1992و

إنشاء صندوق دولي للتعويض 

عن أضرار التلوث الزيتي لعام 

وبروتوكوليها لعامي  1971

 ،1992و 1976

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  1996لسنة 

 التنوع البيولوجي،

( 21نون رقم )وعلى المرسوم بقا

بشأن البيئة، المعدل  1996لسنة 

( السنة 8بالمرسوم بقانون رقم )

1997، 

وعلى القانون المدني الصادر 

( لسنة 19بالمرسوم بقانون رقم )
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

، المعدَّل بالقانون رقم 2001

 ،2017( لسنة 27)

( 9وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالمصادقة على  2002لسنة 

لى الحياة اتفاقية المحافظة ع

الفطرية ومواطنها الطبيعية في 

دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية، 

( 20وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد  2002لسنة 

واستغالل وحماية الثروة البحرية، 

المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

 ،2012( لسنة 45)

( 40وعلى المرسوم بقانون رقم )

يق على بشأن التصد 2002لسنة 

، المعدَّل بالقانون رقم 2001

 ،2017( لسنة 27)

( 9وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالمصادقة على  2002لسنة 

اتفاقية المحافظة على الحياة 

طنها الطبيعية في الفطرية وموا

دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية، 

( 20وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد  2002لسنة 

واستغالل وحماية الثروة البحرية، 

المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

 ،2012( لسنة 45)

( 40وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن التصديق على  2002لسنة 

، المعدَّل بالقانون رقم 2001

 ،2017( لسنة 27)

( 9وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالمصادقة على  2002لسنة 

ياة اتفاقية المحافظة على الح

الفطرية ومواطنها الطبيعية في 

دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية، 

( 20وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد  2002لسنة 

واستغالل وحماية الثروة البحرية، 

المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

 ،2012( لسنة 45)

( 40وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن التصديق على 2002لسنة 
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اتفاقية إنشاء الهيئة اإلقليمية 

 لمصايد األسماك،

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،2002( لسنة 46)

( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بشأن التصديق على  2004

معاهدة الحظر الشامل للتجارب 

 النووية،

( لسنة 8وعلى القانون رقم )

لتصديق على تعديل با 2005

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل 

النفايات الخطرة والتخلص منها 

 ،1989عبر الحدود لعام 

لهيئة اإلقليمية اتفاقية إنشاء ا

 لمصايد األسماك،

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،2002( لسنة 46)

( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بشأن التصديق على  2004

معاهدة الحظر الشامل للتجارب 

 النووية،

( لسنة 8وعلى القانون رقم )

بالتصديق على تعديل  2005

ية بازل بشأن التحكم في نقل اتفاق

النفايات الخطرة والتخلص منها 

 ،1989عبر الحدود لعام 

اتفاقية إنشاء الهيئة اإلقليمية 

 لمصايد األسماك،

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،2002( لسنة 46)

( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بشأن التصديق على  2004

معاهدة الحظر الشامل للتجارب 

 النووية،

( لسنة 8وعلى القانون رقم )

على تعديل  بالتصديق 2005

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل 

النفايات الخطرة والتخلص منها 

 ،1989عبر الحدود لعام 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

( لسنة 32وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2005

مملكة البحرين إلى االتفاقية 

الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 

وبروتوكوالتها ومرفقاتها  1973

 (،5( و)2( و)1أرقام )

( لسنة 37وعلى القانون رقم )

بالموافقة على نظام  2005

)قانون( المبيدات لدول مجلس 

 التعاون لدول الخليج العربية،

( لسنة 39وعلى القانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  2005

استوكهولم للملوثات العضوية 

 الثابتة،

 

( لسنة 32وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2005

مملكة البحرين إلى االتفاقية 

الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 

وبروتوكوالتها ومرفقاتها  1973

 (،5( و)2( و)1أرقام )

( لسنة 37رقم )وعلى القانون 

بالموافقة على نظام  2005

)قانون( المبيدات لدول مجلس 

 التعاون لدول الخليج العربية،

( لسنة 39وعلى القانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  2005

استوكهولم للملوثات العضوية 

 الثابتة،

( لسنة 32وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2005

مملكة البحرين إلى االتفاقية 

الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 

وبروتوكوالتها ومرفقاتها  1973

 (،5( و)2( و)1أرقام )

( لسنة 37وعلى القانون رقم )

بالموافقة على نظام  2005

)قانون( المبيدات لدول مجلس 

 التعاون لدول الخليج العربية،

( لسنة 39وعلى القانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  2005

استوكهولم للملوثات العضوية 

 الثابتة،
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( لسنة 33وعلى القانون رقم )

بشأن الصرف الصحي  2006

 وصرف المياه السطحية،

( لسنة 53وعلى القانون رقم )

باعتبار خليج توبلي منطقة  2006

 محمية طبيعية،

( لسنة 58وعلى القانون رقم )

بشأن حماية المجتمع من  2006

 األعمال اإلرهابية، وتعديالته،

وعلى قانون المؤسسة العامة 

للموانئ البحرية الصادر بالقانون 

( لسنة 22وعلى القانون رقم )

بشأن حماية حقوق  2006

المؤلف والحقوق المجاورة، 

 وتعديالته،

( لسنة 33وعلى القانون رقم )

بشأن الصرف الصحي  2006

 وصرف المياه السطحية،

( لسنة 53وعلى القانون رقم )

باعتبار خليج توبلي منطقة  2006

 محمية طبيعية،

( لسنة 58وعلى القانون رقم )

بشأن حماية المجتمع من  2006

 األعمال اإلرهابية، وتعديالته،

وعلى قانون المؤسسة العامة 

للموانئ البحرية الصادر بالقانون 

( لسنة 22وعلى القانون رقم )

بشأن حماية حقوق  2006

والحقوق المجاورة، المؤلف 

 وتعديالته،

( لسنة 33وعلى القانون رقم )

بشأن الصرف الصحي  2006

 وصرف المياه السطحية،

( لسنة 53وعلى القانون رقم )

باعتبار خليج توبلي منطقة  2006

 محمية طبيعية،

( لسنة 58وعلى القانون رقم )

بشأن حماية المجتمع من  2006

 األعمال اإلرهابية، وتعديالته،

وعلى قانون المؤسسة العامة 

للموانئ البحرية الصادر بالقانون 
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، المعدل 2006( لسنة 61)رقم 

( لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم )

2012، 

( لسنة 17وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2008

مملكة البحرين إلى االتفاقية 

المعدلة للتعاون العربي في 

استخدام الطاقة الذرية في 

 األغراض السلمية،

 

 

 

( لسنة 13وعلى القانون رقم )

االتفاق بين بالتصديق على  2009

مملكة البحرين والوكالة الدولية 

، المعدل 2006( لسنة 61رقم )

( لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم )

2012، 

( لسنة 17وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2008

مملكة البحرين إلى االتفاقية 

المعدلة للتعاون العربي في 

استخدام الطاقة الذرية في 

 غراض السلمية،األ

( لسنة 8وعلى القانون رقم )

بشأن مكافحة التدخين  2009

 والتبغ بأنواعه،

( لسنة 13وعلى القانون رقم )

بالتصديق على االتفاق بين  2009

مملكة البحرين والوكالة الدولية 

، المعدل 2006( لسنة 61رقم )

( لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم )

2012، 

( لسنة 17وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2008

مملكة البحرين إلى االتفاقية 

المعدلة للتعاون العربي في 

استخدام الطاقة الذرية في 

 غراض السلمية،األ

( لسنة 8وعلى القانون رقم )

بشأن مكافحة التدخين  2009

 والتبغ بأنواعه،

( لسنة 13وعلى القانون رقم )

بالتصديق على االتفاق بين  2009

مملكة البحرين والوكالة الدولية 
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للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات 

في إطار معاهدة عدم انتشار 

األسلحة النووية والبروتوكول 

 المرفق به،

( لسنة 48وعلى القانون رقم )

بالتصديق على االتفاقية  2009

الدولية لوقاية النباتات الُمعدلة من 

قبل مؤتمر منظمة األغذية 

زراعة لألمم المتحدة خالل وال

دورته التاسعة والعشرين في 

 ، 1997نوفمبر سنة 

( لسنة 51وعلى القانون رقم )

بشأن حظر استحداث  2009

وإنتاج وتخزين واستعمال 

للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات 

في إطار معاهدة عدم انتشار 

األسلحة النووية والبروتوكول 

 رفق به،الم

( لسنة 48وعلى القانون رقم )

بالتصديق على االتفاقية  2009

الدولية لوقاية النباتات الُمعدلة من 

قبل مؤتمر منظمة األغذية 

والزراعة لألمم المتحدة خالل 

دورته التاسعة والعشرين في 

 ، 1997نوفمبر سنة 

( لسنة 51وعلى القانون رقم )

بشأن حظر استحداث  2009

ن واستعمال وإنتاج وتخزي

للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات 

في إطار معاهدة عدم انتشار 

األسلحة النووية والبروتوكول 

 رفق به،الم

( لسنة 48وعلى القانون رقم )

بالتصديق على االتفاقية  2009

الدولية لوقاية النباتات الُمعدلة من 

قبل مؤتمر منظمة األغذية 

والزراعة لألمم المتحدة خالل 

دورته التاسعة والعشرين في 

 ، 1997نوفمبر سنة 

( لسنة 51وعلى القانون رقم )

بشأن حظر استحداث  2009

ن واستعمال وإنتاج وتخزي
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األسلحة الكيميائية وتدمير تلك 

 األسلحة،

( لسنة 4وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2010

لالستعداد إلى االتفاقية الدولية 

والتصدي والتعاون في ميدان 

( لعام OPRCالتلوث الزيتي )

1990، 

( لسنة 10وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2010

مملكة البحرين إلى االتفاقية 

الدولية لقمع أعمال اإلرهاب 

 النووي،

( لسنة 11وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2010

األسلحة الكيميائية وتدمير تلك 

 األسلحة،

( لسنة 4وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2010

إلى االتفاقية الدولية لالستعداد 

والتصدي والتعاون في ميدان 

( لعام OPRCالتلوث الزيتي )

1990، 

( لسنة 10وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2010

حرين إلى االتفاقية مملكة الب

الدولية لقمع أعمال اإلرهاب 

 النووي،

( لسنة 11وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2010

األسلحة الكيميائية وتدمير تلك 

 األسلحة،

( لسنة 4وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2010

إلى االتفاقية الدولية لالستعداد 

والتصدي والتعاون في ميدان 

( لعام OPRCالتلوث الزيتي )

1990، 

( لسنة 10وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2010

حرين إلى االتفاقية مملكة الب

الدولية لقمع أعمال اإلرهاب 

 النووي،

( لسنة 11وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2010



  14 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

تفاقية الحماية مملكة البحرين إلى ا

 المادية للمواد النووية وتعديالتها،

( لسنة 44وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2010

 إلى اتفاقية األمان النووي،

( لسنة 1وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2011

إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن 

 وقوع حادث نووي،

ة ( لسن2وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2011

إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق 

بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية 

 المادية للمواد النووية وتعديالتها،

( لسنة 44وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2010

 ،إلى اتفاقية األمان النووي

( لسنة 1وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2011

إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن 

 وقوع حادث نووي،

( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2011

إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق 

بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية 

 المادية للمواد النووية وتعديالتها،

( لسنة 44وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2010

 ،إلى اتفاقية األمان النووي

( لسنة 1وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2011

إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن 

 وقوع حادث نووي،

( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2011

إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق 

بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي،



  15 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

( لسنة 10وعلى القانون رقم )

بالتصديق على  2011

البروتوكول اإلضافي لالتفاق 

المعقود بين مملكة البحرين 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية من 

ق الضمانات في إطار أجل تطبي

معاهدة عدم انتشار األسلحة 

 النووية،

( لسنة 42وعلى القانون رقم )

بالتصديق على النظام  2011

األساسي للوكالة الدولية للطاقة 

 المتجددة،

( لسنة 14وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2012

إلى اتفاقية روتردام المتعلقة 

( لسنة 10قم )وعلى القانون ر

بالتصديق على  2011

البروتوكول اإلضافي لالتفاق 

المعقود بين مملكة البحرين 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية من 

أجل تطبيق الضمانات في إطار 

معاهدة عدم انتشار األسلحة 

 النووية،

( لسنة 42وعلى القانون رقم )

بالتصديق على النظام  2011

للطاقة األساسي للوكالة الدولية 

 المتجددة،

( لسنة 14وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2012

إلى اتفاقية روتردام المتعلقة 

( لسنة 10قم )وعلى القانون ر

بالتصديق على  2011

البروتوكول اإلضافي لالتفاق 

المعقود بين مملكة البحرين 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية من 

أجل تطبيق الضمانات في إطار 

معاهدة عدم انتشار األسلحة 

 النووية،

( لسنة 42وعلى القانون رقم )

بالتصديق على النظام  2011

للطاقة األساسي للوكالة الدولية 

 المتجددة،

( لسنة 14وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2012

إلى اتفاقية روتردام المتعلقة 
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سبقة بتطبيق إجراء الموافقة الم

عن علم على مواد كيميائية 

ومبيدات آفات معينة خطرة 

 متداولة في التجارة الدولية،

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2012

مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن 

التجارة الدولية في األنواع المهددة 

باالنقراض من مجموعات 

 الحيوان والنبات الفطرية،

( 47سوم بقانون رقم )وعلى المر

بإنشاء وتنظيم  2012لسنة 

 المجلس األعلى للبيئة،

بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة 

عن علم على مواد كيميائية 

ومبيدات آفات معينة خطرة 

 متداولة في التجارة الدولية،

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

ضمام بالموافقة على ان 2012

مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن 

التجارة الدولية في األنواع المهددة 

باالنقراض من مجموعات 

 الحيوان والنبات الفطرية،

( 47وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإنشاء وتنظيم  2012لسنة 

 المجلس األعلى للبيئة،

بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة 

عن علم على مواد كيميائية 

ومبيدات آفات معينة خطرة 

 متداولة في التجارة الدولية،

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

ضمام بالموافقة على ان 2012

مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن 

التجارة الدولية في األنواع المهددة 

باالنقراض من مجموعات 

 الحيوان والنبات الفطرية،

( 47وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإنشاء وتنظيم  2012لسنة 

 المجلس األعلى للبيئة،
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وعلى قانون تنظيم الطيران 

( 14المدني الصادر بالقانون رقم )

 ،2013لسنة 

( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بالتصديق على النظام  2014

األساسي لمركز مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية إلدارة حاالت 

 الطوارئ،

لى قانون المرور الصادر وع

، 2014( لسنة 23بالقانون رقم )

( لسنة 37المعدل بالقانون رقم )

2018، 

( لسنة 37وعلى القانون رقم )

بشأن تنظيم عملية  2014

 استخراج الرمال البحرية وبيعها،

وعلى قانون تنظيم الطيران 

( 14المدني الصادر بالقانون رقم )

 ،2013لسنة 

( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بالتصديق على النظام  2014

األساسي لمركز مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية إلدارة حاالت 

 الطوارئ،

وعلى قانون المرور الصادر 

، 2014( لسنة 23بالقانون رقم )

( لسنة 37المعدل بالقانون رقم )

2018، 

( لسنة 37وعلى القانون رقم )

عملية  بشأن تنظيم 2014

 استخراج الرمال البحرية وبيعها،

وعلى قانون تنظيم الطيران 

( 14المدني الصادر بالقانون رقم )

 ،2013لسنة 

( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بالتصديق على النظام  2014

األساسي لمركز مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية إلدارة حاالت 

 الطوارئ،

وعلى قانون المرور الصادر 

، 2014( لسنة 23بالقانون رقم )

( لسنة 37المعدل بالقانون رقم )

2018، 

( لسنة 37وعلى القانون رقم )

عملية  بشأن تنظيم 2014

 استخراج الرمال البحرية وبيعها،
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( لسنة 54وعلى القانون رقم )

بالموافقة على قانون  2014

)النظام( الموحد بشأن المواد 

المستنفدة لطبقة األوزون لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية،

( لسنة 29وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2017

مملكة البحرين إلى اتفاقية تعويض 

الضرر الذي تُلِحقُه الطائرات 

 باألطراف الثالثة،

( لسنة 30وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2017

بحرين إلى اتفاقية مملكة ال

التعويض عن الضرر الذي يلحق 

( لسنة 54وعلى القانون رقم )

بالموافقة على قانون  2014

)النظام( الموحد بشأن المواد 

المستنفدة لطبقة األوزون لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية،

( لسنة 29وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2017

اتفاقية تعويض مملكة البحرين إلى 

الضرر الذي تُلِحقُه الطائرات 

 باألطراف الثالثة،

( لسنة 30وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2017

مملكة البحرين إلى اتفاقية 

التعويض عن الضرر الذي يلحق 

( لسنة 54وعلى القانون رقم )

بالموافقة على قانون  2014

)النظام( الموحد بشأن المواد 

المستنفدة لطبقة األوزون لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية،

( لسنة 29وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2017

اتفاقية تعويض مملكة البحرين إلى 

الضرر الذي تُلِحقُه الطائرات 

 باألطراف الثالثة،

( لسنة 30وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2017

مملكة البحرين إلى اتفاقية 

التعويض عن الضرر الذي يلحق 
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بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال 

التدخل غير المشروع التي تشمل 

 الطائرات،

وعلى قانون الصحة العامة 

( لسنة 34الصادر بالقانون رقم )

2018، 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال 

التدخل غير المشروع التي تشمل 

 الطائرات،

امة وعلى قانون الصحة الع

( لسنة 34الصادر بالقانون رقم )

2018، 

( لسنة 10وعلى القانون رقم )

 بشأن النظافة العامة، 2019

( لسنة 12وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2019

مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء 

صندوق البيئة العالمية المعادة 

 هيكلته،

بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال 

التدخل غير المشروع التي تشمل 

 الطائرات،

امة وعلى قانون الصحة الع

( لسنة 34الصادر بالقانون رقم )

2018، 

( لسنة 10وعلى القانون رقم )

 بشأن النظافة العامة، 2019

( لسنة 12وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2019

مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء 

صندوق البيئة العالمية المعادة 

 هيكلته،
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أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

أقر مجلس الشورى ومجلس 

نصه، وقد  النواب القانون اآلتي

 صدقنا عليه وأصدرناه:

أقر مجلس الشمممممممورى ومجلس 

نصممممممه، وقد  النواب القانون اآلتي

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 الباب األول

 أحكام عامة

 الفصل األول

 تعاريف 

 الباب األول 

 أحكام عامة

 الفصل األول 

 تعاريف

 الباب األول 

 أحكام عامة

 الفصل األول 

 تعاريف

الموافقة على مسمى الباب األول 

 .مشروع القانونفي كما ورد 

 الباب األول 

 أحكام عامة

 الفصل األول 

 تعاريف

 (1مادة )

 

 

 

 

 

 (1مادة )

 إجراء التعديالت اآلتية:

للمصطلحات استحداث تعريفات  -

رة، الجهة اآلتية: ) الجهة المصد ِّ

المختصة، الوسائل البحرية، 

المخلَّفات، الكوارث البيئية، 

 (1مادة )

 

الموافقممممة على التعممممديالت التي 

أجراهمممما مجلس النواب الموقر 

 بشممممأن المادة، مع توصممممية اللجنة

 باآلتي:

 (1مادة )
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الطوارئ البيئية، المباني 

المغلقة، الزيت، المزيج الزيتي، 

( على النحو المقاييس البيئية

 الوارد في النص بعد التعديل.

: إعادة صياغة الشخصتعريف  -

أي شخص التعريف ليصبح )

 (.طبيعي أو اعتباري

: تصويب كلمة البيئةتعريف  -

 (.األشكال)االشكال( لتصبح )

: تصويب تلوث البيئةتعريف  -

كلمة )االخالل( لتصبح 

 (.اإلخالل)

: تصويب المادة النوويةتعريف  -

كلمة )العشرون( لتصبح 

 (.العشرين)

بعد  )أو الدائمة(إضممافة عبارة  .1

الممواردة فممي  )المممممؤقممتممممة(كمملمممممممة 

المناطق ذات الحساسية تعريف )

ليكون نص التعريف  البيئيممممة(

 كاآلتي:

 المناطق ذات الحساسية البيئية:

مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي 

لما  أو الدائمة الحماية المؤقتة

تحتويه من أنواع فطرية أو موائل 

 ذات قيمة بيئية.

األنواع إعادة صممياغة تعريف   .2

باالنقراض نص ليكون ، المهددة 

 كاآلتي:التعريف 

 :األنواع المهددة باالنقراض
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: المحميات الطبيعيةتعريف  -

تصويب كلمة )ايكولوجية( 

 (.إيكولوجيةلتصبح )

: االستخدام المستدامتعريف  -

حذف كلمة )تعني( الواردة في 

 صدر التعريف.

: اإلتجار باألنواعتعريف  -

تصويب كلمة )اإلتجار( لتصبح 

 (.االتجار)

: تغيير الموارد الحيويةتعريف  -

 (.الجينيةكلمة )الحيوية( إلى )

: عناصر التنوع الحيويتعريف  -

تصويب كلمة )االيكولوجية( 

 (.ةإليكولوجيلتصبح )ا

كل كائن حي أو ميت أو ُمشتق "

أو ُمنتج مدرج ضمن مالحق 

اتفاقية )سايتس( أو ضمن اللوائح 

التنفيذية أو التي يصدر بشأنها 

 ."قرار من رئيس المجلس
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في تطبيق أحكام هذا القانون يكون 

للكلمات والعبارات التالية المعاني 

الموضحة قرين كٍل منها، ما لم 

 يقتِض سياق النص خالف ذلك:

 مملكة البحرين. المملكة:

: الكائن الحي المحورتعريف  -

تصويب كلمة )االحيائية( لتصبح 

 (.األحيائية)

: األنواع الغريبة الغازيةتعريف  -

تصويب كلمة )ادخالها( لتصبح 

 (.إدخالها)

: المعارف التقليديةتعريف  -

تصويب كلمة )جزء( لتصبح 

 (.جزًءا)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون 

للكلمات والعبارات التالية المعاني 

الموضحة قرين كٍل منها، ما لم 

 يقتِض سياق النص خالف ذلك:

 مملكة البحرين. المملكة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكون في تطبيق أحكام هذا القانون 

للكلمات والعبارات التالية المعاني 

الموضحة قرين كٍل منها، ما لم 

 يقتِض سياق النص خالف ذلك:

 مملكة البحرين. المملكة:
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 المجلس األعلى للبيئة. المجلس:

رئيس المجلس  رئيس المجلس:

 األعلى للبيئة.

الجهاز التنفيذي  الجهاز التنفيذي:

 للمجلس األعلى للبيئة.

اإلدارة الفنية  اإلدارة المختصة:

 المعنية في الجهاز التنفيذي.

رئيس الجهاز  الرئيس التنفيذي:

 التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.

الصندوق الوطني  الصندوق:

لحماية وتنمية البيئة المنشأ طبقاً 

 ( من هذا القانون.6لحكم المادة )

كافة الجهات  الجهات المعنية:

الحكومية وغير الحكومية 

بالمملكة والمنوط بها التعاون 

 المجلس األعلى للبيئة. المجلس:

رئيس المجلس  رئيس المجلس:

 األعلى للبيئة.

الجهاز التنفيذي  الجهاز التنفيذي:

 للمجلس األعلى للبيئة.

إلدارة الفنية ا اإلدارة المختصة:

 المعنية في الجهاز التنفيذي.

رئيس الجهاز  الرئيس التنفيذي:

 التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.

الصندوق الوطني  الصندوق:

لحماية وتنمية البيئة المنشأ طبقاً 

 ( من هذا القانون.6لحكم المادة )

كافة الجهات  الجهات المعنية:

الحكومية وغير الحكومية 

نوط بها التعاون بالمملكة والم

 المجلس األعلى للبيئة. المجلس:

رئيس المجلس  رئيس المجلس:

 األعلى للبيئة.

الجهاز التنفيذي  الجهاز التنفيذي:

 للمجلس األعلى للبيئة.

اإلدارة الفنية  صة:اإلدارة المخت

 المعنية في الجهاز التنفيذي.

رئيس الجهاز  الرئيس التنفيذي:

 التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.

الصندوق الوطني  الصندوق:

لحماية وتنمية البيئة المنشأ طبقاً 

 ( من هذا القانون.6لحكم المادة )

كافة الجهات  الجهات المعنية:

الحكومية وغير الحكومية 

والمنوط بها التعاون  بالمملكة
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والتنسيق مع المجلس في سبيل 

 تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.

أية جهة منوط  الجهة الُمرخصة:

صدار تراخيص مشروعات بها إ

 ذات تأثير محتمل على البيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتنسيق مع المجلس في سبيل 

 تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.

أية جهة منوط  الجهة الُمرخصة:

بها إصدار تراخيص مشروعات 

 ذات تأثير محتمل على البيئة.

رة: مؤسسة أو  الجهة المصد ِّ

أفراد كانت تعود لهم ملكية مادة 

أو جهاز قبل تصديره أو إدخاله 

 البحرين.إلى مملكة 

الجهة المختصة: الجهة التي 

دها القوانين أو اللوائح أو  تحد ِّ

المراسيم في مملكة البحرين ولها 

الحق في إدارة مادة أو مجموعة 

من المواد وفي وضع المعايير 

والتنسيق مع المجلس في سبيل 

 تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.

أية جهة منوط  الجهة الُمرخصة:

بها إصدار تراخيص مشروعات 

 ذات تأثير محتمل على البيئة.

رة: مؤسسة أو  الجهة المصد ِّ

أفراد كانت تعود لهم ملكية مادة 

أو جهاز قبل تصديره أو إدخاله 

 كة البحرين.إلى ممل

الجهة المختصة: الجهة التي 

دها القوانين أو اللوائح أو  تحد ِّ

المراسيم في مملكة البحرين ولها 

الحق في إدارة مادة أو مجموعة 

من المواد وفي وضع المعايير 
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اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع 

: اللجنة المنشأة البيولوجي

( لسنة 44بموجب القرار رقم )

2011. 

: أي شخص طبيعي أو الشخص

معنوي سواء كانت له الشخصية 

 االعتبارية أو لم تكن.

أي مرفق أو منشأة أو  المشروع:

نشاط يحتمل أن يكون مصدراً 

 للتلوث أو التدهور البيئي.

المحيط الحيوي الذي  البيئة:

يشمل الكائنات الحية من إنسان 

وحيوان ونبات، وكل ما يحيط به 

واالشتراطات الالزمة لذلك 

 الغرض.

اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع 

: اللجنة المنشأة البيولوجي

( لسنة 44رقم ) بموجب القرار

2011. 

أي شخص طبيعي أو : الشخص

 .اعتباري

 

أي مرفق أو منشأة أو  المشروع:

نشاط يحتمل أن يكون مصدراً 

 للتلوث أو التدهور البيئي.

المحيط الحيوي الذي  البيئة:

يشمل الكائنات الحية من إنسان 

وحيوان ونبات، وكل ما يحيط به 

واالشتراطات الالزمة لذلك 

 الغرض.

اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع 

: اللجنة المنشأة البيولوجي

( لسنة 44بموجب القرار رقم )

2011. 

أي شخص طبيعي أو : الشخص

 .اعتباري

 

أي مرفق أو منشأة أو  المشروع:

نشاط يحتمل أن يكون مصدراً 

 للتلوث أو التدهور البيئي.

المحيط الحيوي الذي  البيئة:

يشمل الكائنات الحية من إنسان 

وحيوان ونبات، وكل ما يحيط به 
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من هواء وماء وتربة، وما يحتويه 

من مواد صلبة أو سائلة أو غازية، 

المختلفة من الطاقة،  االشكالأو 

منشآت ثابتة أو متحركة،  وأية

 يقيمها أو يعمل فيها اإلنسان.

المحافظة على  حماية البيئة:

البيئة واالرتقاء بمستواها ومنع أو 

التخفيف من حدة تلوثها 

 والمحافظة على ديمومتها.

وجود أي من المواد  تلوث البيئة:

أو العوامل الملوثة بكميات أو 

صفات، لمدة زمنية قد تؤدي 

أو غير مباشر،  بطريق مباشر

وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى 

بالتوازن البيئي،  االخالل

من هواء وماء وتربة، وما يحتويه 

اد صلبة أو سائلة أو غازية، من مو

المختلفة من الطاقة،  األشكالأو 

وأية منشآت ثابتة أو متحركة، 

 يقيمها أو يعمل فيها اإلنسان.

المحافظة على  حماية البيئة:

البيئة واالرتقاء بمستواها ومنع أو 

التخفيف من حدة تلوثها 

 والمحافظة على ديمومتها.

وجود أي من المواد  تلوث البيئة:

أو العوامل الملوثة بكميات أو 

صفات، لمدة زمنية قد تؤدي 

بطريق مباشر أو غير مباشر، 

وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى 

بالتوازن البيئي،  اإلخالل

وماء وتربة، وما يحتويه  من هواء

من مواد صلبة أو سائلة أو غازية، 

المختلفة من الطاقة،  األشكالأو 

وأية منشآت ثابتة أو متحركة، 

 يقيمها أو يعمل فيها اإلنسان.

المحافظة على  حماية البيئة:

البيئة واالرتقاء بمستواها ومنع أو 

التخفيف من حدة تلوثها 

 والمحافظة على ديمومتها.

وجود أي من المواد  البيئة:تلوث 

أو العوامل الملوثة بكميات أو 

صفات، لمدة زمنية قد تؤدي 

بطريق مباشر أو غير مباشر، 

وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى 

بالتوازن البيئي،  اإلخالل
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واإلضرار بالصحة العامة، أو 

تؤثر بأية صفة على االستمتاع 

بالحياة واالستفادة من الموارد 

 والممتلكات.

التأثير على أحد  تدهور البيئة:

مقومات البيئة الطبيعية، مما يقلل 

لحضارية من قيمتها التاريخية أو ا

أو االقتصادية، أو يؤدي إلى 

اإلضرار بالكائنات الحية التي 

تعيش فيها أو تعتمد عليها، أو 

يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة إلى أي 

إضرار بالبيئة أو بإمكانيات 

االستفادة منها أو يغير من 

 طبيعتها.

واإلضرار بالصحة العامة، أو 

تؤثر بأية صفة على االستمتاع 

بالحياة واالستفادة من الموارد 

 والممتلكات.

التأثير على أحد  ور البيئة:تده

مقومات البيئة الطبيعية، مما يقلل 

من قيمتها التاريخية أو الحضارية 

أو االقتصادية، أو يؤدي إلى 

اإلضرار بالكائنات الحية التي 

تعيش فيها أو تعتمد عليها، أو 

يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة إلى أي 

إضرار بالبيئة أو بإمكانيات 

ر من االستفادة منها أو يغي

 طبيعتها.

واإلضرار بالصحة العامة، أو 

تؤثر بأية صفة على االستمتاع 

بالحياة واالستفادة من الموارد 

 ات.والممتلك

التأثير على أحد  تدهور البيئة:

مقومات البيئة الطبيعية، مما يقلل 

من قيمتها التاريخية أو الحضارية 

أو االقتصادية، أو يؤدي إلى 

اإلضرار بالكائنات الحية التي 

تعيش فيها أو تعتمد عليها، أو 

يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة إلى أي 

إضرار بالبيئة أو بإمكانيات 

أو يغير من  االستفادة منها

 طبيعتها.



  29 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

أية مواد  المواد والعوامل الملوثة:

صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة 

بخرة أو روائح أو ضوضاء أو أو أ

إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات، 

تنتج بفعل اإلنسان أو الملوثات 

األحيائية، كالقوارض والحشرات 

والميكروبات المختلفة، أو أية 

ظواهر طبيعية تؤدي بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث 

 البيئة أو تدهورها.

جميع الجسيمات  اإلشعاع المؤين:

المشحونة أو المتعادلة أو األشعة 

الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى 

تأيين المادة بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة عند سقوطها عليها، 

أية مواد  المواد والعوامل الملوثة:

صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة 

أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو 

إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات، 

تنتج بفعل اإلنسان أو الملوثات 

األحيائية، كالقوارض والحشرات 

والميكروبات المختلفة، أو أية 

ظواهر طبيعية تؤدي بطريقة 

شرة أو غير مباشرة إلى تلوث مبا

 البيئة أو تدهورها.

جميع الجسيمات  اإلشعاع المؤين:

المشحونة أو المتعادلة أو األشعة 

الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى 

تأيين المادة بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة عند سقوطها عليها، 

أية مواد  المواد والعوامل الملوثة:

صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة 

أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو 

إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات، 

تنتج بفعل اإلنسان أو الملوثات 

األحيائية، كالقوارض والحشرات 

والميكروبات المختلفة، أو أية 

ظواهر طبيعية تؤدي بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث 

 دهورها.البيئة أو ت

جميع الجسيمات  اإلشعاع المؤين:

المشحونة أو المتعادلة أو األشعة 

الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى 

تأيين المادة بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة عند سقوطها عليها، 
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وتتضمن جسيمات ألفا وبيتا 

والنيترونات واإللكترونات 

 وإشعاعات جاما واألشعة السينية. 

جميع أنواع  اإلشعاع غير المؤين:

التي ال تؤدي إلى تأيين األشعة 

المادة بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة 

 الليزر وموجات الراديو والرادار.

أي مادة تحتوي  المادة المشعة:

على نظائر مشعة يتجاوز فيها 

تركيز النشاط وإجمالي النشاط في 

الشحنة المستويات التي يحددها 

 المجلس.

مواد مشعة  أي النفايات المشعة:

ناتجة عن ممارسات ال يتوقع أن 

وتتضمن جسيمات ألفا وبيتا 

والنيترونات واإللكترونات 

 جاما واألشعة السينية. وإشعاعات 

جميع أنواع  اإلشعاع غير المؤين:

األشعة التي ال تؤدي إلى تأيين 

المادة بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة 

 الليزر وموجات الراديو والرادار.

أي مادة تحتوي  المادة المشعة:

على نظائر مشعة يتجاوز فيها 

تركيز النشاط وإجمالي النشاط في 

الشحنة المستويات التي يحددها 

 المجلس.

أي مواد مشعة  النفايات المشعة:

ناتجة عن ممارسات ال يتوقع أن 

وتتضمن جسيمات ألفا وبيتا 

والنيترونات واإللكترونات 

 وإشعاعات جاما واألشعة السينية. 

جميع أنواع  ؤين:اإلشعاع غير الم

األشعة التي ال تؤدي إلى تأيين 

المادة بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة 

 الليزر وموجات الراديو والرادار.

أي مادة تحتوي  المادة المشعة:

على نظائر مشعة يتجاوز فيها 

تركيز النشاط وإجمالي النشاط في 

الشحنة المستويات التي يحددها 

 لس.المج

أي مواد مشعة  النفايات المشعة:

ناتجة عن ممارسات ال يتوقع أن 
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يكون لها أي استخدام مستقبلي أو 

ً بمستوى  أي مواد ملوثة إشعاعيا

أعلى من مستوى رفع الرقابة 

 الذي يحدده الجهاز التنفيذي.

المادة المصدرية  المادة النووية:

أو المادة االنشطارية الخاصة وفقاً 

للتعريفات الواردة في المادة 

من النظام األساسي  العشرون

للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ديسمبر  28بصيغته المعدلة حتى 

1989. 

أي كيان مادي  المصدر الُمشع:

يمكن أن يُحدث تعرضاً إشعاعياً، 

بسبب إصداره لنوع من 

اإلشعاعات المؤينة أو غير 

يكون لها أي استخدام مستقبلي أو 

ً بمستوى  أي مواد ملوثة إشعاعيا

أعلى من مستوى رفع الرقابة 

 الذي يحدده الجهاز التنفيذي.

المادة المصدرية  المادة النووية:

أو المادة االنشطارية الخاصة وفقاً 

للتعريفات الواردة في المادة 

من النظام األساسي  العشرين

للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ديسمبر  28بصيغته المعدلة حتى 

1989. 

أي كيان مادي  المصدر الُمشع:

عرضاً إشعاعياً، يمكن أن يُحدث ت

بسبب إصداره لنوع من 

اإلشعاعات المؤينة أو غير 

يكون لها أي استخدام مستقبلي أو 

ً بمستوى  أي مواد ملوثة إشعاعيا

أعلى من مستوى رفع الرقابة 

 الذي يحدده الجهاز التنفيذي.

المادة المصدرية  المادة النووية:

أو المادة االنشطارية الخاصة وفقاً 

واردة في المادة للتعريفات ال

من النظام األساسي  العشرين

للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ديسمبر  28بصيغته المعدلة حتى 

1989. 

أي كيان مادي  المصدر الُمشع:

يمكن أن يُحدث تعرضاً إشعاعياً، 

بسبب إصداره لنوع من 

اإلشعاعات المؤينة أو غير 
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المؤينة أو بسبب انطالق المواد 

 المشعة أو تسربها منه.

أي مواد  الكيميائية:المواد 

كيميائية غازية كانت أو سائلة أو 

صلبة يقرر المجلس باالتفاق مع 

الجهات المعنية تحديد أوجه 

استخدامها وال يمكن استخدامها 

في غير هذه األوجه ألسباب 

 صحية أو بيئية تم تقديرها.

أية  المواد والمخلفات الخطرة:

مواد أو مخلفات تتولد من 

ة أو الكيميائية العمليات الصناعي

أو النووية أو اإلشعاعية، وتكتسب 

صفة الخطورة بسبب ما تحتويه 

من مواد أو تركيزات لمواد، أو 

المؤينة أو بسبب انطالق المواد 

 المشعة أو تسربها منه.

أي مواد  المواد الكيميائية:

كيميائية غازية كانت أو سائلة أو 

صلبة يقرر المجلس باالتفاق مع 

الجهات المعنية تحديد أوجه 

استخدامها وال يمكن استخدامها 

في غير هذه األوجه ألسباب 

 صحية أو بيئية تم تقديرها.

أية  المواد والمخلفات الخطرة:

مواد أو مخلفات تتولد من 

العمليات الصناعية أو الكيميائية 

أو النووية أو اإلشعاعية، وتكتسب 

صفة الخطورة بسبب ما تحتويه 

من مواد أو تركيزات لمواد، أو 

المؤينة أو بسبب انطالق المواد 

 تسربها منه.المشعة أو 

أي مواد  المواد الكيميائية:

كيميائية غازية كانت أو سائلة أو 

صلبة يقرر المجلس باالتفاق مع 

الجهات المعنية تحديد أوجه 

استخدامها وال يمكن استخدامها 

في غير هذه األوجه ألسباب 

 صحية أو بيئية تم تقديرها.

أية  المواد والمخلفات الخطرة:

من مواد أو مخلفات تتولد 

العمليات الصناعية أو الكيميائية 

أو النووية أو اإلشعاعية، وتكتسب 

صفة الخطورة بسبب ما تحتويه 

من مواد أو تركيزات لمواد، أو 
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بسبب تفاعالتها الكيميائية، أو ما 

تتسم به من ُسمية أو قابلية 

لالنفجار إلحداث التآكل، أو أية 

خصائص ينجم عنها خطر على 

حياة اإلنسان أو الحيوان أو 

على البيئة سواء  النبات، أو

بمفردها أو عند اتصالها بمخلفات 

 أخرى.

التركيز على  التخطيط البيئي:

دراسة المشروعات المقترحة 

وتأثيراتها البيئية، بهدف تحقيق 

استغالل متوازن للعناصر البيئية 

دون إحداث خلل في البيئة، كما 

يهتم بمراعاة القدرات واألحمال 

النوعية لكل عنصر من عناصر 

 بسبب تفاعالتها الكيميائية، أو ما

تتسم به من ُسمية أو قابلية 

لالنفجار إلحداث التآكل، أو أية 

خصائص ينجم عنها خطر على 

حياة اإلنسان أو الحيوان أو 

النبات، أو على البيئة سواء 

بمفردها أو عند اتصالها بمخلفات 

 أخرى.

التركيز على  التخطيط البيئي:

دراسة المشروعات المقترحة 

ق وتأثيراتها البيئية، بهدف تحقي

استغالل متوازن للعناصر البيئية 

دون إحداث خلل في البيئة، كما 

يهتم بمراعاة القدرات واألحمال 

النوعية لكل عنصر من عناصر 

بسبب تفاعالتها الكيميائية، أو ما 

تتسم به من ُسمية أو قابلية 

لالنفجار إلحداث التآكل، أو أية 

خصائص ينجم عنها خطر على 

حيوان أو حياة اإلنسان أو ال

النبات، أو على البيئة سواء 

بمفردها أو عند اتصالها بمخلفات 

 أخرى.

التركيز على  التخطيط البيئي:

دراسة المشروعات المقترحة 

وتأثيراتها البيئية، بهدف تحقيق 

استغالل متوازن للعناصر البيئية 

دون إحداث خلل في البيئة، كما 

يهتم بمراعاة القدرات واألحمال 

كل عنصر من عناصر النوعية ل
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بيئة، بحيث ال تجاوز ال

المشروعات المقترحة الحدود 

القصوى للقدرة االستيعابية 

 لعناصر النظام البيئي.

 التقويم البيئي االستراتيجي:

عملية منهجية لتقييم اآلثار البيئية 

للسياسات واالستراتيجيات 

المقترحة، للتأكد من تضمين 

وإدراج كافة االعتبارات البيئية 

ارات بالتوازي مع االعتب

االقتصادية واالجتماعية خالل 

المراحل المبكرة من التخطيط من 

 قبل صناع القرار.

التباين بين  التنوع الحيوي:

الكائنات الحية من مصادرها 

البيئة، بحيث ال تجاوز 

المشروعات المقترحة الحدود 

القصوى للقدرة االستيعابية 

 لعناصر النظام البيئي.

 التقويم البيئي االستراتيجي:

تقييم اآلثار البيئية عملية منهجية ل

للسياسات واالستراتيجيات 

المقترحة، للتأكد من تضمين 

وإدراج كافة االعتبارات البيئية 

بالتوازي مع االعتبارات 

االقتصادية واالجتماعية خالل 

المراحل المبكرة من التخطيط من 

 قبل صناع القرار.

التباين بين  التنوع الحيوي:

الكائنات الحية من مصادرها 

البيئة، بحيث ال تجاوز 

المشروعات المقترحة الحدود 

القصوى للقدرة االستيعابية 

 لعناصر النظام البيئي.

 التقويم البيئي االستراتيجي:

عملية منهجية لتقييم اآلثار البيئية 

للسياسات واالستراتيجيات 

المقترحة، للتأكد من تضمين 

 وإدراج كافة االعتبارات البيئية

بالتوازي مع االعتبارات 

االقتصادية واالجتماعية خالل 

المراحل المبكرة من التخطيط من 

 قبل صناع القرار.

التباين بين  التنوع الحيوي:

الكائنات الحية من مصادرها 
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المختلفة سواء كانت برية أو 

بحرية أو مائية، بما في ذلك 

 االختالف داخل األنواع وبينها.

مناطق  المحميات الطبيعية:

من األرض أو جغرافية محددة 

الماء تحظى بحماية خاصة نظراً 

لما تحتويه من عناصر التنوع 

الحيوي أو لكونها ذات قيمة 

أو  ايكولوجيةطبيعية أو ثقافية أو 

 جمالية.

 المناطق ذات الحساسية البيئية:

مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي 

الحماية المؤقتة لما تحتويه من 

أنواع فطرية أو موائل ذات قيمة 

 ة.بيئي

المختلفة سواء كانت برية أو 

بحرية أو مائية، بما في ذلك 

 االختالف داخل األنواع وبينها.

مناطق  المحميات الطبيعية:

جغرافية محددة من األرض أو 

الماء تحظى بحماية خاصة نظراً 

لما تحتويه من عناصر التنوع 

الحيوي أو لكونها ذات قيمة 

أو  إيكولوجيةطبيعية أو ثقافية أو 

 .جمالية

 المناطق ذات الحساسية البيئية:

مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي 

الحماية المؤقتة لما تحتويه من 

أنواع فطرية أو موائل ذات قيمة 

 بيئية.

المختلفة سواء كانت برية أو 

بحرية أو مائية، بما في ذلك 

 االختالف داخل األنواع وبينها.

ناطق م المحميات الطبيعية:

جغرافية محددة من األرض أو 

الماء تحظى بحماية خاصة نظراً 

لما تحتويه من عناصر التنوع 

الحيوي أو لكونها ذات قيمة 

أو  إيكولوجيةطبيعية أو ثقافية أو 

 جمالية.

 المناطق ذات الحساسية البيئية:

مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي 

لما  أو الدائمة الحماية المؤقتة

تحتويه من أنواع فطرية أو موائل 

 ذات قيمة بيئية.
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 تعني االستخدام المستدام:

استخدام عناصر التنوع الحيوي 

على نحو يمنع تدهوره ويزيد من 

قدرته على تلبية احتياجات 

وتطلعات األجيال الحاضرة 

 والقادمة.

عمليات البيع أو  باألنواع: اإلتجار

العرض للبيع أو الشراء أو 

االستيراد أو التصدير أو إعادة 

المهددة  التصدير لألنواع الفطرية

 باالنقراض.

العناصر  النظم اإليكولوجية:

الحية التي تتفاعل مع بعضها 

البعض ومع البيئات غير الحية 

استخدام  االستخدام المستدام:

عناصر التنوع الحيوي على نحو 

يمنع تدهوره ويزيد من قدرته على 

تلبية احتياجات وتطلعات األجيال 

 ادمة.الحاضرة والق

 

عمليات البيع أو  باألنواع: االتجار

العرض للبيع أو الشراء أو 

االستيراد أو التصدير أو إعادة 

التصدير لألنواع الفطرية المهددة 

 باالنقراض.

العناصر  النظم اإليكولوجية:

الحية التي تتفاعل مع بعضها 

البعض ومع البيئات غير الحية 

استخدام  االستخدام المستدام:

عناصر التنوع الحيوي على نحو 

يمنع تدهوره ويزيد من قدرته على 

تلبية احتياجات وتطلعات األجيال 

 الحاضرة والقادمة.

 

عمليات البيع أو  باألنواع: االتجار

العرض للبيع أو الشراء أو 

د أو التصدير أو إعادة االستيرا

التصدير لألنواع الفطرية المهددة 

 باالنقراض.

العناصر  النظم اإليكولوجية:

الحية التي تتفاعل مع بعضها 

البعض ومع البيئات غير الحية 
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المحيطة بها، وتوفّر المنافع أو 

 الخدمات.

أي نبات أو  األنواع الفطرية:

حيوان أو طير يعيش في بيئته 

 الطبيعية.

 األنواع المهددة باالنقراض:

الطيور أو الحيوانات أو النباتات 

التي تواجه خطر االنقراض 

والمدرجة ضمن مالحق اتفاقية 

)سايتس( أو ضمن اللوائح 

التنفيذية أو التي يصدر بشأنها 

 قرار من رئيس المجلس.

النباتات أو  :الحيويةالموارد 

الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو 

أجزاء منها، وكذلك مواردها 

المحيطة بها، وتوفّر المنافع أو 

 مات.الخد

أي نبات أو  األنواع الفطرية:

حيوان أو طير يعيش في بيئته 

 الطبيعية.

 األنواع المهددة باالنقراض:

الطيور أو الحيوانات أو النباتات 

التي تواجه خطر االنقراض 

والمدرجة ضمن مالحق اتفاقية 

)سايتس( أو ضمن اللوائح 

التنفيذية أو التي يصدر بشأنها 

 قرار من رئيس المجلس.

النباتات أو  :الجينيةموارد ال

الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو 

أجزاء منها، وكذلك مواردها 

المحيطة بها، وتوفّر المنافع أو 

 الخدمات.

أي نبات أو  األنواع الفطرية:

حيوان أو طير يعيش في بيئته 

 الطبيعية.

 واع المهددة باالنقراض:األن

كل كائن حي أو ميت أو ُمشتق أو  

اتفاقية ُمنتج مدرج ضمن مالحق 

)سايتس( أو ضمن اللوائح 

التنفيذية أو التي يصدر بشأنها 

 .قرار من رئيس المجلس

 

النباتات أو  :الجينيةالموارد 

الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو 

أجزاء منها، وكذلك مواردها 



  38 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

منتجاتها، والتي لها الوراثية و

استخدام أو قيمة فعلية أو محتملة، 

وذلك باستثناء الموارد الوراثية 

 البشرية.

 عناصر التنوع الحيوي:

المكونات الرئيسية للتنوع 

الحيوي، وتشمل األنواع والموائل 

 .االيكولوجيةوالجينات والنظم 

أي كائن  الكائن الحي المحور:

 حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد

جينية تم الحصول عليها عن 

طريق استخدام التكنولوجيا 

 الحديثة. االحيائية

األنواع  األنواع الغريبة الغازية:

أو السالالت غير األصيلة التي يتم 

الوراثية ومنتجاتها، والتي لها 

استخدام أو قيمة فعلية أو محتملة، 

وذلك باستثناء الموارد الوراثية 

 البشرية.

 عناصر التنوع الحيوي:

المكونات الرئيسية للتنوع 

والموائل  الحيوي، وتشمل األنواع

 .اإليكولوجيةوالجينات والنظم 

أي كائن  الكائن الحي المحور:

حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد 

جينية تم الحصول عليها عن 

طريق استخدام التكنولوجيا 

 الحديثة. األحيائية

األنواع  األنواع الغريبة الغازية:

أو السالالت غير األصيلة التي يتم 

ومنتجاتها، والتي لها الوراثية 

استخدام أو قيمة فعلية أو محتملة، 

وذلك باستثناء الموارد الوراثية 

 البشرية.

 عناصر التنوع الحيوي:

المكونات الرئيسية للتنوع 

الحيوي، وتشمل األنواع والموائل 

 .اإليكولوجيةوالجينات والنظم 

أي كائن  الكائن الحي المحور:

د حي يمتلك تركيبة جديدة من موا

جينية تم الحصول عليها عن 

طريق استخدام التكنولوجيا 

 الحديثة. األحيائية

األنواع  األنواع الغريبة الغازية:

أو السالالت غير األصيلة التي يتم 
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للمملكة من النباتات أو  ادخالها

الحيوانات أو الطيور أو الفطريات 

 -ولو محتمل  -ولها تأثير سلبي 

اد على التنوع الحيوي أو االقتص

 أو صحة اإلنسان.

المهارات  المعارف التقليدية:

والممارسات واالبتكارات 

التقليدية المرتبطة بعناصر التنوع 

الحيوي والتي يتم تطويرها 

وتناقلها من جيل إلى جيل داخل 

من  جزءالمجتمع، وغالباً ما تشكل 

 هويته الثقافية.

 

تات أو للمملكة من النبا إدخالها

الحيوانات أو الطيور أو الفطريات 

 -ولو محتمل  -ولها تأثير سلبي 

على التنوع الحيوي أو االقتصاد 

 أو صحة اإلنسان.

المهارات  المعارف التقليدية:

والممارسات واالبتكارات 

التقليدية المرتبطة بعناصر التنوع 

الحيوي والتي يتم تطويرها 

وتناقلها من جيل إلى جيل داخل 

ً ما تشكل الم  جزًءاجتمع، وغالبا

 من هويته الثقافية.

الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل 

أو تكون ُمعَدَّة للعمل في البيئة 

البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها 

للمملكة من النباتات أو  إدخالها

الحيوانات أو الطيور أو الفطريات 

 -ولو محتمل  -ولها تأثير سلبي 

صاد على التنوع الحيوي أو االقت

 أو صحة اإلنسان.

المهارات  المعارف التقليدية:

والممارسات واالبتكارات 

التقليدية المرتبطة بعناصر التنوع 

الحيوي والتي يتم تطويرها 

وتناقلها من جيل إلى جيل داخل 

ً ما تشكل   جزًءاالمجتمع، وغالبا

 من هويته الثقافية.

الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل 

أو تكون ُمعَدَّة للعمل في البيئة 

البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها 
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أو حمولتها أو الغرض من 

مالحتها ويشمل ذلك السفن 

والقوارب التي تسير على 

الزالقات والمركبات التي تسير 

هوائية فوق سطح على وسادة 

الماء أو التي تعمل تحت سطح 

الماء والقطع العائمة والمنصات 

البحرية المثبتة أو العائمة 

 والطائرات المائية.

المخلَّفات: المخلَّفات بجميع 

أنواعها السائلة أو الصلبة أو 

شبه الصلبة، كالقمامة والفضالت 

واألوراق المراد التخلص منها، 

ياكل ومياه الصرف الصحي، وه

المركبات واآلالت األخرى 

أو حمولتها أو الغرض من 

مالحتها ويشمل ذلك السفن 

والقوارب التي تسير على 

الزالقات والمركبات التي تسير 

على وسادة هوائية فوق سطح 

الماء أو التي تعمل تحت سطح 

طع العائمة والمنصات الماء والق

البحرية المثبتة أو العائمة 

 والطائرات المائية.

المخلَّفات: المخلَّفات بجميع 

أنواعها السائلة أو الصلبة أو 

شبه الصلبة، كالقمامة والفضالت 

واألوراق المراد التخلص منها، 

ومياه الصرف الصحي، وهياكل 

المركبات واآلالت األخرى 
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ناتها أو أجزاء منها،  ِّ ومكو 

والطيور النافقة والحيوانات 

وَروثها، ومخلَّفات أعمال البناء 

والهدم، واألتربة والنباتات 

واألشجار والمصانع وغيرها، 

التي يترتَّب على وضعها في غير 

األماكن المخصصة لها أضرار 

صحية أو بيئية أو حرائق، أو 

ل بمظهر المدينة أو القرية اإلخال

أو المنطقة أو الحي أو نظافتها، 

 أو عرقلة حركة السير.

الكوارث البيئية: الحاالت 

واألوضاع الناجمة عن عوامل 

الطبيعة أو فعل اإلنسان والتي 

 يترتَّب عليها ضرر شديد بالبيئة.

ناتها أو أجزاء من ِّ ها، ومكو 

والطيور النافقة والحيوانات 

وَروثها، ومخلَّفات أعمال البناء 

والهدم، واألتربة والنباتات 

واألشجار والمصانع وغيرها، 

التي يترتَّب على وضعها في غير 

األماكن المخصصة لها أضرار 

صحية أو بيئية أو حرائق، أو 

اإلخالل بمظهر المدينة أو القرية 

فتها، أو المنطقة أو الحي أو نظا

 أو عرقلة حركة السير.

الكوارث البيئية: الحاالت 

واألوضاع الناجمة عن عوامل 

الطبيعة أو فعل اإلنسان والتي 

 يترتَّب عليها ضرر شديد بالبيئة.
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الطوارئ البيئية: الحاالت 

واألوضاع الناجمة عن عوامل 

اإلنسان والتي  الطبيعة أو فعل

يُحتَمل أن يترتَّب عليها ضرر 

شديد على البيئة، وتتطلَّب التدخل 

 السريع للحماية والَحد  من آثارها.

المباني المغلقة: األماكن التي 

تتَّخذ نمط بناء ُمحَكم اإلغالق 

تجاه العوامل الجوية ومكونات 

الهواء خارج المبنى، كما يمكن 

من  التحكم في إغالق وفتح منافذه

نوافذ وأبواب، وقد يحتوي على 

فتحات خاصة بالتهوية وشفط 

 الهواء.

الطوارئ البيئية: الحاالت 

واألوضاع الناجمة عن عوامل 

الطبيعة أو فعل اإلنسان والتي 

يُحتَمل أن يترتَّب عليها ضرر 

البيئة، وتتطلَّب التدخل  شديد على

 السريع للحماية والَحد  من آثارها.

المباني المغلقة: األماكن التي 

تتَّخذ نمط بناء ُمحَكم اإلغالق 

تجاه العوامل الجوية ومكونات 

الهواء خارج المبنى، كما يمكن 

التحكم في إغالق وفتح منافذه من 

نوافذ وأبواب، وقد يحتوي على 

وشفط فتحات خاصة بالتهوية 

 الهواء.
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الزيت: النفط بكل أنواعه 

ومنتجاته، ويشمل ذلك الزيت 

الخام وزيت الوقود والحمأة 

والزيت المخلوط بالنفايات 

والمنتجات النفطية المكررة على 

 سبيل المثال ال الحصر.

المزيج الزيتي: خليط يشتمل على 

 تي.محتوى زي

المقاييس البيئية: الحدود الكمي ة 

والوصفي ة التي يتسبَّب تجاوزها 

 في اإلضرار بالبيئة.

 

الزيت: النفط بكل أنواعه 

ومنتجاته، ويشمل ذلك الزيت 

الخام وزيت الوقود والحمأة 

والزيت المخلوط بالنفايات 

والمنتجات النفطية المكررة على 

 سبيل المثال ال الحصر.

المزيج الزيتي: خليط يشتمل على 

 محتوى زيتي.

المقاييس البيئية: الحدود الكمي ة 

يتسبَّب تجاوزها والوصفي ة التي 

 في اإلضرار بالبيئة.
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 الفصل الثاني 

 نطاق تطبيق القانون وأهدافه

 (2مادة )

تسري أحكام هذا القانون على 

الجهات العامة والخاصة 

واألفراد، ويستثنى من ذلك 

الممتلكات واألنشطة واألعمال 

التي تقوم بها قوة دفاع البحرين، 

ووزارة الداخلية، والحرس 

 الوطني.

 الفصل الثاني 

 نطاق تطبيق القانون وأهدافه

 (2مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 

 الفصل الثاني 

 نطاق تطبيق القانون وأهدافه

 (2مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 الفصل الثاني 

 نطاق تطبيق القانون وأهدافه

 (2مادة )

قانون على تسمممممممري  هذا ال أحكام 

الجهمممات العممماممممة والخممماصمممممممممة 

نى من ذلممممك  ث ت واألفراد، ويسممممممم

الممتلكات واألنشمممممممطة واألعمال 

التي تقوم بهمما قوة دفماع البحرين، 

ووزارة الممممداخممملممميممممة، والمممحمممرس 

 الوطني.

 (3مادة )

 

 

 

 (3مادة )

تصويب كلمة )اإلحيائي( الواردة 

 (.األحيائي( إلى )3في البند )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 (3مادة )

المادة كما ورد الموافقة على نص 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (3مادة )
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يهدف هذا القانون إلى تحقيق 

 اآلتي:

حماية البيئة ومصادرها من  .1

التي  كافة األنشطة والممارسات

تشتمل على مسببات التلوث 

والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر 

 على التنوع البيولوجي.

منع ومكافحة التلوث بجميع  .2

أشكاله ووقف تدهور البيئة من 

خالل الخطط والسياسات الالزمة 

للمحافظة عليها من اآلثار الضارة 

الناجمة عن األنشطة التي تؤدي 

إلى إلحاق الضرر باإلنسان أو 

 لبيئة البحرية أو البرية أو الهواء.ا

القانون إلى تحقيق يهدف هذا 

 اآلتي:

حماية البيئة ومصادرها من  .1

كافة األنشطة والممارسات التي 

تشتمل على مسببات التلوث 

والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر 

 على التنوع البيولوجي.

منع ومكافحة التلوث بجميع  .2

أشكاله ووقف تدهور البيئة من 

خالل الخطط والسياسات الالزمة 

اآلثار الضارة  للمحافظة عليها من

الناجمة عن األنشطة التي تؤدي 

إلى إلحاق الضرر باإلنسان أو 

 البيئة البحرية أو البرية أو الهواء.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق 

 اآلتي:

حماية البيئة ومصادرها من  .1

كافة األنشطة والممارسات التي 

تشتمل على مسببات التلوث 

والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر 

 على التنوع البيولوجي.

منع ومكافحة التلوث بجميع  .2

تدهور البيئة من  أشكاله ووقف

خالل الخطط والسياسات الالزمة 

للمحافظة عليها من اآلثار الضارة 

الناجمة عن األنشطة التي تؤدي 

إلى إلحاق الضرر باإلنسان أو 

 البيئة البحرية أو البرية أو الهواء.
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المحافظة على الموارد  .3

الطبيعية وتنميتها وضمان تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة والحفاظ 

في إقليم  اإلحيائيعلى التنوع 

 المملكة.

المحافظة على الموارد  .3

الطبيعية وتنميتها وضمان تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة والحفاظ 

في إقليم  األحيائيعلى التنوع 

 المملكة.

المحافظة على الموارد  .3

الطبيعية وتنميتها وضمان تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة والحفاظ 

في إقليم  األحيائيى التنوع عل

 المملكة.

 الفصل الثالث

 صالحيات المجلس

 (4المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 صالحيات المجلس

 (4المادة )

ً للضوابط إضافة عبارة ) وفقا

دها الالئحة واإلجراءات التي تحد

( بعد عبارة )ويمارس التنفيذية

جميع الصالحيات والسلطات 

الالزمة لذلك( الواردة في مقدمة 

 المادة.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 الفصل الثالث

 صالحيات المجلس

 (4المادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 الفصل الثالث

 صالحيات المجلس

 (4المادة )
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يتولى المجلس إصدار القرارات 

والتعليمات في جميع المسائل التي 

تختص بحماية البيئة وتحقيق 

التنمية المستدامة بالمملكة، 

ويمارس جميع الصالحيات 

والسلطات الالزمة لذلك، وله على 

 ما يأتي:األخص 

 

 

وضع السياسات العامة لحماية  .1

البيئة وإعداد الخطط والبرامج 

والمشاريع الالزمة لتنفيذها، بما 

 يحقق أغراضها.

المشاركة في رسم السياسة  .2

البيئية وإجراء البحوث العلمية 

يتولى المجلس إصدار القرارات 

والتعليمات في جميع المسائل التي 

تختص بحماية البيئة وتحقيق 

التنمية المستدامة بالمملكة، 

ويمارس جميع الصالحيات 

وفقاً والسلطات الالزمة لذلك 

للضوابط واإلجراءات التي تحددها 

، وله على الالئحة التنفيذية

 األخص ما يأتي:

لحماية  وضع السياسات العامة .1

البيئة وإعداد الخطط والبرامج 

والمشاريع الالزمة لتنفيذها، بما 

 يحقق أغراضها.

المشاركة في رسم السياسة  .2

البيئية وإجراء البحوث العلمية 

يتولى المجلس إصدار القرارات 

والتعليمات في جميع المسائل التي 

تختص بحماية البيئة وتحقيق 

التنمية المستدامة بالمملكة، 

ويمارس جميع الصالحيات 

وفقاً والسلطات الالزمة لذلك 

للضوابط واإلجراءات التي تحددها 

، وله على الالئحة التنفيذية

 األخص ما يأتي:

وضع السياسات العامة لحماية  .1

البيئة وإعداد الخطط والبرامج 

والمشاريع الالزمة لتنفيذها، بما 

 يحقق أغراضها.

المشاركة في رسم السياسة  .2

البيئية وإجراء البحوث العلمية 
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والدراسات المتعلقة بالبيئة 

وحمايتها، وذلك بالتنسيق مع 

 الجهات المعنية.

على التوصية بالموافقة  .3

الترخيص للمشاريع العامة 

والمشاريع الخاصة المحددة على 

ضوء دراسة األثر البيئي، وتحديد 

الضوابط والمعايير المطلوبة لكل 

مشروع في مراحل التصميم 

واإلنشاء والتشغيل ومراقبة تنفيذ 

 هذه الضوابط عند كل مرحلة.

منح التراخيص البيئية بالنسبة  .4

 لجميع األنشطة أو المنشآت أو

المشروعات سواًء ما تعلق منها 

بإنشاء وتشييد المشروعات 

والدراسات المتعلقة بالبيئة 

وحمايتها، وذلك بالتنسيق مع 

 الجهات المعنية.

التوصية بالموافقة على  .3

الترخيص للمشاريع العامة 

مشاريع الخاصة المحددة على وال

ضوء دراسة األثر البيئي، وتحديد 

الضوابط والمعايير المطلوبة لكل 

مشروع في مراحل التصميم 

واإلنشاء والتشغيل ومراقبة تنفيذ 

 هذه الضوابط عند كل مرحلة.

منح التراخيص البيئية بالنسبة  .4

لجميع األنشطة أو المنشآت أو 

المشروعات سواًء ما تعلق منها 

إنشاء وتشييد المشروعات ب

والدراسات المتعلقة بالبيئة 

وحمايتها، وذلك بالتنسيق مع 

 الجهات المعنية.

قة على التوصية بالمواف .3

الترخيص للمشاريع العامة 

والمشاريع الخاصة المحددة على 

ضوء دراسة األثر البيئي، وتحديد 

الضوابط والمعايير المطلوبة لكل 

مشروع في مراحل التصميم 

واإلنشاء والتشغيل ومراقبة تنفيذ 

 هذه الضوابط عند كل مرحلة.

منح التراخيص البيئية بالنسبة  .4

أو  لجميع األنشطة أو المنشآت

المشروعات سواًء ما تعلق منها 

بإنشاء وتشييد المشروعات 
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الجديدة أو ما اقتصر منها على 

مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة 

لمشروعات قائمة سبق الترخيص 

 لها.

الحق في طلب البيانات أو  .5

المعلومات أو المستندات، أو 

إجراء الدراسات التي يراها 

ضرورية من أية جهة تمارس 

شرع فيه قد يؤدي إلى نشاطاً أو ت

تلوث أو تدهور البيئة، أو 

اضطراب في األمان أو األمن 

اإلشعاعي أو النووي، سواء كانت 

هذه الجهة وزارة أم هيئة أم 

 مؤسسة أم غيرها.

الجديدة أو ما اقتصر منها على 

مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة 

لمشروعات قائمة سبق الترخيص 

 لها.

الحق في طلب البيانات أو  .5

المعلومات أو المستندات، أو 

إجراء الدراسات التي يراها 

ضرورية من أية جهة تمارس 

نشاطاً أو تشرع فيه قد يؤدي إلى 

ور البيئة، أو تلوث أو تده

اضطراب في األمان أو األمن 

اإلشعاعي أو النووي، سواء كانت 

هذه الجهة وزارة أم هيئة أم 

 مؤسسة أم غيرها.

الجديدة أو ما اقتصر منها على 

مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة 

لمشروعات قائمة سبق الترخيص 

 لها.

الحق في طلب البيانات أو  .5

المعلومات أو المستندات، أو 

إجراء الدراسات التي يراها 

ضرورية من أية جهة تمارس 

و تشرع فيه قد يؤدي إلى نشاطاً أ

تلوث أو تدهور البيئة، أو 

اضطراب في األمان أو األمن 

اإلشعاعي أو النووي، سواء كانت 

هذه الجهة وزارة أم هيئة أم 

 مؤسسة أم غيرها.
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إعداد ودراسة العقود  .6

واالتفاقيات التي تقرر حقوقاً 

 للمجلس أو ترتب التزامات عليه.

إجراء القياسات والدراسات  .7

إلعداد تقارير الحالة الالزمة 

البيئية للمملكة، وإصدار هذه 

التقارير بصورة دورية بالتنسيق 

مع الجهات المعنية، وللمجلس 

طلب جميع البيانات الالزمة 

إلعداد هذه التقارير من الجهات 

 المعنية.

إعداد ودراسة العقود  .6

واالتفاقيات التي تقرر حقوقاً 

 للمجلس أو ترتب التزامات عليه.

إجراء القياسات والدراسات  .7

الالزمة إلعداد تقارير الحالة 

مملكة، وإصدار هذه البيئية لل

التقارير بصورة دورية بالتنسيق 

مع الجهات المعنية، وللمجلس 

طلب جميع البيانات الالزمة 

إلعداد هذه التقارير من الجهات 

 المعنية.

إعداد ودراسة العقود  .6

واالتفاقيات التي تقرر حقوقاً 

 للمجلس أو ترتب التزامات عليه.

إجراء القياسات والدراسات  .7

مة إلعداد تقارير الحالة الالز

البيئية للمملكة، وإصدار هذه 

التقارير بصورة دورية بالتنسيق 

مع الجهات المعنية، وللمجلس 

طلب جميع البيانات الالزمة 

إلعداد هذه التقارير من الجهات 

 المعنية.

 (5المادة )

 

 

 

 (5المادة )

(: تصويب كلمة 2البند )

 (.ودراسة)ودارسة( إلى )

 (5المادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .بقرار مجلس النواب الموقر

 

 (5المادة )
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للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، 

التعاون والتنسيق مع الجهات 

 المعنية للقيام بما يأتي:

اقتراح مشروعات القوانين،  .1

وإصدار النظم التي تحقق حماية 

 وتنمية البيئة.

(: تصويب كلمة )دارسة( 3البند )

 (.دراسةإلى )

(: تصويب كلمة )إليها( 4البند )

 )إليه(.لتصبح 

( والتلوث(: إضافة كلمة )8البند )

 )التدهور(. بعد كلمة

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، 

التعاون والتنسيق مع الجهات 

 المعنية للقيام بما يأتي:

اقتراح مشروعات القوانين،  .1

وإصدار النظم التي تحقق حماية 

 وتنمية البيئة.

 

 

 

 

 

 

 

للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، 

التعاون والتنسيق مع الجهات 

 المعنية للقيام بما يأتي:

اقتراح مشروعات القوانين،  .1

وإصدار النظم التي تحقق حماية 

 وتنمية البيئة.
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واعتماد الخطط  ودارسةبحث  .2

والسياسة العامة لشئون البيئة على 

 المستوى الوطني.

ومناقشة الخطط  دارسة .3

والسياسات البيئية التي تضعها 

الوزارات أو الهيئات أو 

كات التي المؤسسات أو الشر

تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة، 

واقتراح الحلول ألية مشكالت أو 

معوقات بيئية تواجه تلك الخطط 

 أو السياسات.

بحث ودراسة ووضع  .4

االقتراحات والحلول ألية أمور أو 

مشكالت ذات عالقة بالبيئة، قد 

واعتماد الخطط  ودراسةبحث  .2

والسياسة العامة لشئون البيئة على 

 المستوى الوطني.

ومناقشة الخطط  دراسة .3

والسياسات البيئية التي تضعها 

الوزارات أو الهيئات أو 

المؤسسات أو الشركات التي 

تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة، 

واقتراح الحلول ألية مشكالت أو 

معوقات بيئية تواجه تلك الخطط 

 السياسات.أو 

بحث ودراسة ووضع  .4

االقتراحات والحلول ألية أمور أو 

مشكالت ذات عالقة بالبيئة، قد 

واعتماد الخطط  ودراسةبحث  .2

والسياسة العامة لشئون البيئة على 

 المستوى الوطني.

ومناقشة الخطط  دراسة .3

والسياسات البيئية التي تضعها 

الوزارات أو الهيئات أو 

المؤسسات أو الشركات التي 

تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة، 

واقتراح الحلول ألية مشكالت أو 

معوقات بيئية تواجه تلك الخطط 

 أو السياسات.

بحث ودراسة ووضع  .4

االقتراحات والحلول ألية أمور أو 

عالقة بالبيئة، قد مشكالت ذات 
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من مجلس الوزراء أو  إليهاتحال 

 الجهات المعنية.

اإلشراف المشاركة في إعداد و .5

على البحوث والدراسات الشاملة 

عن التلوث، ومراقبة آثاره السلبية 

على الصحة والبيئة، واتخاذ جميع 

اإلجراءات الوقائية والوسائل 

الالزمة للحد من التلوث البيئي 

بجميع أشكاله، ومنع التدهور 

 البيئي.

وضع األسس الالزمة لربط  .6

االعتبارات البيئية بسياسة 

مية على المستوى التخطيط والتن

الوطني، وذلك باعتماد مفهوم 

التخطيط البيئي كجزء ال ينفصل 

من مجلس الوزراء أو  إليهتحال 

 الجهات المعنية.

المشاركة في إعداد واإلشراف  .5

على البحوث والدراسات الشاملة 

عن التلوث، ومراقبة آثاره السلبية 

على الصحة والبيئة، واتخاذ جميع 

راءات الوقائية والوسائل اإلج

الالزمة للحد من التلوث البيئي 

بجميع أشكاله، ومنع التدهور 

 البيئي.

وضع األسس الالزمة لربط  .6

االعتبارات البيئية بسياسة 

التخطيط والتنمية على المستوى 

الوطني، وذلك باعتماد مفهوم 

التخطيط البيئي كجزء ال ينفصل 

من مجلس الوزراء أو  إليهتحال 

 الجهات المعنية.

المشاركة في إعداد واإلشراف  .5

على البحوث والدراسات الشاملة 

عن التلوث، ومراقبة آثاره السلبية 

على الصحة والبيئة، واتخاذ جميع 

اإلجراءات الوقائية والوسائل 

الالزمة للحد من التلوث البيئي 

ومنع التدهور بجميع أشكاله، 

 البيئي.

وضع األسس الالزمة لربط  .6

االعتبارات البيئية بسياسة 

التخطيط والتنمية على المستوى 

الوطني، وذلك باعتماد مفهوم 

التخطيط البيئي كجزء ال ينفصل 
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عن السياسة المقررة عند تخطيط 

وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية 

التي تتولى تنفيذها الجهات المعنية 

األثر البيئي  عن طريق تقويم

 للمشروعات.

المراقبة والتفتيش على  .7

األنشطة العامة والخاصة التي 

ثر بشكل سلبي على اإلنسان تؤ

والبيئة، وإجراء عمليات تفتيش 

لتقويم أوضاع األمان ومدى 

االلتزام بأحكام هذا القانون 

والقرارات الصادرة  واللوائح

 تنفيذاً له.

دراسة طبيعة التربة والمياه،  .8

واقتراح وسائل المحافظة عليهما 

عن السياسة المقررة عند تخطيط 

يذ ومتابعة مشروعات التنمية وتنف

التي تتولى تنفيذها الجهات المعنية 

األثر البيئي  عن طريق تقويم

 للمشروعات.

المراقبة والتفتيش على  .7

األنشطة العامة والخاصة التي 

تؤثر بشكل سلبي على اإلنسان 

والبيئة، وإجراء عمليات تفتيش 

لتقويم أوضاع األمان ومدى 

ن االلتزام بأحكام هذا القانو

والقرارات الصادرة  واللوائح

 تنفيذاً له.

دراسة طبيعة التربة والمياه،  .8

واقتراح وسائل المحافظة عليهما 

عن السياسة المقررة عند تخطيط 

وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية 

التي تتولى تنفيذها الجهات المعنية 

األثر البيئي  تقويم عن طريق

 للمشروعات.

المراقبة والتفتيش على  .7

األنشطة العامة والخاصة التي 

تؤثر بشكل سلبي على اإلنسان 

والبيئة، وإجراء عمليات تفتيش 

لتقويم أوضاع األمان ومدى 

االلتزام بأحكام هذا القانون 

والقرارات الصادرة  واللوائح

 تنفيذاً له.

 دراسة طبيعة التربة والمياه، .8

واقتراح وسائل المحافظة عليهما 
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من التدهور وانخفاض كفايتهما، 

وذلك عن طريق الضوابط 

الالزمة للحد من سوء استخدامهما 

 أو استنزافهما. 

دراسة طبيعة المناطق  .9

الساحلية والبيئة البحرية، وحماية 

مواردها، واقتراح تنميتها 

 وتطويرها.

وضع وتطوير اإلجراءات  .10

الوقائية الخاصة بالحد من التلوث 

لزيت والمواد البحري الناتج عن ا

واألنشطة الضارة األخرى، 

وتطوير القوى العاملة وتدريبها، 

 لتنفيذ خطط مكافحة هذا التلوث.

وانخفاض  والتلوثمن التدهور 

كفايتهما، وذلك عن طريق 

الضوابط الالزمة للحد من سوء 

 استخدامهما أو استنزافهما. 

دراسة طبيعة المناطق الساحلية  .9

مواردها،  والبيئة البحرية، وحماية

 واقتراح تنميتها وتطويرها.

 

وضع وتطوير اإلجراءات  .10

الوقائية الخاصة بالحد من التلوث 

البحري الناتج عن الزيت والمواد 

واألنشطة الضارة األخرى، 

وتطوير القوى العاملة وتدريبها، 

 لتنفيذ خطط مكافحة هذا التلوث.

وانخفاض  والتلوثمن التدهور 

كفايتهما، وذلك عن طريق 

الضوابط الالزمة للحد من سوء 

 استخدامهما أو استنزافهما. 

دراسة طبيعة المناطق الساحلية  .9

والبيئة البحرية، وحماية مواردها، 

 واقتراح تنميتها وتطويرها.

 

وضع وتطوير اإلجراءات  .10

الخاصة بالحد من التلوث الوقائية 

البحري الناتج عن الزيت والمواد 

واألنشطة الضارة األخرى، 

وتطوير القوى العاملة وتدريبها، 

 لتنفيذ خطط مكافحة هذا التلوث.
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تطوير مختبر مرجعي للبيئة  .11

وتوفير الكادر الفني المؤهل 

والمعدات واألجهزة والمواد 

الالزمة لتشغيله، والتنسيق مع 

المختبرات العامة والخاصة 

ت ومراكز األبحاث لتعزيز قدرا

المختبر واالستعانة بهم في إجراء 

التحاليل الالزمة لتحقيق أهداف 

 المجلس.

تحديد ومراقبة الضوابط  .12

والحدود المسموح بها لمستوى 

انبعاث المواد الملوثة للبيئة 

واالحتباس الحراري وتركيزها 

فيها، ومستوى التعرض المهني 

 لتلك االنبعاثات.

تطوير مختبر مرجعي للبيئة  .11

المؤهل وتوفير الكادر الفني 

والمعدات واألجهزة والمواد 

الالزمة لتشغيله، والتنسيق مع 

المختبرات العامة والخاصة 

ومراكز األبحاث لتعزيز قدرات 

المختبر واالستعانة بهم في إجراء 

التحاليل الالزمة لتحقيق أهداف 

 المجلس.

تحديد ومراقبة الضوابط  .12

والحدود المسموح بها لمستوى 

للبيئة انبعاث المواد الملوثة 

واالحتباس الحراري وتركيزها 

فيها، ومستوى التعرض المهني 

 لتلك االنبعاثات.

تطوير مختبر مرجعي للبيئة  .11

وتوفير الكادر الفني المؤهل 

والمعدات واألجهزة والمواد 

الالزمة لتشغيله، والتنسيق مع 

العامة والخاصة المختبرات 

ومراكز األبحاث لتعزيز قدرات 

المختبر واالستعانة بهم في إجراء 

التحاليل الالزمة لتحقيق أهداف 

 المجلس.

تحديد ومراقبة الضوابط  .12

والحدود المسموح بها لمستوى 

انبعاث المواد الملوثة للبيئة 

واالحتباس الحراري وتركيزها 

فيها، ومستوى التعرض المهني 

 اثات.لتلك االنبع
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العمل على تنمية االهتمام  .13

لتربوية واإلعالمية بالنواحي ا

واالجتماعية والثقافية، لزيادة 

وتطوير الوعي البيئي، وذلك 

لتمكين المجتمع من اإلسهام الفعال 

في تحقيق األهداف المرجوة 

 للحفاظ على البيئة وتنميتها.

وضع وتنفيذ الخطط  .14

والبرامج الالزمة لتدريب وتأهيل 

الكوادر الفنية في مجال حماية 

 مستدامة.البيئة والتنمية ال

إجراء حصر شامل لمشكالت  .15

االستيطان البشري، وتتبع آثار 

تطور الظروف االقتصادية 

واالجتماعية على التجمعات 

العمل على تنمية االهتمام  .13

بالنواحي التربوية واإلعالمية 

واالجتماعية والثقافية، لزيادة 

وتطوير الوعي البيئي، وذلك 

لتمكين المجتمع من اإلسهام الفعال 

في تحقيق األهداف المرجوة 

 البيئة وتنميتها. للحفاظ على

وضع وتنفيذ الخطط  .14

والبرامج الالزمة لتدريب وتأهيل 

الكوادر الفنية في مجال حماية 

 البيئة والتنمية المستدامة.

إجراء حصر شامل لمشكالت  .15

االستيطان البشري، وتتبع آثار 

تطور الظروف االقتصادية 

واالجتماعية على التجمعات 

العمل على تنمية االهتمام  .13

بالنواحي التربوية واإلعالمية 

واالجتماعية والثقافية، لزيادة 

وتطوير الوعي البيئي، وذلك 

لتمكين المجتمع من اإلسهام الفعال 

في تحقيق األهداف المرجوة 

 للحفاظ على البيئة وتنميتها.

وضع وتنفيذ الخطط  .14

والبرامج الالزمة لتدريب وتأهيل 

ر الفنية في مجال حماية الكواد

 البيئة والتنمية المستدامة.

إجراء حصر شامل لمشكالت  .15

االستيطان البشري، وتتبع آثار 

تطور الظروف االقتصادية 

واالجتماعية على التجمعات 
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البشرية وأثرها على البيئة، 

واقتراح البرامج التي توفر الحلول 

 المناسبة ووضعها موضع التنفيذ.

وضع النظم الكفيلة بتجميع  .16

وتحليل البيانات والمعلومات 

لها، واالستفادة من معاهد وتباد

البحوث والمنظمات والجمعيات 

المتخصصة في مجال شئون البيئة 

 داخل أو خارج المملكة.

دراسة االتفاقيات الدولية  .17

واإلقليمية والعربية المعنية بشئون 

البيئة، وإبداء الرأي بالنسبة 

لالنضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع 

 الجهات المعنية.

البشرية وأثرها على البيئة، 

البرامج التي توفر الحلول  واقتراح

 المناسبة ووضعها موضع التنفيذ.

وضع النظم الكفيلة بتجميع  .16

وتحليل البيانات والمعلومات 

وتبادلها، واالستفادة من معاهد 

البحوث والمنظمات والجمعيات 

المتخصصة في مجال شئون البيئة 

 داخل أو خارج المملكة.

دراسة االتفاقيات الدولية  .17

والعربية المعنية بشئون واإلقليمية 

البيئة، وإبداء الرأي بالنسبة 

لالنضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع 

 الجهات المعنية.

البشرية وأثرها على البيئة، 

واقتراح البرامج التي توفر الحلول 

 المناسبة ووضعها موضع التنفيذ.

ة بتجميع وضع النظم الكفيل .16

وتحليل البيانات والمعلومات 

وتبادلها، واالستفادة من معاهد 

البحوث والمنظمات والجمعيات 

المتخصصة في مجال شئون البيئة 

 داخل أو خارج المملكة.

دراسة االتفاقيات الدولية  .17

واإلقليمية والعربية المعنية بشئون 

البيئة، وإبداء الرأي بالنسبة 

تنسيق مع لالنضمام إليها، وذلك بال

 الجهات المعنية.
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ات المعنية التنسيق مع الجه  .18

بشأن عالقات المملكة بالمنظمات 

الدولية واإلقليمية المعنية بشئون 

 البيئة.

تحديد الضوابط المتعلقة   .19

باالستيراد والتعامل مع المواد 

الكيماوية والمشعة ومراقبة 

 تطبيقها.

وضع األسس الالزمة   .20

لإلدارة السليمة للمخلفات 

 الصناعية والصحية والمنزلية.

التنسيق على السعي لتحقيق  .21

الصعيدين الدولي واإلقليمي 

لتحقيق سالمة وحماية وتطوير 

 البيئة.

التنسيق مع الجهات المعنية   .18

بشأن عالقات المملكة بالمنظمات 

الدولية واإلقليمية المعنية بشئون 

 البيئة.

تحديد الضوابط المتعلقة   .19

باالستيراد والتعامل مع المواد 

يماوية والمشعة ومراقبة الك

 تطبيقها.

وضع األسس الالزمة   .20

لإلدارة السليمة للمخلفات 

 الصناعية والصحية والمنزلية.

السعي لتحقيق التنسيق على  .21

الصعيدين الدولي واإلقليمي 

لتحقيق سالمة وحماية وتطوير 

 البيئة.

التنسيق مع الجهات المعنية   .18

بشأن عالقات المملكة بالمنظمات 

الدولية واإلقليمية المعنية بشئون 

 البيئة.

تحديد الضوابط المتعلقة   .19

باالستيراد والتعامل مع المواد 

الكيماوية والمشعة ومراقبة 

 تطبيقها.

وضع األسس الالزمة   .20

لإلدارة السليمة للمخلفات 

 الصناعية والصحية والمنزلية.

السعي لتحقيق التنسيق على  .21

الصعيدين الدولي واإلقليمي 

لتحقيق سالمة وحماية وتطوير 

 البيئة.
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 الباب الثاني

الصندوق الوطني لحماية وتنمية 

 البيئة 

 

 الباب الثاني

الصندوق الوطني لحماية وتنمية 

 البيئة

 

 الباب الثاني

الصندوق الوطني لحماية وتنمية 

 البيئة

الموافقة على مسممممى الباب الثاني 

 مشروع القانون.في كما ورد 

 الباب الثاني

الصندوق الوطني لحماية وتنمية 

 البيئة

 

 (6مادة )

يُنشأ بالجهاز التنفيذي صندوق 

يُسمى )الصندوق الوطني لحماية 

 المجلس.وتنمية البيئة(، ويتبع 

 (6مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (6مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (6مادة )

يُنشمممممأ بالجهاز التنفيذي صمممممندوق 

يُسمممى )الصممندوق الوطني لحماية 

 وتنمية البيئة(، ويتبع المجلس.

 (7مادة )

 

 

 

 

 اآلتية:يختص الصندوق بالمهام 

 (7مادة )

"ذات الطبيعة إضافة عبارة 

بعد كلمة )الجمعيات(  البيئية"

 .(3الواردة في البند )

 التعديل:نص المادة بعد 

 يختص الصندوق بالمهام اآلتية:

 (7مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 القانون.في مشروع 

 (7مادة )

 

 

 

 

 يختص الصندوق بالمهام اآلتية:
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اإلسهام في تفعيل إجراءات  .1

الرقابة واإلشراف على تطبيق هذا 

 القانون.

اإلسهام مع الجهات المعنية في  .2

تحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر 

 بشكل مباشر على البيئة.

التوصية بمنح الحوافز البيئية  .3

ودعم المبادرات والنشاطات 

البيئية التي تقوم بها الجمعيات 

 رسمية. والجهات غير ال

 

دعم إعداد وتطوير األبحاث  .4

والدراسات والبرامج العلمية في 

 مجال حماية البيئة.

اإلسهام في تفعيل إجراءات  .1

الرقابة واإلشراف على تطبيق هذا 

 القانون.

اإلسهام مع الجهات المعنية في  .2

تحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر 

 بشكل مباشر على البيئة.

التوصية بمنح الحوافز البيئية  .3

ودعم المبادرات والنشاطات 

وم بها الجمعيات البيئية التي تق

والجهات غير  ذات الطبيعة البيئية

 الرسمية. 

دعم إعداد وتطوير األبحاث  .4

والدراسات والبرامج العلمية في 

 مجال حماية البيئة.

اإلسهام في تفعيل إجراءات  .1

الرقابة واإلشراف على تطبيق هذا 

 القانون.

اإلسهام مع الجهات المعنية في  .2

تحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر 

 بشكل مباشر على البيئة.

التوصية بمنح الحوافز البيئية  .3

ودعم المبادرات والنشاطات 

البيئية التي تقوم بها الجمعيات 

 والجهات غير الرسمية. 

 

دعم إعداد وتطوير األبحاث  .4

والدراسات والبرامج العلمية في 

 مجال حماية البيئة.
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اإلسهام في األنشطة الوقائية  .5

والتنموية التي لها تأثير إيجابي 

 على البيئة.

اإلسهام في األنشطة الوقائية  .5

والتنموية التي لها تأثير إيجابي 

 على البيئة.

اإلسهام في األنشطة الوقائية  .5

والتنموية التي لها تأثير إيجابي 

 على البيئة.

 (8مادة )

 

 

 

تتكون الموارد المالية للصندوق 

 مما يأتي:

المبالغ التي تخصصها الدولة  .1

 العامة. الموازنةللصندوق ضمن 

التبرعات واإلعانات والهبات  .2

 والمنح التي يقبلها المجلس.

الغرامات والتعويضات التي  .3

يُحكم بها أو يُتفق عليها بطريق 

 (8ادة )م

( محل كلمة الميزانيةإحالل كلمة )

 .(1)الموازنة( الواردة في البند )

 نص المادة بعد التعديل:

تتكون الموارد المالية للصندوق 

 مما يأتي:

المبالغ التي تخصصها الدولة  .1

 العامة. الميزانيةللصندوق ضمن 

التبرعات واإلعانات والهبات  .2

 والمنح التي يقبلها المجلس.

الغرامات والتعويضات التي  .3

يُحكم بها أو يُتفق عليها بطريق 

 (8مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

بقرار مجلس النواب الموقر، مع 

إعادة صياغة البند توصية اللجنة ب

 ( ليكون كاآلتي:3)

الممممغممممرامممممات حصمممممممممميمممملممممة -3"

 من المخالفات عنوالتعويضمممممات 

األضرار البيئية في حالة التصالح 

المنصممممممموف عليممممه في المممممادة 

 .( من هذا القانون"115)

 (8مادة )

 

 

 

تتكون الموارد المالية للصندوق 

 مما يأتي:

المبالغ التي تخصصها الدولة  .1

 العامة. الموازنةللصندوق ضمن 

التبرعات واإلعانات والهبات  .2

 والمنح التي يقبلها المجلس.

الممممغممممرامممممات حصمممممممممميمممملممممة  .3

من المخالفات عن والتعويضمممممات 
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التصالح عن األضرار التي 

 تصيب البيئة.

التصالح عن األضرار التي 

 تصيب البيئة.

األضرار البيئية في حالة التصالح 

المنصممممممموف عليممممه في المممممادة 

 .( من هذا القانون115)

 (9مادة )

يضع المجلس الئحة داخلية 

للصندوق تُحدد نظام العمل به، 

ويصدر بها قرار من رئيس 

 المجلس.

 (9مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 القانون.في مشروع 

 (9مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (9مادة )

يضمممممممع المجلس الئحممممة داخليممممة 

للصمممممممندوق تُحدد نظام العمل به، 

ويصمممممممممدر بهممما قرار من رئيس 

 المجلس.

 الباب الثالث

 تقويم األثر البيئي 

 

 الباب الثالث

 تقويم األثر البيئي 

 

 الباب الثالث

 تقويم األثر البيئي 

الموافقة على مسمممى الباب الثالث 

 مشروع القانون.في كما ورد 

 الباب الثالث

 تقويم األثر البيئي 

 

 (10مادة )

يُحظر على أي شخص أو مشروع 

القيام بأي نشاط أو استخدام يلوث 

 (10مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (10مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (10مادة )

حممظممر عمملممى أي شممممممممخممص أو  يممُ

بأي نشممممممماط أو  يام  مشمممممممروع الق
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البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو 

يلحق ضرراً بالموارد الطبيعة أو 

أو يخل أو يمنع  الكائنات الحية

االستخدام أو االستعمال أو 

االستغالل الرشيد والمشروع 

 للبيئة.

استخدام يلوث البيئة، أو يسهم في   

تممممدهورهمممما، أو يلحق ضمممممممرراً 

بمممالموارد الطبيعمممة أو الكمممائنمممات 

الحية أو يخل أو يمنع االسمممممتخدام 

أو االسمممممممتعممممال أو االسمممممممتغالل 

 الرشيد والمشروع للبيئة.

 (11مادة )

عدا البيوت والعمارات السكنية 

القائمة في المناطق المخططة 

المعتمدة، ال يجوز لجميع الجهات 

الخاضعة ألحكام هذا القانون البدء 

في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي 

تعديالت أو توسعات على 

األنشطة القائمة أو الحصول على 

أي تراخيص بذلك، إال بعد تقديم 

 (11مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (11مادة )

( بكلممممة تقويماسمممممممتبمممدال كلممممة )

 ( الواردة في عجز المادة.تقرير)

 

 

 (11مادة )

عدا البيوت والعمارات السمممممممكنية 

القمممائممممة في المنممماطق المخططمممة 

المعتمدة، ال يجوز لجميع الجهات 

الخمماضمممممممعممة ألحكممام هممذا القممانون 

البممدء في تنفيممذ أي مشمممممممروع أو 

إدخال أي تعديالت أو توسمممممممعات 

على األنشطة القائمة أو الحصول 

عد  لك، إال ب بذ على أي تراخيص 
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ثر البيئي، استمارة بيانات تقويم األ

ويقرر المجلس على ضوء 

دراسته لبيانات هذه االستمارة 

مدى الحاجة إلى تقديم تقرير عن 

تقويم األثر البيئي لتلك 

ً للقواعد  المشروعات وفقا

واإلجراءات التي يصدرها 

المجلس، ويجوز للمجلس أن 

يطلب من أصحاب المشروعات 

سالفة الذكر أية بيانات أو 

اسات يرى معلومات إضافية أو در

أهميتها ولزومها لتقرير مدى 

األثر  تقريرالحاجة إلى تقديم 

 البيئي.

ثر تقديم اسمممممتمارة بيانات تقويم األ

على  مجلس  ل قرر ا ي ئي، و ي ب ل ا

ضممممممموء دراسمممممممتممه لبيممانممات هممذه 

االسممممتمارة مدى الحاجة إلى تقديم 

تقرير عن تقويم األثر البيئي لتلك 

قواعممممد  ل ل  ً لمشمممممممروعممممات وفقمممما ا

واإلجممراءات الممتممي يصممممممممممدرهممما 

مجلس أن  ل ل مجلس، ويجوز  ل ا

يطلب من أصمممحاب المشمممروعات 

سمممممممممالفمممة المممذكر أيمممة بيمممانمممات أو 

اسممممممات معلومات إضممممممافية أو در

يرى أهميتهمممما ولزومهمممما لتقرير 

األثر  تقويممدى الحاجة إلى تقديم 

 البيئي.
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 (12مادة )

يضع المجلس المعايير 

والمواصفات واألسس والضوابط 

الالزمة لتقويم األثر البيئي 

للمشروعات المطلوب الترخيص 

 لها، ويتولى على األخص:

تحديد فئات المشروعات التي  .1

ألن تحدث تكون بطبيعتها قابلة 

 أضراراً بيئية.

تحديد المناطق والمواقع ذات  .2

األهمية أو الحساسية البيئية 

الخاصة )المواقع التاريخية 

واألثرية، األراضي الرطبة، 

الجزر المرجانية، المحميات 

الطبيعية، الحدائق العامة، 

 (12مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 (12مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 (12مادة )

يضع المجلس المعايير 

والمواصفات واألسس والضوابط 

الالزمة لتقويم األثر البيئي 

للمشروعات المطلوب الترخيص 

 لى على األخص:لها، ويتو

تحديد فئات المشروعات التي  .1

تكون بطبيعتها قابلة ألن تحدث 

 أضراراً بيئية.

تحديد المناطق والمواقع ذات  .2

األهمية أو الحساسية البيئية 

الخاصة )المواقع التاريخية 

واألثرية، األراضي الرطبة، 

الجزر المرجانية، المحميات 

الطبيعية، الحدائق العامة، 
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وغيرها(، وذلك بالتنسيق مع 

 الجهات المعنية.

تحديد الموارد الطبيعية ذات  .3

 األهمية الخاصة.

بالتنسيق مع  وغيرها(، وذلك

 الجهات المعنية.

تحديد الموارد الطبيعية ذات  .3

 األهمية الخاصة.

 (13مادة )

 

 

 

 

على الجهات الُمرخصة وبمناسبة 

قيامها بمنح التراخيص أو تجديدها 

إلقامة المشروعات أو إدخال أي 

تعديالت أو توسعات للمشروعات 

القائمة، سواء كانت حكومية أو 

خاصة أو مشتركة، أن تحصل 

 (13مادة )

ً للضوابط إضافة عبارة ) وفقا

واإلجراءات التي تحددها الالئحة 

 ( إلى نهاية المادة.التنفيذية

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

على الجهات الُمرخصة وبمناسبة 

قيامها بمنح التراخيص أو تجديدها 

إلقامة المشروعات أو إدخال أي 

تعديالت أو توسعات للمشروعات 

القائمة، سواء كانت حكومية أو 

خاصة أو مشتركة، أن تحصل 

 (13مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (13مادة )

 

 

 

 

على الجهات الُمرخصة وبمناسبة 

قيامها بمنح التراخيص أو تجديدها 

إلقامة المشروعات أو إدخال أي 

تعديالت أو توسعات للمشروعات 

القائمة، سواء كانت حكومية أو 

خاصة أو مشتركة، أن تحصل 
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على موافقة الجهاز التنفيذي قبل 

إصدار التراخيص لضمان سالمة 

 المشروع من الناحية البيئية.

 

على موافقة الجهاز التنفيذي قبل 

إصدار التراخيص لضمان سالمة 

وفقاً المشروع من الناحية البيئية 

للضوابط واإلجراءات التي 

 .تحددها الالئحة التنفيذية

على موافقة الجهاز التنفيذي قبل 

إصدار التراخيص لضمان سالمة 

وفقاً المشروع من الناحية البيئية 

للضوابط واإلجراءات التي 

 تحددها الالئحة التنفيذية.

 ( 14مادة )

 

 

 

 

يُخطر المجلس مقدمي 

المشروعات الخاضعة لشرط 

تقويم األثر البيئي، بنطاق دراسات 

ومحتويات ذلك التقويم، وعليهم 

التقيد بكل ما يطلبه المجلس في 

 (14مادة )

ً للضوابط إضافة عبارة ) وفقا

واإلجراءات التي تحددها الالئحة 

 ( إلى نهاية المادة.التنفيذية

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُخطر المجلس مقدمي 

المشروعات الخاضعة لشرط 

تقويم األثر البيئي، بنطاق دراسات 

ومحتويات ذلك التقويم، وعليهم 

التقيد بكل ما يطلبه المجلس في 

 (14مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (14مادة )

 

 

 

 

يُخطر المجلس مقدمي 

المشروعات الخاضعة لشرط 

تقويم األثر البيئي، بنطاق دراسات 

ومحتويات ذلك التقويم، وعليهم 

التقيد بكل ما يطلبه المجلس في 
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هذا الخصوف، على أن يُعد 

مؤسسات تقرير تقويم األثر البيئي 

ومكاتب استشارية مرخصة من 

المجلس حسب المشروع ونوع 

 نشاطه.

 

هذا الخصوف، على أن يُعد 

تقرير تقويم األثر البيئي مؤسسات 

ومكاتب استشارية مرخصة من 

المجلس حسب المشروع ونوع 

بط واإلجراءات وفقاً للضوا نشاطه

 .التي تحددها الالئحة التنفيذية

هذا الخصوف، على أن يُعد 

تقرير تقويم األثر البيئي مؤسسات 

ومكاتب استشارية مرخصة من 

المجلس حسب المشروع ونوع 

بط واإلجراءات وفقاً للضوا نشاطه

 التي تحددها الالئحة التنفيذية.

 (15مادة )

للمجلس في سبيل إتمام دراسة 

تقرير تقويم األثر البيئي للمشروع 

المطلوب الترخيص له، أن 

يستعين بالجهات ذات العالقة 

بالنسبة لبعض جوانب المشروع 

أو تقرير تقويم األثر البيئي وبمن 

تراه من المتخصصين وذوي 

 (15مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (15مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (15مادة )

للمجلس في سمممممبيل إتمام دراسمممممة 

تقرير تقويم األثر البيئي للمشروع 

المممممطمملمموب الممتممرخمميممص لممممه، أن 

يسمممممممتعين بممالجهممات ذات العالقممة 

بالنسمممبة لبعض جوانب المشمممروع 

أو تقرير تقويم األثر البيئي وبمن 

تراه من المتخصممممممصممممممين وذوي 

الخبرات والكفممماءات الخممماصمممممممممة 
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والكفاءات الخاصة سواء  الخبرات

 من داخل المملكة أو خارجها.

سمممممممواء من داخممممل المملكممممة أو 

 خارجها.

 (16)مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

يلتزم أصحاب المشروعات بإجراء 

تحليل دوري للمخلفات ورصد 

مواصفات التصريف والملوثات 

الناتجة عن هذه المشروعات بما 

 (16مادة )

وتحدد الالئحة تغيير عبارة )

التنفيذية المدة الالزمة لالحتفاظ 

( الواردة في نهاية بهذه السجالت

وتحدد المدة الالزمة المادة إلى )

لالحتفاظ بهذه السجالت وذلك كل ه 

ً للضوابط واإلجراءات التي  وفقا

 (.تحددها الالئحة التنفيذية

ص بعد  :التعديل الـنَـّ

يلتزم أصحاب المشروعات 

بإجراء تحليل دوري للمخلفات 

ورصد مواصفات التصريف 

والملوثات الناتجة عن هذه 

 (16مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (16مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

يلتزم أصمممممممحمماب المشمممممممروعممات 

بممإجراء تحليممل دوري للمخلفممات 

ورصمممممد مواصمممممفات التصمممممريف 

والملوثممممات النمممماتجممممة عن هممممذه 



  71 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

في ذلك المواد القابلة للتحلل، وحفظ 

سجالت للرصد وإرسال تقارير 

بهذه النتائج إلى اإلدارة المختصة، 

وتحدد الالئحة التنفيذية المدة 

 الحتفاظ بهذه السجالت.الالزمة ل

المشروعات بما في ذلك المواد 

القابلة للتحلل، وحفظ سجالت 

للرصد وإرسال تقارير بهذه 

النتائج إلى اإلدارة المختصة، 

وتحدد المدة الالزمة لالحتفاظ 

وذلك كل ه وفقاً  بهذه السجالت،

للضوابط واإلجراءات التي 

 .تحددها الالئحة التنفيذية

المشمممممممروعات بما في ذلك المواد 

القممابلممة للتحلممل، وحفظ سمممممممجالت 

للرصمممممممد وإرسمممممممال تقارير بهذه 

النتممائج إلى اإلدارة المختصممممممممة، 

وتحممدد المممدة الالزمممة لالحتفمماظ 

بهذه السمممممممجالت، وذلك كل ه وفقاً 

لمملضمممممممموابممط واإلجممراءات الممتممي 

 .تحددها الالئحة التنفيذية

 (17مادة )

عدم التقيد  عند الضرورةيجوز 

بالمقاييس والمعايير التي تصدر 

بالتطبيق ألحكام هذا القانون إذا 

كان الهدف من ذلك هو حماية 

األرواح أو ضمان وتأمين سالمة 

المنشأة أو منطقة العمل، ويجب 

 (17مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 شروع القانون.في م

 (17مادة )

في الحماالت اسمممممممتبمدال عبمارة ) -

)عنممد بعبممارة  الطممارئممة القهريممة(

الواردة في صمممممممدر  الضمممممممرورة(

وذلممك عمال بنص المممادة  المممادة،

( من قانون البيئة اإلماراتي، 11)

نظرا التسمممممممممماع مممممدلول كلمممممة 

 (17مادة )

فممي الممحمممماالت الممطممممارئمممة يممجمموز 

عمممدم التقيمممد بمممالمقممماييس  القهريمممة

والمعايير التي تصمممممممدر بالتطبيق 

ألحكام هذا القانون إذا كان الهدف 

من ذلمممك هو حممممايمممة األرواح أو 

ضمممان وتأمين سممالمة المنشممأة أو 
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في هذه الحالة إخطار اإلدارة 

 المختصة والجهات المعنية.

بأهداف  ما يطيح  )الضمممممممرورة( ب

قانون وما يترتب على ذلك من  ال

 العقوبة.اإلفالت من 

مادة  - ية إلى ال ثان فة فقرة  إضممممممما

 نصها اآلتي:

وعممملمممى اإلدارة المممممممخمممتصممممممممممة )

التنسممممممميق مع الجهممات المعنيممة بمم

دراسمممممممة موقف المشمممممممروع من 

الناحية البيئية وفقًا للمعايير التي 

تحممددهمما الالئحممة التنفيممذيممة لهممذا 

القانون، فإذا تبي ن أن اسمممممممتمرار 

النشممماط من شمممأنه إلحاق أضمممرار 

يئممة فعليهمما اتخمماذ جسممممممميمممة بممالب

اإلجممراءات الممقممممانممونمميممممة لمموقممف 

النشممممماط أو غلق المنشمممممأة مؤقتًا 

منطقمممة العممممل، ويجمممب في همممذه 

الحالة إخطار اإلدارة المختصمممممممة 

 والجهات المعنية.

التنسيق وعلى اإلدارة المختصة ب

ية دراسة موقف مع الجهات المعن

المشمممممممروع من النمماحيممة البيئيممة 

ا للمعممممايير التي تحممممددهممما  وفقممممً

الالئحممة التنفيممذيممة لهممذا القممانون، 

فإذا تبي ن أن استمرار النشاط من 

شمممممأنه إلحاق أضمممممرار جسممممميمة 

بممالبيئممة فعليهمما اتخمماذ اإلجراءات 

ف النشمممممماط أو غلق القانونية لوق

لمدة التي تحددها المنشممأة مؤقتًا ل

التنفيذية لهذا القانون أو الالئحة 

 .إلغاء الترخيص
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لمممممدة التي تحممممددهمممما الالئحمممة ل

التنفيممذيممة لهممذا القممانون أو إلغمماء 

 (.الترخيص

 (20مادة )

يتولى المجلس، بعد التنسيق مع 

الجهات المعنية والجهات 

المرخص لها باستكشاف أو 

استخراج أو استغالل حقول النفط 

والغاز، إعداد مواصفات إرشادية 

بشروط السالمة البيئية وإدارة 

المخلفات الناتجة عن عمليات 

والغاز ونقلهما إنتاج النفط 

 واستغاللهما.

 (20مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

( بعد 18مادة ) - (20مادة )

 إعادة الترقيم

، حيث لى هذا الموقعنقل المادة إ -

كان موقعها كما وردت بمشروع 

عالقة لها بعنوان الباب  الالقانون 

أو الفصل، مع تغيير الترقيم لتكون 

 ( بعد إعادة الترقيم.18مادة )

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 (18مادة )

يتولى المجلس، بعد التنسيق مع 

الجهات المعنية والجهات 

المرخص لها باستكشاف أو 

استخراج أو استغالل حقول النفط 

از، إعداد مواصفات إرشادية والغ

بشروط السالمة البيئية وإدارة 

المخلفات الناتجة عن عمليات 

إنتاج النفط والغاز ونقلهما 

 واستغاللهما.

( بعد 19مادة ) - (21مادة ) (21مادة ) (21مادة )

 إعادة الترقيم

 (19مادة )
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يقوم المجلس، بعد التنسيق مع 

الجهات المعنية، بإجراء رصد 

دوري للتأثيرات البيئية الناتجة 

عن عمليات استكشاف واستخراج 

واستغالل النفط والغاز التي تتم 

في حقول اإلنتاج وممرات النقل 

 البرية والبحرية.

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

، حيث لى هذا الموقعنقل المادة إ -

كان موقعها كما وردت بمشروع 

عالقة لها بعنوان الباب  الالقانون 

أو الفصل، مع تغيير الترقيم لتكون 

 ( بعد إعادة الترقيم.19المادة )

الموافقة على نص المادة كما  -

 .ورد في مشروع القانون

المجلس، بعد التنسيق مع  يقوم

الجهات المعنية، بإجراء رصد 

دوري للتأثيرات البيئية الناتجة 

عن عمليات استكشاف واستخراج 

واستغالل النفط والغاز التي تتم 

في حقول اإلنتاج وممرات النقل 

 رية.البرية والبح

 الباب الرابع

مواجهة الكوارث والطوارئ 

 البيئية

 

 الباب الرابع

الكوارث والطوارئ مواجهة 

 البيئية

 

 الباب الرابع

مواجهة الكوارث والطوارئ 

 البيئية

لى مسمممى الباب الرابع الموافقة ع

 مشروع القانون.كما ورد في 

 الباب الرابع

مواجهة الكوارث والطوارئ 

 البيئية

 

 (18مادة )

 

 

( بعد 20مادة ) - (18مادة ) (18مادة )

 ترقيمإعادة ال

 (20مادة )
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يضع المجلس بالتنسيق مع 

الجهات المعنية وأصحاب 

المشروعات الصناعية 

والمنظمات اإلقليمية والدولية 

ً لمواجهة الكوارث  خططا

والطوارئ البيئية، ويصدر 

باعتماد تلك الخطط وميزانيتها 

قرار من مجلس الوزراء، على أن 

تشمل هذه الخطط طرق تجنب 

هذه الكوارث والوقاية منها والتنبؤ 

لمبكر بها وطرق مكافحتها والحد ا

إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 

النحو الوارد في النص بعد على 

 التعديل.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يضع المجلس بالتنسيق مع 

الجهات المعنية وأصحاب 

المشروعات الصناعية 

والمنظمات اإلقليمية والدولية 

ً لمواجهة الكوارث  خططا

والطوارئ البيئية، ويصدر 

باعتماد تلك الخطط وميزانيتها 

قرار من مجلس الوزراء، على أن 

ل هذه الخطط طرق تجنب تشم

هذه الكوارث والوقاية منها والتنبؤ 

المبكر بها وطرق مكافحتها والحد 

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 

 

 

يضع المجلس بالتنسيق مع 

الجهات المعنية وأصحاب 

المشروعات الصناعية 

والمنظمات اإلقليمية والدولية 

ً لمواجهة الكوارث  خططا

والطوارئ البيئية، ويصدر 

باعتماد تلك الخطط وميزانيتها 

قرار من مجلس الوزراء، على أن 

تشمل هذه الخطط طرق تجنب 

هذه الكوارث والوقاية منها والتنبؤ 

لمبكر بها وطرق مكافحتها والحد ا
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من آثارها ومعالجة ما يتبقى منها 

بعد انتهاء الكارثة بطرق صحية 

 وبيئية سليمة. 

كما يجب أن تتضمن هذه الخطط 

تفاصيل قنوات االتصال بين 

الجهات المعنية، والبدائل المتاحة 

 في حال تعطلها.

 

من آثارها ومعالجة ما يتبقى منها 

بعد انتهاء الكارثة بطرق صحية 

 وبيئية سليمة. 

كما يجب أن تتضمن هذه الخطط 

تفاصيل قنوات االتصال بين 

الجهات المعنية، والبدائل المتاحة 

 تعطلها.في حال 

وعلى جميع الجهات المعنية 

واألشخاص أن تسارع إلى تقديم 

جميع المساعدات واإلمكانيات 

التي تقتضيها مواجهة الكارثة 

البيئية، ويتولَّى الصندوق تقدير 

لها  وَرد  النفقات الفعلية التي تحمَّ

األشخاص والجهات المعنية غير 

 الحكومية.

من آثارها ومعالجة ما يتبقى منها 

بعد انتهاء الكارثة بطرق صحية 

 وبيئية سليمة. 

كما يجب أن تتضمن هذه الخطط 

تفاصيل قنوات االتصال بين 

الجهات المعنية، والبدائل المتاحة 

 في حال تعطلها.

وعلى جميع الجهممممات المعنيمممة 

يم واألشخاص أن تسارع إلى تقد

جميع المسممممممماعدات واإلمكانيات 

التي تقتضممممممميها مواجهة الكارثة 

البيئية، ويتولَّى الصممممندوق تقدير 

لها  وَرد  النفقات الفعلية التي تحمَّ

األشممخاص والجهات المعنية غير 

 الحكومية.
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 الباب الخامس

حماية البيئة المائية من مصادر 

 التلوث

 

 الباب الخامس

مصادر حماية البيئة المائية من 

 التلوث

 

 الباب الخامس

حماية البيئة المائية من مصادر 

 التلوث

الموافقة على مسمى الباب 

مشروع في الخامس كما ورد 

 القانون.

 الباب الخامس

حماية البيئة المائية من مصادر 

 التلوث

 

 الفصل األول

 نطاق حماية البيئة المائية

 (19مادة )

يعمل المجلس على حماية البيئة 

المائية من مصادر التلوث من 

 خالل ما يأتي:

حماية البيئة البحرية للمملكة  .1

والتي تشتمل على المياه الداخلية 

للمملكة والبحر اإلقليمي والمنطقة 

 الفصل األول

 ئيةنطاق حماية البيئة الما

 (19مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 الفصل األول

 نطاق حماية البيئة المائية

( بعد 21مادة ) – (19مادة )

 إعادة الترقيم

ند ) ياغة الب ( ليكون 3إعادة صممممممم

  كاآلتي:

خزانات حماية مياه الشممممرب و-3)

المياه الجوفية من التلوث والعمل 

 الفصل األول

 نطاق حماية البيئة المائية

 (21مادة )

يعمل المجلس على حماية البيئة 

المائية من مصادر التلوث من 

 خالل ما يأتي:

حماية البيئة البحرية للمملكة  .1

والتي تشتمل على المياه الداخلية 

للمملكة والبحر اإلقليمي والمنطقة 
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المتاخمة للبحر اإلقليمي والمياه 

المالصقة له، وما يعلو هذه 

المناطق في طبقات الهواء العليا 

وما في قاع وباطن البحر من أي 

ث يقع بها بجميع صوره تلو

 وأشكاله.

حماية الموارد الطبيعية للبيئة  .2

المائية الحية وغير الحية وذلك 

بمنع التلوث أياً كان مصدره والحد 

 منه والسيطرة عليه.

حماية مياه الشرب والمياه  .3

الجوفية من التلوث والعمل على 

 تنمية مصادر موارد المياه.

نميممممة مصممممممممممادر  ميمممماهعلى ت ل  ا

 .والمحافظة عليها(

اإلقليمي والمياه المتاخمة للبحر 

المالصقة له، وما يعلو هذه 

المناطق في طبقات الهواء العليا 

وما في قاع وباطن البحر من أي 

تلوث يقع بها بجميع صوره 

 وأشكاله.

حماية الموارد الطبيعية للبيئة  .2

المائية الحية وغير الحية وذلك 

بمنع التلوث أياً كان مصدره والحد 

 منه والسيطرة عليه.

خزانات مياه الشرب وحماية  .3

المياه الجوفية من التلوث والعمل 

 على تنمية مصادر المياه

 .والمحافظة عليها
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 الفصل الثاني

التلوث الناتج عن الوسائل 

 البحرية

 (22مادة )

 

 

 

 

يُحظر على جميع الوسائل البحرية 

أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء 

الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من 

المواد والمخلفات الخطرة أو 

المواد والعوامل الملوثة في البيئة 

البحرية للمملكة بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة، ويُصدر الجهاز 

 الفصل الثاني

التلوث الناتج عن الوسائل 

 البحرية

 (22مادة )

تصويب كلمة )جدول( الواردة في 

السطر الثالث من المادة إلى 

 (.جدوالً )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُحظر على جميع الوسائل البحرية 

أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء 

الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من 

المواد والمخلفات الخطرة أو 

المواد والعوامل الملوثة في البيئة 

البحرية للمملكة بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة، ويُصدر الجهاز 

 الثانيالفصل 

التلوث الناتج عن الوسائل 

 البحرية

 (22مادة )

"التي تكون استبدال عبارة -

بعبارة  المملكة طرفًا فيها"

بعد  "المرتبطة بها المملكة"

عبارة "االتفاقيات الدولية" 

الواردة في الفقرة األخيرة من 

( 26المادة، اتساقا مع نص المادة )

 من المشروع.

الموافقة على قرار مجلس النواب - 

تصويب كلمة )جدول( الموقر ب

الواردة في السطر الثالث من 

 (.جدوالً المادة إلى )

 الفصل الثاني

التلوث الناتج عن الوسائل 

 البحرية

 (22مادة )

 

 

 

 

يُحظر على جميع الوسائل البحرية 

أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء 

الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من 

المواد والمخلفات الخطرة أو 

المواد والعوامل الملوثة في البيئة 

البحرية للمملكة بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة، ويُصدر الجهاز 
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بتحديد المواد  جدولالتنفيذي 

والمخلفات الخطرة والمواد 

والعوامل الملوثة في تطبيق أحكام 

 هذه المادة.

ويجب أن يُتبع في التخلص من 

المواد والمخلفات الخطرة والمواد 

والعوامل الملوثة المعايير 

واإلجراءات التي يُحددها المجلس 

مع مراعاة االتفاقيات الدولية 

والقرارات  المرتبطة بها المملكة

 المنفذة لها.

بتحديد المواد  جدوالً التنفيذي 

لخطرة والمواد والمخلفات ا

والعوامل الملوثة في تطبيق أحكام 

 هذه المادة.

ويجب أن يُتبع في التخلص من 

المواد والمخلفات الخطرة والمواد 

والعوامل الملوثة المعايير 

واإلجراءات التي يُحددها المجلس 

مع مراعاة االتفاقيات الدولية 

والقرارات  المرتبطة بها المملكة

 المنفذة لها.

 

 

 

بتحديد المواد  جدوالً التنفيذي 

لخطرة والمواد والمخلفات ا

والعوامل الملوثة في تطبيق أحكام 

 هذه المادة.

ويجمممب أن يُتبع في التخلص من 

المواد والمخلفات الخطرة والمواد 

ييمر  لممعمممما لمملموثممممة ا لعموامممممل ا وا

واإلجراءات التي يُحددها المجلس 

التي مع مراعاة االتفاقيات الدولية 

ا فمميممهمممما  تممكممون المممممممملممكممممة طممرفممممً

 والقرارات المنفذة لها.

 (23مادة )

مع عدم اإلخالل باالتفاقيات 

والمعاهدات الدولية، يكون ربان 

الوسيلة البحرية مسئوالً عن وقف 

 (23مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 (23مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 (23مادة )

مع عمممدم اإلخالل بممماالتفممماقيمممات 

ية، يكون ربان  لدول والمعاهدات ا

الوسيلة البحرية مسئوالً عن وقف 
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تسريب الزيت في حالة حدوث 

تصادم بين تلك الوسيلة والوسائل 

المخصصة لنقل الزيت أو بين 

الوسيلة البحرية الناقلة للزيت 

والمنشآت، سواء كان ذلك بفعل 

د تابعيه أو متعمد منه أو من أح

كان نتيجة خطئه أو خطأ أحد 

 تابعيه أو إهمالهم.

تسمممممممريب الزيت في حالة حدوث 

تصادم بين تلك الوسيلة والوسائل 

المخصمممممصمممممة لنقل الزيت أو بين 

لة للزيت  ناق لة البحرية ال الوسمممممممي

والمنشمممآت، سمممواء كان ذلك بفعل 

و متعمممد منممه أو من أحممد تممابعيممه أ

كممان نتيجممة خطئممه أو خطممأ أحممد 

 تابعيه أو إهمالهم.

 (24مادة )

يلتزم كل مسئول عن أية وسيلة أو 

معدة أو منشأة برية أو بحرية أو 

جوية، أن يبادر فوراً وطبقاً 

لإلجراءات المنصوف عليها في 

الالئحة التنفيذية إلى إبالغ 

المجلس أو سلطات الموانئ أو 

 (24مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (24مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (24مادة )

يلتزم كل مسئول عن أية وسيلة أو 

معدة أو منشأة برية أو بحرية أو 

جوية، أن يبادر فوراً وطبقاً 

لإلجراءات المنصوف عليها في 

الالئحة التنفيذية إلى إبالغ 

المجلس أو سلطات الموانئ أو 
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خفر السواحل أو غيرها من 

جهات المعنية عن كل حادث ال

تلوث للبيئة البحرية بالزيت أو 

المواد الضارة األخرى فور 

حدوثه مع بيان ظروف الحادث 

ونوع المادة المتسربة 

واإلجراءات التي اتخذت إليقاف 

 التسرب أو الحد منه.

وفي جميع األحوال، يجب على 

سلطات الموانئ وخفر السواحل 

 والجهات المعنية إبالغ المجلس

بجميع المعلومات عن الحادث 

المشار إليه فور حدوثه والتحرك 

للحد من انتشاره وذلك بتنفيذ خطط 

 الطوارئ والكوارث المحددة.

خفر السواحل أو غيرها من 

الجهات المعنية عن كل حادث 

تلوث للبيئة البحرية بالزيت أو 

اد الضارة األخرى فور المو

حدوثه مع بيان ظروف الحادث 

ونوع المادة المتسربة 

واإلجراءات التي اتخذت إليقاف 

 التسرب أو الحد منه.

وفي جميع األحوال، يجمممب على 

سممملطات الموانئ وخفر السمممواحل 

والجهممات المعنيممة إبالغ المجلس 

بجميع المعلومممممات عن الحممممادث 

المشمممار إليه فور حدوثه والتحرك 

لحممد من انتشمممممممماره وذلممك بتنفيممذ ل
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خمممطمممط المممطممموارئ والمممكممموارث 

 المحددة.

 (25مادة )

 

 

 

 

يُحظر على جميع الوسائل البحرية 

ً كانت جنسيتها إغراق أو إلقاء  أيا

القمامة أو تصريف مياه الصرف 

 الصحي في البيئة البحرية.

وتتولى سلطات الموانئ بالتعاون 

مع خفر السواحل إعداد وتنفيذ 

تداول القمامة أو  حصص

تصريف مياه الصرف الصحي 

 (25مادة )

حصص( الواردة في تغيير كلمة )

الفقرة الثانية من السطر األول من 

 (.خططالمادة إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُحظر على جميع الوسائل البحرية 

ً كانت جنسيتها إغراق أو إلقاء  أيا

القمامة أو تصريف مياه الصرف 

 في البيئة البحرية.الصحي 

وتتولى سلطات الموانئ بالتعاون 

مع خفر السواحل إعداد وتنفيذ 

تداول القمامة أو تصريف  خطط

مياه الصرف الصحي والتأكد من 

 (25مادة )

"التي تكون استبدال عبارة -

بعبارة  المملكة طرفًا فيها"

بعد  "المرتبطة بها المملكة"

عبارة "االتفاقيات الدولية" 

الواردة في الفقرة األخيرة من 

( 26المادة، اتساقا مع نص المادة )

 من المشروع.

الموافقة على قرار مجلس  -

تغيير كلمة النواب الموقر ب

حصص( الواردة في السطر )

الفقرة الثانية من المادة األول من 

 (.خططإلى )

 (25مادة )

 

 

 

 

الوسائل البحرية يُحظر على جميع 

ً كانت جنسيتها إغراق أو إلقاء  أيا

القمامة أو تصريف مياه الصرف 

 الصحي في البيئة البحرية.

وتتولى سلطات الموانئ بالتعاون 

مع خفر السواحل إعداد وتنفيذ 

تداول القمامة أو تصريف  خطط

مياه الصرف الصحي والتأكد من 
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والتأكد من تطبيق اإلجراءات 

المتعلقة بهذا الشأن المنصوف 

عليها في هذا القانون والئحته 

 التنفيذية.

ويجب أن يُتبع في التخلص من 

القمامة ومياه الصرف الصحي 

المعايير واإلجراءات التي يُحددها 

المجلس مع مراعاة االتفاقيات 

 المرتبطة بها المملكةة الدولي

 والقرارات المنفذة لها.

تطبيق اإلجراءات المتعلقة بهذا 

هذا  الشأن المنصوف عليها في

 القانون والئحته التنفيذية.

ويجب أن يُتبع في التخلص من 

الصرف الصحي  القمامة ومياه

المعايير واإلجراءات التي يُحددها 

المجلس مع مراعاة االتفاقيات 

الدولية المرتبطة بها المملكة 

 والقرارات المنفذة لها.

تطبيق اإلجراءات المتعلقة بهذا  

هذا  وف عليها فيالشأن المنص

 القانون والئحته التنفيذية.

ويجمممب أن يُتبع في التخلص من 

القمامة ومياه الصممممرف الصممممحي 

المعايير واإلجراءات التي يُحددها 

المجلس مع مراعممماة االتفممماقيمممات 

ية  لدول كة طرًفا ا التي تكون الممل

 والقرارات المنفذة لها. فيها

 (26مادة )

 

 

 

 

 (26مادة )

تصويب كلمة )والبرتوكوالت( 

الواردة في السطر السادس من 

 (.والبروتوكوالتالمادة إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 (26مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (26مادة )
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يُحظر على الجهات المرخص لها 

باستكشاف أو استخراج أو 

استغالل حقول النفط والغاز 

بما في ذلك  -البحرية أو البرية 

تصريف أية مادة  -نقل الزيت 

ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو 

االستكشاف أو اختبار اآلبار أو 

اإلنتاج في البيئة المائية أو المنطقة 

هذه  البرية المتاخمة لمباشرة

األنشطة، ما لم يتم استخدام 

الوسائل اآلمنة التي ال يترتب 

عليها اإلضرار بالبيئة البرية 

والمائية ومعالجة ما تم تصريفه 

من نفايات ومواد وعوامل ملوثة 

ً ألحدث النظم الفنية المتاحة  طبقا

يُحظر على الجهات المرخص لها 

باستكشاف أو استخراج أو 

استغالل حقول النفط والغاز 

بما في ذلك  -البحرية أو البرية 

تصريف أية مادة  -نقل الزيت 

ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو 

االستكشاف أو اختبار اآلبار أو 

اإلنتاج في البيئة المائية أو المنطقة 

هذه  البرية المتاخمة لمباشرة

األنشطة، ما لم يتم استخدام 

الوسائل اآلمنة التي ال يترتب 

عليها اإلضرار بالبيئة البرية 

والمائية ومعالجة ما تم تصريفه 

من نفايات ومواد وعوامل ملوثة 

ً ألحدث النظم الفنية المتاحة  طبقا

يُحظر على الجهات المرخص لها 

باسممممممتكشمممممماف أو اسممممممتخراج أو 

اسمممممممتغالل حقول النفط والغمممماز 

بممما في ذلممك  -البحريممة أو البريممة 

تصمممممممريف أية مادة  -نقل الزيت 

ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو 

االسممممتكشمممماف أو اختبار اآلبار أو 

اإلنتمممماج في البيئممممة المممممائيممممة أو 

 المنطقة البرية المتاخمة لمباشممممرة

هذه األنشمممطة، ما لم يتم اسمممتخدام 

نة التي ال يترتب  ئل اآلم الوسممممممما

عليهمما اإلضمممممممرار بممالبيئممة البريممة 

والمائية ومعالجة ما تم تصممممممريفه 

فايات ومواد وعوامل ملوثة  من ن

طبقاً ألحدث النظم الفنية المتاحة 
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التي يحددها المجلس، ويما يتفق 

مع الشروط المنصوف عليها في 

اإلقليمية  وكوالتوالبرتاالتفاقيات 

والدولية التي تكون المملكة طرفاً 

 .فيها

التي يحددها المجلس، ويما يتفق 

مع الشروط المنصوف عليها في 

 توكوالتوالبرواالتفاقيات 

اإلقليمية والدولية التي تكون 

 .المملكة طرفاً فيها

ها المجلس، ويمما يتفق  التي يحمدد

مع الشروط المنصوف عليها في 

 تمموكمموالتوالممبممرواالتممفمممماقمميممممات 

اإلقليميممممة والممممدوليممممة التي تكون 

 .المملكة طرفاً فيها

 الفصل الثالث 

التلوث الناتج عن المصادر 

 البرية

 (27مادة )

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

التلوث الناتج عن المصادر 

 البرية 

 (27مادة )

حذف عبارة )، ويعد كل يوم من 

استمرار التصريف أو النشاط 

المحظور، مخالفة منفصلة( 

 الواردة في نهاية المادة.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 الث الفصل الث

التلوث الناتج عن المصادر 

 البرية 

 (27مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 الفصل الثالث 

التلوث الناتج عن المصادر 

 البرية 

 (27مادة )
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يُحظر على جميع المشروعات، 

بما في ذلك المحال العامة 

والمشروعات التجارية 

والصناعية والسياحية والخدمية، 

تصريف أو إلقاء أية مواد أو 

سوائل، تزيد على الحد  مخلفات أو

المسموح به، أو مخلفات بناء في 

مياه البحر أو على الشواطئ 

والسواحل أو القيام بأية أنشطة من 

شأنها إحداث تلوث أو تدهور في 

البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة 

، ويعد كل يوم من استمرار لها

التصريف أو النشاط المحظور، 

 .مخالفة منفصلة

 

يُحظر على جميع المشروعات، 

بما في ذلك المحال العامة 

والمشروعات التجارية 

والصناعية والسياحية والخدمية، 

تصريف أو إلقاء أية مواد أو 

مخلفات أو سوائل، تزيد على الحد 

المسموح به، أو مخلفات بناء في 

مياه البحر أو على الشواطئ 

والسواحل أو القيام بأية أنشطة من 

شأنها إحداث تلوث أو تدهور في 

البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة 

 .لها

 

يُحظر على جميع المشروعات، 

بما في ذلك المحال العامة 

والمشروعات التجارية 

والسياحية والخدمية، والصناعية 

تصريف أو إلقاء أية مواد أو 

مخلفات أو سوائل، تزيد على الحد 

المسموح به، أو مخلفات بناء في 

مياه البحر أو على الشواطئ 

والسواحل أو القيام بأية أنشطة من 

شأنها إحداث تلوث أو تدهور في 

البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة 

 .لها
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 (28مادة )

على أي شخص أو مشروع يُحظر 

إلقاء المخلفات أو تصريف مياه 

الصرف الصحي غير المعالجة 

مباشرةً إلى البحر، ويجب 

ً للمواصفات التي  معالجتها طبقا

يحددها المجلس بالتنسيق مع 

وزارة الصحة واإلدارة المعنية 

 .بالصرف الصحي

 (28مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (28مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (28مادة )

حممظممر عمملممى أي شممممممممخممص أو  يممُ

لمخلفممممات أو  لقمممماء ا مشمممممممروع إ

تصمممريف مياه الصمممرف الصمممحي 

غير المعالجة مباشمممرةً إلى البحر، 

ويجب معالجتها طبقاً للمواصفات 

سيق مع  التي يحددها المجلس بالتن

ة وزارة الصمممممممحة واإلدارة المعني

 .بالصرف الصحي

 (29مادة )

يُشترط للترخيص بإقامة أي 

مشروع على الشريط الساحلي أو 

ً منه والذي ينتج عنه  قريبا

تصريف مواد وعوامل ملوثة 

بالمخالفة ألحكام هذا القانون 

 (29مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (29مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (29مادة )

يُشمممممممترط للترخيص بمممإقممماممممة أي 

مشروع على الشريط الساحلي أو 

ً منممممه والممممذي ينتج عنممممه  قريبمممما

تصمممممممريف مواد وعوامممل ملوثممة 

بممالمخممالفممة ألحكممام هممذا القممانون 
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والقرارات المنفذة له أن يقوم 

طالب الترخيص بإجراء دراسات 

تقويم األثر البيئي ويلتزم بمعالجة 

المخلفات بأنواعها مباشرة مع بدء 

 .تشغيل تلك المشروعات

والقرارات المنفممممذة لممممه أن يقوم 

سات  طالب الترخيص بإجراء درا

تقويم األثر البيئي ويلتزم بمعالجة 

المخلفات بأنواعها مباشرة مع بدء 

 .غيل تلك المشروعاتتش

 الفصل الرابع

حماية مياه الشرب والمياه 

 الجوفية

 (30مادة )

يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق 

مع الجهات المعنية في جميع 

األمور المتعلقة بالحفاظ على مياه 

الشرب والمياه الجوفية بما في ذلك 

 مواردالمحافظة على مصادر 

 الفصل الرابع

حماية مياه الشرب والمياه 

 الجوفية

 (30مادة )

الموافقة على نص المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 الفصل الرابع

حماية مياه الشرب والمياه 

 الجوفية

 (30مادة )

حذف كلمة )موارد( الواردة بعجز 

 المادة.

 الفصل الرابع

حماية مياه الشرب والمياه 

 الجوفية

 (30مادة )

يقوم المجلس بالتعاون والتنسمممممميق 

مع الجهممممات المعنيممممة في جميع 

األمور المتعلقة بالحفاظ على مياه 

الشمممممممرب والمياه الجوفية بما في 

ذلك المحافظة على مصادر المياه 

 .وتنميتها وحمايتها من التلوث
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المياه وتنميتها وحمايتها من 

 .التلوث

 (31مادة )

تتولى الجهات المعنية بالتنسيق مع 

المجلس تحديد قواعد سالمة 

شبكات وخزانات وتوصيالت مياه 

الشرب لضمان جودة مياه الشرب 

وصالحيتها لالستعمال اآلدمي 

طبقاً للمعايير التي تحددها الالئحة 

 التنفيذية.

 (31مادة )

الموافقة على نص المادة كما 

 وردت في مشروع القانون. 

 (31مادة )

الموافقمممة على نص الممممادة كمممما 

 وردت في مشروع القانون. 

 (31)مادة 

تتولى الجهات المعنية بالتنسممممممميق 

مع المجلس تحديد قواعد سممممممالمة 

شممممممبكات وخزانات وتوصمممممميالت 

مياه الشممممرب لضمممممان جودة مياه 

الشمممرب وصمممالحيتها لالسمممتعمال 

اآلدمي طبقاً للمعايير التي تحددها 

 الالئحة التنفيذية.

 (32مادة )

 

 

 

 

 (32مادة )

تصويب كلمة )اجراء( الواردة في 

الفقرة الثانية من المادة إلى 

 (.إجراء)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 (32مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (32مادة )
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تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع 

دوري  المجلس بإجراء فحص

سنوي على خزانات وتوصيالت 

مياه الشرب للتحقق من سالمتها 

وصالحيتها، وتخطر المالك بما 

يجب اتباعه من إجراءات لضمان 

 وصول المياه صالحة للقاطنين.

وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك 

التعليمات يجوز لتلك الجهات 

اإلصالحات الالزمة على  اجراء

 نفقته الخاصة.

الفحص الدوري في  وتُسجل نتيجة

سجالت خاصة تحتفظ بها تلك 

 الجهات.

تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع 

المجلس بإجراء فحص دوري 

سنوي على خزانات وتوصيالت 

سالمتها مياه الشرب للتحقق من 

وصالحيتها، وتخطر المالك بما 

يجب اتباعه من إجراءات لضمان 

 وصول المياه صالحة للقاطنين.

وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك 

التعليمات يجوز لتلك الجهات 

اإلصالحات الالزمة على  إجراء

 نفقته الخاصة.

وتُسجل نتيجة الفحص الدوري في 

سجالت خاصة تحتفظ بها تلك 

 الجهات.

تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع 

المجلس بإجراء فحص دوري 

سنوي على خزانات وتوصيالت 

مياه الشرب للتحقق من سالمتها 

وصالحيتها، وتخطر المالك بما 

يجب اتباعه من إجراءات لضمان 

 المياه صالحة للقاطنين.وصول 

وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك 

التعليمات يجوز لتلك الجهات 

اإلصالحات الالزمة على  إجراء

 نفقته الخاصة.

وتُسمممممممجل نتيجة الفحص الدوري 

في سجالت خاصة تحتفظ بها تلك 

 الجهات.
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 الباب السادس

 حماية الهواء من التلوث 

 

 الباب السادس

 حماية الهواء من التلوث 

 

 الباب السادس

 حماية الهواء من التلوث 

الموافقممممة على مسممممممممى البمممماب 

مشممممممروع كما ورد في  السممممممادس

 القانون.

 الباب السادس

 حماية الهواء من التلوث 

 

 الفصل األول 

 التلوث من المصادر الثابتة 

 (33مادة )

تلتزم كافة المشروعات في 

انبعاث مباشرتها ألنشطتها بعدم 

أو تسرب ملوثات الهواء بما 

يجاوز الحدود المسموح بها التي 

 تحددها الالئحة التنفيذية.

 الفصل األول 

 التلوث من المصادر الثابتة 

 (33مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 الفصل األول 

 التلوث من المصادر الثابتة 

 (33مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 الفصل األول 

 التلوث من المصادر الثابتة 

 (33مادة )

تلتزم كمممافمممة المشمممممممروعمممات في 

مباشمممرتها ألنشمممطتها بعدم انبعاث 

أو تسمممممممرب ملوثمممات الهواء بمممما 

يجاوز الحدود المسممممموح بها التي 

 تحددها الالئحة التنفيذية.
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 (34مادة )

كافة المشروعات وغيرها تلتزم 

من مصادر التلوث الهوائي بعمل 

شبكات ووحدات للرصد 

والمراقبة وتكون مرتبطة 

ً باإلدارة المختصة،  إلكترونيا

وعلى تلك المشروعات تزويد 

اإلدارة المختصة بالمعلومات 

المتعلقة بها لمراجعتها وتحديد 

التجاوزات ومدى االلتزام 

ء بالمقاييس البيئية وذلك في ضو

القرارات التي تصدر عن 

 المجلس.

ويكون لإلدارة المختصة حق 

االطالع واإلشراف المباشر على 

 (34مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (34مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .شروع القانونفي م

 (34مادة )

تلتزم كافة المشروعات وغيرها 

من مصادر التلوث الهوائي بعمل 

شبكات ووحدات للرصد 

والمراقبة وتكون مرتبطة 

ً باإلدارة المختصة،  إلكترونيا

وعلى تلك المشروعات تزويد 

اإلدارة المختصة بالمعلومات 

المتعلقة بها لمراجعتها وتحديد 

م التجاوزات ومدى االلتزا

بالمقاييس البيئية وذلك في ضوء 

القرارات التي تصدر عن 

 المجلس.

ويكون لإلدارة المختصة حق 

االطالع واإلشراف المباشر على 
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خطوط القياس لمصادر التلوث 

والحصول على النتائج مباشرةً 

من مصادرها وتقويمها وتحديد 

أثرها على البيئة الداخلية 

 والخارجية.

وعلى المشروعات التنسيق مع 

األرصاد الجوية واإلدارة 

مختصة إليقاف أو تخفيض ال

انبعاثات ملوثاتها الغازية 

لمستويات أقل من المقاييس البيئية 

أثناء حدوث ظاهرة االنقالب 

الحراري لحماية صحة اإلنسان 

 من تلك المشروعات.

خطوط القياس لمصادر التلوث 

والحصول على النتائج مباشرةً 

من مصادرها وتقويمها وتحديد 

أثرها على البيئة الداخلية 

 والخارجية.

مع  وعلى المشممممروعات التنسمممميق

األرصمممممممممماد الممممجممممويممممة واإلدارة 

المختصمممممممممة إليقممماف أو تخفيض 

انبعمممماثممممات ملوثمممماتهمممما الغممممازيممممة 

لمستويات أقل من المقاييس البيئية 

أثنمممماء حممممدوث ظمممماهرة االنقالب 

الحراري لحماية صمممحة اإلنسمممان 

 من تلك المشروعات.
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 (35مادة )

يجب عند حرق أي نوع من أنواع 

الوقود أو غيره سواء كان في 

أعمال البحث واالستكشاف 

والحفر واستخراج وإنتاج البترول 

الخام أو في أغراض الصناعة أو 

توليد الطاقة أو اإلنشاءات أو أي 

غرض تجاري آخر، أال يجاوز 

الدخان والغازات واألبخرة 

الناتجة الحدود المسموح بها، 

سئول عن هذا النشاط أو وعلى الم

من ينوب عنه اتخاذ جميع التدابير 

الالزمة للتقيد بالحدود والمقاييس 

البيئية لنواتج االحتراق والمعتمدة 

من المجلس، كما يلتزم باالحتفاظ 

 (35مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (35مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (35مادة )

يجب عند حرق أي نوع من أنواع 

الوقود أو غيره سمممممممواء كممان في 

أعمممال البحممث واالسمممممممتكشمممممممماف 

والحفر واستخراج وإنتاج البترول 

راض الصممناعة أو الخام أو في أغ

توليد الطاقة أو اإلنشمممماءات أو أي 

غرض تجمماري آخر، أال يجمماوز 

الممممدخممممان والممغممممازات واألبممخممرة 

النمماتجممة الحممدود المسمممممممموح بهمما، 

وعلى المسئول عن هذا النشاط أو 

من ينوب عنه اتخاذ جميع التدابير 

الالزمة للتقيد بالحدود والمقاييس 

البيئية لنواتج االحتراق والمعتمدة 

المجلس، كما يلتزم باالحتفاظ  من
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بسجل يدون فيه قياس الكميات 

الملوثة في نواتج االحتراق المشار 

إليها واتخاذ جميع االحتياطات 

 يات.لتقليل هذه الكم

بسمممممممجل يدون فيه قياس الكميات 

الممممملمموثممممة فممي نممواتممج االحممتممراق 

المشممممممممممار إليهمممما واتخمممماذ جميع 

 االحتياطات لتقليل هذه الكميات.

 (36مادة )

تلتزم الجهات العامة والخاصة 

واألفراد عند القيام بأعمال التنقيب 

أو الحفر أو البناء أو الهدم أو عند 

ينتج عنها من نفايات أو نقل ما 

أتربة باتخاذ االحتياطات الالزمة 

أثناء القيام بهذه األعمال، وذلك 

على النحو الذي تبينه القرارات 

 التنفيذية التي تصدر عن المجلس.

 (36مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (36مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .القانون في مشروع

 (36مادة )

تلتزم الجهات العامة والخاصمممممممة 

واألفراد عند القيام بأعمال التنقيب 

أو الحفر أو البناء أو الهدم أو عند 

نقممل ممما ينتج عنهمما من نفممايممات أو 

أتربة باتخاذ االحتياطات الالزمة 

أثنمماء القيممام بهممذه األعمممال، وذلممك 

على النحو الممذي تبينممه القرارات 

 تصدر عن المجلس. التنفيذية التي
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 الفصل الثاني 

 التلوث من المصادر المتحركة

 (37مادة )

يُحظر استيراد أو استخدام آالت أو 

محركات أو مركبات، تنبعث منها 

أو من عوادمها مواد أو ملوثات، 

تجاوز الحدود المسموح بها التي 

تحددها القرارات التنفيذية لهذا 

 القانون.

 الفصل الثاني 

 المصادر المتحركةالتلوث من 

 (37مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 الفصل الثاني 

 التلوث من المصادر المتحركة

 (37مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 الفصل الثاني 

 التلوث من المصادر المتحركة

 (37مادة )

 يُحظر اسمممتيراد أو اسمممتخدام آالت

أو محركممات أو مركبممات، تنبعممث 

منهمممما أو من عوادمهمممما مواد أو 

ملوثات، تجاوز الحدود المسممموح 

بممهمممما الممتممي تممحممممددهمممما الممقممرارات 

 التنفيذية لهذا القانون.

 (38مادة )

ال يجوز استيراد أو تداول وقود أو 

زيوت تشغيل المركبات إال بعد 

التأكد من عدم وجود مواد مضافة 

ً على أجهزة  مكافحة تؤثر سلبا

التلوث أو تسبب انبعاث الملوثات 

 (38مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .مشروع القانون في

 (38مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (38مادة )

ال يجوز اسممممممتيراد أو تداول وقود 

أو زيوت تشغيل المركبات إال بعد 

التأكد من عدم وجود مواد مضافة 

حة  باً على أجهزة مكاف تؤثر سمممممممل

التلوث أو تسممبب انبعاث الملوثات 
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من عوادم المركبات بالمخالفة 

ألحكام هذا القانون والئحته 

التنفيذية والقرارات المنفذة له، 

ويجب أن يتم توفير المعلومات 

والبيانات الواضحة عن مكونات 

الوقود والزيوت لإلدارة 

 المختصة.

بممالمخممالفممة من عوادم المركبممات 

ألحكممممام هممممذا القممممانون والئحتممممه 

التنفيممذيممة والقرارات المنفممذة لممه، 

ويجمممب أن يتم توفير المعلوممممات 

والبيانات الواضممممحة عن مكونات 

الممممموقمممممود والمممممزيممممموت لمممممإلدارة 

 المختصة.

 الباب السابع 

 حماية البيئة البرية من التلوث 

 

 الباب السابع 

 حماية البيئة البرية من التلوث 

 

 السابع الباب 

 حماية البيئة البرية من التلوث 

لى مسمى الباب السابع الموافقة ع

 مشروع القانون.كما ورد في 

 الباب السابع 

 حماية البيئة البرية من التلوث 

 

 (39المادة )

يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق 

مع الجهات المعنية للعمل على 

تنمية وتطوير موارد البيئة 

 (39المادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (39المادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .القانونفي مشروع 

 (39المادة )

يقوم المجلس بالتعاون والتنسمممممميق 

مع الجهممات المعنيممة للعمممل على 

يئممممة  ب ل موارد ا ميممممة وتطوير  ن ت
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البيولوجي  واالهتمام بالتنوع

وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام 

األساليب والتقنيات الحديثة 

واالستفادة من التقنيات المتقدمة 

التي تحمي المناطق الزراعية 

 .وتنميها

واالهتمممممام بممممالتنوع البيولوجي 

وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام 

األسمممممممماليممب والتقنيممات الحممديثممة 

واالسممممممتفادة من التقنيات المتقدمة 

التي تحمي المنمممماطق الزراعيمممة 

 .اوتنميه

 (40مادة )

تتولى الجهات المختصة بالزراعة 

بالتنسيق مع المجلس والجهات 

المعنية األخرى وضع اللوائح 

 :المنظمة للمسائل اآلتية

أنواع مبيدات اآلفات واألسمدة  .1

والمحسنات الزراعية التي يجوز 

إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها 

 .أو تداولها أو استخدامها

 (40مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (40مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (40مادة )

الجهات المختصة بالزراعة تتولى 

بالتنسيق مع المجلس والجهات 

المعنية األخرى وضع اللوائح 

 :المنظمة للمسائل اآلتية

أنواع مبيدات اآلفات واألسمدة  .1

والمحسنات الزراعية التي يجوز 

إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها 

 .أو تداولها أو استخدامها
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تصنيع أو شروط إنتاج أو  .2

استيراد أو تداول أو استخدام 

( 1) المواد المشار إليها في البند

من هذه المادة ومواصفات كل 

 .منها

إجراءات تسجيل وتصريح  .3

( 1) المواد المشار إليها في البند

من هذه المادة وتحديد استخداماتها 

والتأكد من أنها تتوافق مع معايير 

 االتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات

 العالقة.

طرق أخذ عينات من المواد  .4

من هذه ( 1) المشار إليها في البند

المادة وطرق تحليلها وتقويم نتائج 

 التحليل.

شروط إنتاج أو تصنيع أو  .2

تداول أو استخدام استيراد أو 

( 1) المواد المشار إليها في البند

من هذه المادة ومواصفات كل 

 .منها

إجراءات تسجيل وتصريح  .3

( 1) المواد المشار إليها في البند

من هذه المادة وتحديد استخداماتها 

والتأكد من أنها تتوافق مع معايير 

االتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات 

 العالقة.

نات من المواد طرق أخذ عي .4

من هذه ( 1) المشار إليها في البند

المادة وطرق تحليلها وتقويم نتائج 

 التحليل.
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كيفية رصد وتقويم ومعالجة  .5

التلوث الناتج عن التداول أو 

االستخدام غير اآلمن أو غير 

الصحيح للمواد المشار إليها في 

 .( من هذه المادة1) البند

أو تسرب أو منع تصريف  .6

إلقاء أي مواد كيميائية ملوثة 

للتربة أو نفايات سائلة أو صلبة 

تؤثر على البيئة البرية أو الكائنات 

 .الحية بها

كيفية رصد وتقويم ومعالجة  .5

التلوث الناتج عن التداول أو 

االستخدام غير اآلمن أو غير 

الصحيح للمواد المشار إليها في 

 .( من هذه المادة1) البند

منع تصريف أو تسرب أو  .6

مواد كيميائية ملوثة إلقاء أي 

للتربة أو نفايات سائلة أو صلبة 

تؤثر على البيئة البرية أو الكائنات 

 .الحية بها

 (41مادة )

تتولى اإلدارة المختصة بالتنسيق 

مع الجهات المعنية وضع وتنفيذ 

الضوابط والشروط والحدود 

المسموح بها ومكان وطرق 

 (41مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 (41مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 (41مادة )

تتولى اإلدارة المختصممة بالتنسمميق 

مع الجهات المعنية وضمممممع وتنفيذ 

الضممممممموابط والشمممممممروط والحدود 

المسمممممممموح بهممما ومكمممان وطرق 
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التخلص من مخلفات المبيدات 

المخلفات الضارة وغيرها من 

 .بالتربة

التخلص من مخلفممممات المبيممممدات 

فات الضمممممممارة  وغيرها من المخل

 .بالتربة

 (42مادة )

يُحظر القيام بأي نشاط يساهم 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

التأثير  في اإلضرار بالتربة أو

على خواصها الطبيعية أو تلويثها 

على نحو يؤثر على قدرتها 

ً لما تحدده  اإلنتاجية وذلك وفقا

الالئحة التنفيذية والقرارات 

 المنفذة للقانون.

كما يُحظر مباشرة أي نشاط من 

شأنه أن يضر بكمية أو نوعية 

الغطاء النباتي في أي منطقة بما 

 (42مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 (42مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 (42مادة )

يُحظر القيام بأي نشاط يساهم 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

بالتربة أو التأثير في اإلضرار 

على خواصها الطبيعية أو تلويثها 

على نحو يؤثر على قدرتها 

ً لما تحدده  اإلنتاجية وذلك وفقا

الالئحة التنفيذية والقرارات 

 المنفذة للقانون.

كما يُحظر مباشمممرة أي نشممماط من 

شمممممأنه أن يضمممممر بكمية أو نوعية 

ما  باتي في أي منطقة ب الغطاء الن



  103 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

ة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئ

الطبيعية أو تغير طبيعة المناطق 

 الزراعية أو الحدائقية.

يؤدي إلى التصمممممممحر أو تشمممممممويه 

البيئمممة الطبيعيمممة أو تغير طبيعمممة 

 المناطق الزراعية أو الحدائقية.

 الباب الثامن

 بيئة العمل والبيئة الداخلية

 

 الباب الثامن

 بيئة العمل والبيئة الداخلية

 

 الباب الثامن

 بيئة العمل والبيئة الداخلية

الموافقة على مسمممى الباب الثامن 

 مشروع القانون.في كما ورد 

 الباب الثامن

 بيئة العمل والبيئة الداخلية

 

 (43مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (43مادة )

ومكبرات إضافة عبارة ) -

( بعد عبارة )والمركبات الصوت

واستخدام آالت التنبيه( الواردة 

 في السطر الثاني من المادة.

والفترة الزمنية إضافة عبارة ) -

( بعد عبارة )المسموح بها لذلك

 لشدة الصوت(.

 (43مادة )

على نص المادة كما ورد الموافقة 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (43مادة )
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يلتزم جميع األشخاف 

والمشروعات، عند مباشرة 

األنشطة اإلنتاجية أو الخدمية أو 

غيرها وخاصةً عند تشغيل اآلالت 

والمعدات والمركبات واستخدام 

آالت التنبيه، بعدم تجاوز الحدود 

الصوت وفقاً  المسموح بها لشدة

 لما يقرره المجلس.

 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

األشخاف يلتزم جميع 

والمشروعات، عند مباشرة 

األنشطة اإلنتاجية أو الخدمية أو 

غيرها وخاصةً عند تشغيل اآلالت 

والمعدات والمركبات واستخدام 

، ومكبرات الصوت آالت التنبيه

بعدم تجاوز الحدود المسموح بها 

والفترة الزمنية لشدة الصوت 

 وفقاً لما يقرره المجلس. لذلك

 

يممملمممتمممزم جممممممميمممع األشمممممممممخمممماف 

والمشمممممممروعمات، عنممد مبمماشمممممممرة 

األنشمممممطة اإلنتاجية أو الخدمية أو 

غيرها وخاصمممممممةً عند تشمممممممغيل 

مركبممممات  ل معممممدات وا ل اآلالت وا

ومكبرات  واسمممممتخدام آالت التنبيه

، بعممدم تجمماوز الحممدود الصممممممموت

لشممممممدة الصمممممموت المسممممممموح بها 

ً لممما  والفترة الزمنيممة لممذلممك وفقمما

 يقرره المجلس.

 (44مادة )

 

 

 

 (44مادة )

ً للضوابط إضافة عبارة ) وفقا

واإلجراءات التي تحددها الالئحة 

 ( إلى نهاية المادة.التنفيذية

 (44مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (44مادة )
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لإلدارة المختصة قياس وتقويم 

ملوثات الهواء وتأثيرها على 

قاطني المباني المغلقة والمعتمدة 

 على التهوية الصناعية.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

لإلدارة المختصة قياس وتقويم 

ملوثات الهواء وتأثيرها على 

قاطني المباني المغلقة والمعتمدة 

وفقاً  على التهوية الصناعية

للضوابط واإلجراءات التي 

 .تحددها الالئحة التنفيذية

 

ياس وتقويم  لإلدارة المختصمممممممة ق

ملوثممممات الهواء وتممممأثيرهمممما على 

مدة  قة والمعت قاطني المباني المغل

وفقمماً  على التهويممة الصمممممممنمماعيممة

لمملضمممممممموابممط واإلجممراءات الممتممي 

 .تحددها الالئحة التنفيذية

 الباب التاسع 

 إدارة المواد الكيميائية 

 

 الباب التاسع 

 إدارة المواد الكيميائية

 

 الباب التاسع 

 إدارة المواد الكيميائية

الموافقة على مسمى الباب التاسع 

 مشروع القانون.في كما ورد 

 الباب التاسع 

 إدارة المواد الكيميائية

 

 (45مادة )

 

 

 

 (45مادة )

 .)أي(تصويب كلمة )أياً( لتصبح -

ً للمدد إضافة عبارة )- ، وفقا

والضوابط واإلجراءات التي 

 (45مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (45مادة )
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مع عدم اإلخالل بأحكام القانون 

بشأن حظر  2009( لسنة 51رقم )

استحداث وإنتاج وتخزين 

واستعمال األسلحة الكيميائية 

وتدمير تلك األسلحة، يُصدر 

المجلس قراراً بتحديد المواد 

الكيميائية، وال يجوز إنتاج أو 

من  أيًااستيراد أو تصدير أو تداول 

تلك المواد إال بعد الحصول على 

ترخيص مسبق من الجهات 

المجلس  المرخصة بعد أخذ موافقة

تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

( إلى نهاية الفقرة الثانية القانون

 .من المادة

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

مع عدم اإلخالل بأحكام القانون 

بشأن حظر  2009( لسنة 51رقم )

استحداث وإنتاج وتخزين 

واستعمال األسلحة الكيميائية 

وتدمير تلك األسلحة، يُصدر 

المجلس قراراً بتحديد المواد 

الكيميائية، وال يجوز إنتاج أو 

 أياستيراد أو تصدير أو تداول 

من تلك المواد إال بعد الحصول 

ترخيص مسبق من الجهات على 

المرخصة بعد أخذ موافقة المجلس 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأحكام القانون 

بشأن حظر  2009( لسنة 51رقم )

استحداث وإنتاج وتخزين 

واستعمال األسلحة الكيميائية 

وتدمير تلك األسلحة، يُصدر 

المجلس قراراً بتحديد المواد 

الكيميائية، وال يجوز إنتاج أو 

 أياستيراد أو تصدير أو تداول 

من تلك المواد إال بعد الحصول 

على ترخيص مسبق من الجهات 

المرخصة بعد أخذ موافقة المجلس 
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ووفقاً للمعايير واالشتراطات التي 

تضعها اإلدارة المختصة والتعهد 

 كتابياً بااللتزام بها.

ويجوز للمجلس وقف النشاط أو 

التقدم بطلب إلغاء الترخيص إلى 

الجهة الُمرخصة إذا ثبتت خطورة 

النشاط أو المنتج على البيئة أو 

الصحة العامة أو إمكانية إنتاجه 

قل ضرراً على بطريقة أخرى أ

 البيئة أو الصحة العامة.

 

ووفقاً للمعايير واالشتراطات التي 

تضعها اإلدارة المختصة والتعهد 

 كتابياً بااللتزام بها.

ويجوز للمجلس وقف النشاط أو 

التقدم بطلب إلغاء الترخيص إلى 

الجهة الُمرخصة إذا ثبتت خطورة 

النشاط أو المنتج على البيئة أو 

لصحة العامة أو إمكانية إنتاجه ا

بطريقة أخرى أقل ضرراً على 

، وفقاً البيئة أو الصحة العامة

للمدد والضوابط واإلجراءات 

التي تحددها الالئحة التنفيذية 

 .لهذا القانون

ووفقاً للمعايير واالشتراطات التي 

تضعها اإلدارة المختصة والتعهد 

 كتابياً بااللتزام بها.

ويجوز للمجلس وقف النشممممماط أو 

غاء الترخيص إلى  قدم بطلب إل الت

ة الجهة الُمرخصة إذا ثبتت خطور

النشممممممماط أو المنتج على البيئة أو 

الصممممممحة العامة أو إمكانية إنتاجه 

بطريقة أخرى أقل ضمممممممرراً على 

مة عا حة ال ئة أو الصممممممم قاً البي ، وف

للممممدد والضممممممموابط واإلجراءات 

التي تحممددهمما الالئحممة التنفيممذيممة 

 .لهذا القانون

 

 



  108 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

 (46مادة )

يجب على مستوردي ومستخدمي 

المواد الكيميائية التي يصدر 

بتحديدها قرار من المجلس بعد 

التنسيق مع الجهات المعنية، تقديم 

ً جميع  تقرير سنوي متضمنا

المعلومات عن أنواع هذه المواد 

والكميات المستوردة والمخزنة، 

وما تم التصرف فيه منها سواء 

بالبيع أو االستخدام أو التخلص، 

أو أي تصرف آخر يتم بشأنها، 

ى وتقديم أية معلومات أخرى ير

 المجلس ضرورة توفيرها.

 (46مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 . في مشروع القانون

 (46مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 . في مشروع القانون

 (46مادة )

يجب على مستوردي ومستخدمي 

المواد الكيميممائيممة التي يصمممممممممدر 

بتحممديممدهمما قرار من المجلس بعممد 

المعنية، تقديم التنسيق مع الجهات 

ً جميع  تقرير سمممممممنوي متضممممممممنمما

المعلومممات عن أنواع هممذه المواد 

والكميات المسمممممتوردة والمخزنة، 

وما تم التصممممرف فيه منها سممممواء 

بالبيع أو االسمممممتخدام أو التخلص، 

أو أي تصممممرف آخر يتم بشممممأنها، 

وتقممديم أيمة معلوممات أخرى يرى 

 المجلس ضرورة توفيرها.
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 (47مادة )

 

 

 

 

 

على جميع الجهات التي تقوم 

بإنتاج أو تعبئة أو مناولة أو تخزين 

أو نقل أو استيراد المواد الكيميائية 

عبر إقليم المملكة،  مرورهاأو 

االلتزام بجميع االحتياطات 

واالشتراطات والمعايير البيئية 

التي يُحددها المجلس بما يضمن 

عدم حدوث أية أضرار على 

تقيد بالنظام اإلنسان والبيئة، مع ال

 (47مادة )

تصويب كلمة )مرورها( إلى  -

 (.تمريرها)

تصويب كلمة )الكيمائية( إلى  -

 (.الكيميائية)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

على جميع الجهات التي تقوم 

بإنتاج أو تعبئة أو مناولة أو تخزين 

أو نقل أو استيراد المواد الكيميائية 

عبر إقليم المملكة،  تمريرهاأو 

االلتزام بجميع االحتياطات 

واالشتراطات والمعايير البيئية 

التي يُحددها المجلس بما يضمن 

عدم حدوث أية أضرار على 

لتقيد بالنظام اإلنسان والبيئة، مع ا

 (47مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (47مادة )

 

 

 

 

 

على جميع الجهممممات التي تقوم 

بمممإنتممماج أو تعبئمممة أو منممماولمممة أو 

تخزين أو نقل أو اسمممممتيراد المواد 

عبر إقليم  تمريرهمماالكيميممائيممة أو 

المممممممممملمممكممممة، االلممتمممزام بممجممممممميمممع 

تراطممممات  االحتيمممماطممممات واالشممممممم

والمعمممايير البيئيمممة التي يُحمممددهممما 

المجلس بما يضممممممممن عدم حدوث 

أية أضممرار على اإلنسممان والبيئة، 
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المتوائم العالمي لتصنيف المواد 

الخطرة وتوفير  الكيمائية

 المعلومات التي يطلبها هذا النظام.

المتوائم العالمي لتصنيف المواد 

الخطرة وتوفير  الكيميائية

 المعلومات التي يطلبها هذا النظام.

لتقيد بالنظام المتوائم العالمي مع ا

 الكيميممممائيممممةلتصمممممممنيف المواد 

الخطرة وتوفير المعلوممممات التي 

 يطلبها هذا النظام.

 (48مادة )

 

 

 

 

يُحدد المجلس باالتفاق مع الجهات 

المعنية، المواد الكيميائية التي 

يحظر استيرادها أو استخدامها في 

جميع الحاالت ألسباب صحية أو 

 بيئية.

 (48)مادة 

أو تركيبها أو إضافة عبارة )

( بعد عبارة )يحظر تصنيعها

 استيرادها(.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُحدد المجلس باالتفاق مع الجهات 

المعنية، المواد الكيميائية التي 

أو تركيبها أو يحظر استيرادها 

أو استخدامها في جميع  تصنيعها

 الحاالت ألسباب صحية أو بيئية.

 

 (48مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (48مادة )

 

 

 

 

يُحدد المجلس باالتفاق مع الجهات 

المعنية، المواد الكيميائية التي 

أو تركيبها أو يحظر استيرادها 

أو استخدامها في جميع  تصنيعها

 الحاالت ألسباب صحية أو بيئية.
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 الباب العاشر 

 المشعةالمواد والمصادر 

 

 الباب العاشر 

 المواد والمصادر المشعة

 

 الباب العاشر 

 المواد والمصادر المشعة

 العاشرعلى مسمى الباب  الموافقة

 مشروع القانون.في كما ورد 

 الباب العاشر 

 المواد والمصادر المشعة

 

 الفصل األول 

المواد والمصادر المشعة 

 المؤينة 

 (49مادة )

النفايات يُحظر استيراد أو جلب 

المشعة بغرض التخلص المؤقت 

 أو النهائي منها في إقليم المملكة.

 الفصل األول 

المواد والمصادر المشعة 

 المؤينة 

 (49مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 الفصل األول 

المواد والمصادر المشعة 

 المؤينة 

 (49مادة )

ورد الموافقة على نص المادة كما 

 في مشروع القانون.

 الفصل األول 

المواد والمصادر المشعة 

 المؤينة 

 (49مادة )

يُحظر اسممممممتيراد أو جلب النفايات 

المشممممعة بغرض التخلص المؤقت 

 أو النهائي منها في إقليم المملكة.

 (50مادة )

يُحظر إنتاج أو استيراد أو تصدير 

أو نقل أو تخزين أو استخدام أو 

التخلص من المواد والمصادر 

 (50مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 القانون.في مشروع 

 (50مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (50مادة )

يُحظر إنتاج أو استيراد أو تصدير 

أو نقل أو تخزين أو استخدام أو 

التخلص من المواد والمصادر 
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المشعة المؤينة والمواد النووية 

واألجهزة المصدرة لإلشعاع 

المؤين دون الحصول على 

ترخيص من المجلس، وتحدد 

الالئحة التنفيذية شروط 

وإجراءات منح ذلك الترخيص 

 ومسئوليات المرخص له

 والتزاماته.

وللمجلس رفض طلب الترخيص 

ألي مشروع إذا تبين له أن الهدف 

منه ال يتناسب والمخاطر 

اإلشعاعية المحتمل حدوثها من 

المشروع، كما أن للمجلس وقف 

الترخيص أو إلغاءه في حال 

المشعة المؤينة والمواد النووية 

واألجهزة المصدرة لإلشعاع 

المؤين دون الحصول على 

جلس، وتحدد ترخيص من الم

الالئحة التنفيذية شروط 

وإجراءات منح ذلك الترخيص 

ومسئوليات المرخص له 

 والتزاماته.

وللمجلس رفض طلممب الترخيص 

ألي مشروع إذا تبين له أن الهدف 

منممممه ال يتنمممماسممممممممممب والمخمممماطر 

اإلشمممممممعاعية المحتمل حدوثها من 

المشممممروع، كما أن للمجلس وقف 

لغمممماءه في حممممال  الترخيص أو إ
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مخالفة المرخص له لشروط 

 الترخيص.

المرخص لممه لشمممممممروط مخممالفممة 

 الترخيص.

 (51مادة )

 وبمناسبةعلى الجهات المرخصة 

منح التراخيص للمشروعات التي 

يمكن أن يشمل نشاطها استخدام 

المواد والمصادر المشعة المؤينة 

والمواد النووية واألجهزة 

المصدرة لإلشعاع أخذ موافقة 

 المجلس قبل منح الترخيص.

كما تلتزم تلك الجهات بإبالغ 

المجلس بأية مخالفات تقع من تلك 

 المشروعات.

 (51مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (51مادة )

( بعبمممارة قبممملاسمممممممتبمممدال كلممممة )

( الواردة في صمممممدر وبمناسمممممبة)

 المادة.

 (51مادة )

منح  قبلعلى الجهات المرخصة 

التراخيص للمشروعات التي 

يمكن أن يشمل نشاطها استخدام 

المواد والمصادر المشعة المؤينة 

والمواد النووية واألجهزة 

المصدرة لإلشعاع أخذ موافقة 

 المجلس قبل منح الترخيص.

كمممما تلتزم تلمممك الجهمممات بمممإبالغ 

المجلس بأية مخالفات تقع من تلك 

 المشروعات.
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 (52مادة )

ولية الرئيسية عن األمان تقع المسئ

في المشروع المرخص له وأمن 

المواد والمصادر المشعة المؤينة 

والمواد النووية المرخص 

باستخدامها فيها على عاتق 

الشخص المرخص له، وتشمل 

هذه المسئولية أي تأثير خارج 

المشروع قد ينجم عن العمليات 

واألنشطة المرخص له القيام بها 

ئ إشعاعي وعن أي حادث أو طار

خالل القيام بهذه العمليات 

 واألنشطة أو نتيجة لها.

 (52مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (52مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (52مادة )

تقع المسئولية الرئيسية عن األمان 

في المشممممروع المرخص له وأمن 

والمصممادر المشممعة المؤينة المواد 

والمممممممواد المممنممموويممممة المممممممرخمممص 

بمماسمممممممتخممدامهمما فيهمما على عمماتق 

الشممممخص المرخص له، وتشمممممل 

تأثير خارج  ية أي  هذه المسمممممممئول

المشمممممممروع قد ينجم عن العمليات 

واألنشممممطة المرخص له القيام بها 

وعن أي حادث أو طارئ إشعاعي 

خمالل المقميممممام بمهممممذه المعممملميممممات 

 واألنشطة أو نتيجة لها.
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 (53مادة )

 

 

 

 

يُصدر المجلس بالتنسيق مع 

الجهات المعنية، التعليمات 

والقرارات واإلجراءات التي تنظم 

 ما يأتي:

الترخيص للمشروعات  .1

واألشخاف لتداول المواد 

والمصادر المشعة المؤينة والمواد 

النووية واألجهزة المصدرة 

 لإلشعاع.

 (53مادة )

الواردة في  (لهاتصويب كلمة )

 (.بها( لتكون )7نهاية البند )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 

يُصدر المجلس بالتنسيق مع 

الجهات المعنية، التعليمات 

والقرارات واإلجراءات التي تنظم 

 ما يأتي:

الترخيص للمشروعات  .1

واألشخاف لتداول المواد 

والمصادر المشعة المؤينة والمواد 

النووية واألجهزة المصدرة 

 لإلشعاع.

 (53مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (53مادة )

 

 

 

 

يُصدر المجلس بالتنسيق مع 

الجهات المعنية، التعليمات 

والقرارات واإلجراءات التي تنظم 

 ما يأتي:

الترخيص للمشروعات  .1

واألشخاف لتداول المواد 

المؤينة والمواد والمصادر المشعة 

النووية واألجهزة المصدرة 

 لإلشعاع.
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حدود التعرض اإلشعاعي  .2

وللجمهور للعاملين باإلشعاع 

 والتحقق من التقيد بها ومراجعتها.

المعايير المنظمة للتعرض  .3

اإلشعاعي في اإلجراءات الطبية 

التشخيصية والعالجية والتحقق 

 من التقيد بها ومراجعتها.

تصدير واستيراد ونقل ملكية  .4

المواد والمصادر المشعة المؤينة 

والمواد النووية واألجهزة 

 المصدرة لإلشعاع.

من للمواد والمصادر النقل اآل .5

 المشعة المؤينة والمواد النووية.

ضبط إنتاج المخلفات التي  .6

تحتوي على مواد مشعة وتخزينها 

حدود التعرض اإلشعاعي  .2

للعاملين باإلشعاع وللجمهور 

 والتحقق من التقيد بها ومراجعتها.

المعايير المنظمة للتعرض  .3

اإلشعاعي في اإلجراءات الطبية 

التشخيصية والعالجية والتحقق 

 من التقيد بها ومراجعتها.

تصدير واستيراد ونقل ملكية  .4

المواد والمصادر المشعة المؤينة 

مواد النووية واألجهزة وال

 المصدرة لإلشعاع.

النقل اآلمن للمواد والمصادر  .5

 المشعة المؤينة والمواد النووية.

ضبط إنتاج المخلفات التي  .6

تحتوي على مواد مشعة وتخزينها 

حدود التعرض اإلشعاعي  .2

للعاملين باإلشعاع وللجمهور 

 والتحقق من التقيد بها ومراجعتها.

المعايير المنظمة للتعرض  .3

اإلشعاعي في اإلجراءات الطبية 

التشخيصية والعالجية والتحقق 

 من التقيد بها ومراجعتها.

ملكية  تصدير واستيراد ونقل .4

المواد والمصادر المشعة المؤينة 

والمواد النووية واألجهزة 

 المصدرة لإلشعاع.

النقل اآلمن للمواد والمصادر  .5

 المشعة المؤينة والمواد النووية.

ضبط إنتاج المخلفات التي  .6

تحتوي على مواد مشعة وتخزينها 
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ومعالجتها ونقلها والتخلص اآلمن 

 منها.

القيم المرجعية لتركيز المواد  .7

المشعة التي يتم إطالقها في البيئة 

نتيجة لألنشطة والممارسات 

 .لهاالمرخص 

لخدمات ترخيص واعتماد ا .8

المساندة للوقاية اإلشعاعية 

واألمان اإلشعاعي والنووي 

كخدمات قياس الجرعات 

اإلشعاعية ومعايرة أجهزة المسح 

اإلشعاعي والتدريب في مجال 

الوقاية من اإلشعاع واألمان 

اإلشعاعي وأمن وأمان المواد 

ومعالجتها ونقلها والتخلص اآلمن 

 منها.

القيم المرجعية لتركيز المواد  .7

المشعة التي يتم إطالقها في البيئة 

ة لألنشطة والممارسات نتيج

 .بهاالمرخص 

ترخيص واعتماد الخدمات  .8

المساندة للوقاية اإلشعاعية 

واألمان اإلشعاعي والنووي 

كخدمات قياس الجرعات 

اإلشعاعية ومعايرة أجهزة المسح 

اإلشعاعي والتدريب في مجال 

الوقاية من اإلشعاع واألمان 

اإلشعاعي وأمن وأمان المواد 

ومعالجتها ونقلها والتخلص اآلمن 

 منها.

القيم المرجعية لتركيز المواد  .7

المشعة التي يتم إطالقها في البيئة 

نتيجة لألنشطة والممارسات 

 .هابالمرخص 

ترخيص واعتماد الخدمات  .8

المساندة للوقاية اإلشعاعية 

واألمان اإلشعاعي والنووي 

كخدمات قياس الجرعات 

اإلشعاعية ومعايرة أجهزة المسح 

اإلشعاعي والتدريب في مجال 

ة من اإلشعاع واألمان الوقاي

اإلشعاعي وأمن وأمان المواد 
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والمصادر المشعة المؤينة والمواد 

 النووية.

ؤينة والمواد والمصادر المشعة الم

 النووية.

والمصادر المشعة المؤينة والمواد 

 النووية.

 (54مادة )

للمجلس التحقق من التزام الجهات 

المرخصة والمشروعات 

المرخص لها باشتراطات 

الترخيص وبالتعليمات والقرارات 

المطبقة في هذا الشأن، من خالل 

إجراء القياسات والدراسات 

وطلب الوثائق والمخططات 

والبيانات من المرخص لهم 

والجهات المرخصة، كما أن 

 للمجلس القيام بعمليات التفتيش

والتدقيق على المشروعات 

المرخص لها، ويجوز للمجلس 

 (54مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (54مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (54مادة )

للمجلس التحقق من التزام الجهات 

لمشمممممممروعممممات  لمرخصممممممممممة وا ا

المرخص لهمممما بمممماشمممممممتراطممممات 

الترخيص وبالتعليمات والقرارات 

المطبقة في هذا الشمممأن، من خالل 

لدراسمممممممات  ياسمممممممات وا إجراء الق

وطلممممب الوثممممائق والمخططممممات 

هم  ل مرخص  ل من ا بيممممانممممات  ل وا

والجهممات المرخصممممممممة، كممما أن 

 للمجلس القيمممام بعمليمممات التفتيش

والتممممدقيق على المشمممممممروعممممات 

المرخص لهمممما، ويجوز للمجلس 
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تفويض صالحياته في ذلك 

 للهيئات الرقابية ذات العالقة.

تفويض صمممممممالحيممماتمممه في ذلمممك 

 للهيئات الرقابية ذات العالقة.

 (55مادة )

تلتزم المشروعات واألشخاف 

بتوفير عاملين من ذوي الكفاءة 

المناسبة لمراقبة المواد المشعة 

المؤينة والتحكم فيها والتأكد من 

 تنفيذ اشتراطات الترخيص.

 (55ة )ماد

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (55مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (55مادة )

تلتزم المشممممروعات واألشممممخاف 

بتوفير عممماملين من ذوي الكفممماءة 

المناسممممبة لمراقبة المواد المشممممعة 

المؤينمة والتحكم فيهما والتمأكمد من 

 الترخيص. تنفيذ اشتراطات

 (56مادة )

تلتزم المشروعات واألشخاف 

بتزويد اإلدارة المختصة 

بالمعلومات والخرائط 

والمخططات الموضحة لمواقع 

التخزين واستخدام المواد 

والمصادر المشعة وجرعات 

 (56مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 ي مشروع القانون.ف

 (56مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (56مادة )

تلتزم المشممممروعات واألشممممخاف 

بممتممزويممممد اإلدارة المممممخممتصممممممممممة 

بممممالمممممممممعمممملممممومممممات والممممخممممرائممممط 

والمخططات الموضمممممممحة لمواقع 

الممتممخممزيممن واسممممممممتممخممممدام المممممواد 

والمصمممممممادر المشمممممممعة وجرعات 
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تعرض العاملين لدى هذه الجهات 

 للمواد والمصادر المشعة.

تعرض العاملين لدى هذه الجهات 

 لمواد والمصادر المشعة.ل

 (57مادة )

تلتزم المشروعات واألشخاف 

المرخص لهم بإبالغ اإلدارة 

 المختصة في الحاالت اآلتية:

قبل استيراد أو تصدير أو  .1

استخدام المواد والمصادر المشعة 

 المؤينة.

وجود تسرب لإلشعاع النووي  .2

بما يزيد على الحدود المسموح بها 

 والتي يضعها المجلس.

إذا استقبل أي شخص أو عامل  .3

جرعة إشعاع تزيد على الحدود 

 المسموح بها.

 (57مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (57مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (57مادة )

تلتزم المشروعات واألشخاف 

المرخص لهم بإبالغ اإلدارة 

 الحاالت اآلتية:المختصة في 

قبل استيراد أو تصدير أو  .1

استخدام المواد والمصادر المشعة 

 المؤينة.

وجود تسرب لإلشعاع النووي  .2

بما يزيد على الحدود المسموح بها 

 والتي يضعها المجلس.

إذا استقبل أي شخص أو عامل  .3

جرعة إشعاع تزيد على الحدود 

 المسموح بها.
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 (58مادة )

واألشخاف تلتزم المشروعات 

بوضع نظام إداري داخلي يحدد 

االختصاصات بوضوح 

وإجراءات العمل المكتوبة 

وإجراءات ضمان الجودة وتدريب 

العاملين وإجراءات الطوارئ بما 

يحقق اشتراطات الترخيص 

 والمعايير التي يضعها المجلس.

 (58مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (58مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (58مادة )

تلتزم المشممممروعات واألشممممخاف 

بوضممممممع نظام إداري داخلي يحدد 

االختصممممممممماصمممممممممات بوضممممممموح 

وإجممراءات الممعمممممممل المممممكممتمموبممممة 

وإجمممراءات ضممممممممممممممان المممجمممودة 

وتممممدريممممب العمممماملين وإجراءات 

ما يحقق اشمممممممتراطات  الطوارئ ب

الترخيص والمعايير التي يضمممعها 

 جلس.الم

 (59مادة )

ال يجوز تخزين المواد والمصادر 

المشعة المؤينة بصورة دائمة إال 

في المواقع التي توافق عليها 

اإلدارة المختصة، وتحدد الالئحة 

 (59مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (59مادة )

وافقة على نص المادة كما ورد الم

 .في مشروع القانون

 (59مادة )

ال يجوز تخزين المواد والمصادر 

المشممعة المؤينة بصممورة دائمة إال 

في المواقع التي توافق عليهمممما 

اإلدارة المختصممة، وتحدد الالئحة 
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التنفيذية إجراءات وشروط 

 التخزين في هذه المواقع.

التنفيممممذيممممة إجراءات وشمممممممروط 

 التخزين في هذه المواقع.

 (60مادة )

المشعة يجب إعادة المصادر 

المؤينة بطريقة محكمة الغلق إلى 

الجهة المصدرة للتخلص منها، أما 

النفايات األخرى التي تحددها 

الجهة المختصة فيتم التصرف 

 فيها وفق اشتراطات تضعها لذلك.

 (60مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .في مشروع القانون

 (60مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 .مشروع القانونفي 

 (60مادة )

يجب إعادة المصمممممممادر المشمممممممعة 

المؤينة بطريقة محكمة الغلق إلى 

الجهة المصمممممممدرة للتخلص منها، 

أما النفايات األخرى التي تحددها 

الجهة المختصمممممة فيتم التصمممممرف 

فيها وفق اشمممممممتراطات تضمممممممعها 

 لذلك.

 (61مادة )

 

 

 

 

 (61مادة )

حذف كلمة )عن( الواردة في  -

 السطر الثاني من المادة.

ً للضوابط إضافة عبارة ) - وفقا

واإلجراءات التي تبي نها الالئحة 

 (61مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (61مادة )
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يجب أال يجاوز مستوى النشاط 

اإلشعاعي أو تركيز المواد المشعة 

المؤينة في الهواء أو الماء أو 

الحدود التي  عنالغذاء أو التربة 

 يحددها المجلس.

 

( إلى نهاية التنفيذية لهذا القانون

 المادة.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يجب أال يجاوز مستوى النشاط 

اإلشعاعي أو تركيز المواد المشعة 

المؤينة في الهواء أو الماء أو 

الغذاء أو التربة الحدود التي 

ً للضوابط  يحددها المجلس وفقا

واإلجراءات التي تبي نها الالئحة 

 .التنفيذية لهذا القانون

 

 

 

يجب أال يجاوز مسممممتوى النشمممماط 

مواد  ل تركيز ا اإلشمممممممعمممماعي أو 

المشعة المؤينة في الهواء أو الماء 

التربممة الحممدود التي أو الغممذاء أو 

وفقاً للضممممممموابط  يحددها المجلس

واإلجراءات التي تبي نهمما الالئحممة 

 .التنفيذية لهذا القانون

 الفصل الثاني

 اإلشعاع غير المؤين

 (62مادة )

يحدد المجلس مصادر اإلشعاع 

غير المؤين في نطاق تطبيق 

 الفصل الثاني

 اإلشعاع غير المؤين

 (62مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 القانون.في مشروع 

 الفصل الثاني

 اإلشعاع غير المؤين

 (62مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 الفصل الثاني

 اإلشعاع غير المؤين

 (62مادة )

يحدد المجلس مصادر اإلشعاع 

غير المؤين في نطاق تطبيق 
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أحكام هذا القانون، كما يحدد 

وسائل وشروط حماية اإلنسان 

والبيئة من مخاطر تلك المصادر، 

وال يجوز استيراد أو تركيب أو 

استخدام أي من أجهزة ومصادر 

اإلشعاع غير المؤين إال بموافقة 

اإلدارة المختصة، وعلى الجهات 

الُمرخصة التأكد من توافر هذه 

الشروط وتلك الوسائل قبل منح 

 الترخيص.

ويجوز لإلدارة المختصة، بنفسها 

، مراقبة مصادر أو تفويض غيرها

اإلشعاع غير المؤين وإجراء 

الكشف الدوري والعشوائي على 

األجهزة واآلالت والمعدات 

أحكام هذا القانون، كما يحدد   

وسائل وشروط حماية اإلنسان 

والبيئة من مخاطر تلك المصادر، 

وال يجوز استيراد أو تركيب أو 

استخدام أي من أجهزة ومصادر 

اإلشعاع غير المؤين إال بموافقة 

اإلدارة المختصة، وعلى الجهات 

الُمرخصة التأكد من توافر هذه 

الشروط وتلك الوسائل قبل منح 

 الترخيص.

ويجوز لإلدارة المختصة، بنفسها 

، مراقبة مصادر أو تفويض غيرها

اإلشعاع غير المؤين وإجراء 

الكشف الدوري والعشوائي على 

األجهزة واآلالت والمعدات 
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واألماكن للتحقق من مطابقتها 

للمعايير واالشتراطات البيئية التي 

 يحددها المجلس.

واألماكن للتحقق من مطابقتها 

للمعايير واالشتراطات البيئية التي 

 يحددها المجلس.

 الباب الحادي عشر

 إدارة المواد والمخلفات الخطرة

 

 الباب الحادي عشر

 والمخلفات الخطرةإدارة المواد 

 

 الباب الحادي عشر

 إدارة المواد والمخلفات الخطرة

افقة على مسمى الباب الحادي المو

مشروع في عشر كما ورد 

 القانون.

 الباب الحادي عشر

 إدارة المواد والمخلفات الخطرة

 (63مادة )

يُحظر استيراد أو جلب المواد  -أ

والمخلفات الخطرة أو دفنها أو 

تخزينها أو التخلص إغراقها أو 

منها بأي شكل في كامل إقليم 

 المملكة.

 (63مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (63مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (63مادة )

يُحظر استيراد أو جلب المواد  -أ

والمخلفات الخطرة أو دفنها أو 

إغراقها أو تخزينها أو التخلص 

منها بأي شكل في كامل إقليم 

 المملكة.
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يُحظر استيراد أو جلب أو دفن  -ب

أو إغراق أو تخزين أو التخلص 

من النفايات النووية بأي شكل من 

 األشكال في كامل إقليم المملكة.

يُحظر السماح بمرور وسائل  -ج

النقل البحرية أو الجوية أو البرية 

الخطرة أو التي تحمل المخلفات 

النفايات النووية في البيئة البرية أو 

الجوية أو البحرية عبر إقليم 

 المملكة.

يُحظر استيراد أو جلب أو دفن  -ب

أو إغراق أو تخزين أو التخلص 

من النفايات النووية بأي شكل من 

 األشكال في كامل إقليم المملكة.

يُحظر السماح بمرور وسائل  -ج

أو الجوية أو البرية  النقل البحرية

التي تحمل المخلفات الخطرة أو 

النفايات النووية في البيئة البرية أو 

الجوية أو البحرية عبر إقليم 

 المملكة.

 (64مادة )

 

 

 

 

 (64مادة )

، ويُصدر المجلس إضافة عبارة )

بعد التنسيق مع الجهات المعني ة 

جداول إرشادية لتحديد المواد 

والمخلفات الخطرة في تطبيق 

 (64مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (64مادة )
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يُحظر إنتاج أو تداول المواد 

والمخلفات الخطرة دون الحصول 

على ترخيص من اإلدارة 

المختصة، ويحدد المجلس شروط 

نح ذلك الترخيص، وإجراءات م

ويحظر الحرق المفتوح ألي نوع 

 من هذه المواد والمخلفات.

 

( بعد عبارة هذه المادة

 (.وإجراءات منح ذلك الترخيص)

ص بعد  :التعديل الـنَـّ

يُحظر إنتاج أو تداول المواد 

والمخلفات الخطرة دون الحصول 

على ترخيص من اإلدارة 

المختصة، ويحدد المجلس شروط 

، وإجراءات منح ذلك الترخيص

ويُصدر المجلس بعد التنسيق مع 

الجهات المعني ة جداول إرشادية 

لتحديد المواد والمخلفات الخطرة 

 ، ويحظرفي تطبيق هذه المادة

الحرق المفتوح ألي نوع من هذه 

 المواد والمخلفات.

 

 

 

يُحظر إنتاج أو تداول المواد 

والمخلفات الخطرة دون الحصول 

على ترخيص من اإلدارة 

المختصة، ويحدد المجلس شروط 

، الترخيصوإجراءات منح ذلك 

ويُصدر المجلس بعد التنسيق مع 

الجهات المعني ة جداول إرشادية 

لتحديد المواد والمخلفات الخطرة 

، ويحظر في تطبيق هذه المادة

الحرق المفتوح ألي نوع من هذه 

 المواد والمخلفات.
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 (65مادة )

على القائمين على إنتاج أو تداول 

المواد والمخلفات الخطرة سواء 

كانت في حالتها الغازية أو السائلة 

أو الصلبة والمواد المشعة 

واألجهزة المصدرة لإلشعاع، 

االلتزام بجميع االحتياطات 

واالشتراطات والمعايير التي 

يحددها المجلس بما يضمن عدم 

حدوث أية أضرار باإلنسان 

 ة. والبيئ

وعلى الجهات المعنية أو الشخص 

أو صاحب المشروع أو من ينوب 

عنه الذي ينتج عن نشاط أي منهم 

 (65مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (65مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (65مادة )

على القائمين على إنتاج أو تداول 

المواد والمخلفات الخطرة سواء 

كانت في حالتها الغازية أو السائلة 

أو الصلبة والمواد المشعة 

واألجهزة المصدرة لإلشعاع، 

االلتزام بجميع االحتياطات 

واالشتراطات والمعايير التي 

يحددها المجلس بما يضمن عدم 

حدوث أية أضرار باإلنسان 

 ة. والبيئ

وعلى الجهات المعنية أو الشخص 

أو صاحب المشروع أو من ينوب 

عنه الذي ينتج عن نشاط أي منهم 
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مخلفات خطرة االحتفاظ بسجل 

خاف بتفاصيل هذه المخلفات 

وكيفية التخلص منها، ويبين بقرار 

من الرئيس التنفيذي البيانات التي 

 تدون في هذا السجل. 

وتقوم اإلدارة المختصة بصورة 

رية بمتابعة السجل للتأكد من دو

 مطابقة البيانات للواقع.

مخلفات خطرة االحتفاظ بسجل 

خاف بتفاصيل هذه المخلفات 

وكيفية التخلص منها، ويبين بقرار 

من الرئيس التنفيذي البيانات التي 

 تدون في هذا السجل. 

وتقوم اإلدارة المختصة بصورة 

دورية بمتابعة السجل للتأكد من 

 مطابقة البيانات للواقع.

 (66مادة )

يُحظر على األشخاف 

والمشروعات، حفظ وتخزين 

المخلفات الخطرة أو معالجتها أو 

التخلص منها بأية طريقة مخالفة 

للنظم والمعايير واألساليب 

 (66مادة )

المادة كما ورد الموافقة على نَـص 

 في مشروع القانون.

 

 (66مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (66مادة )

يُحظر على األشخاف 

والمشروعات، حفظ وتخزين 

المخلفات الخطرة أو معالجتها أو 

التخلص منها بأية طريقة مخالفة 

للنظم والمعايير واألساليب 
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واالشتراطات التي يضعها 

 المجلس.

 واالشتراطات التي يضعها

 المجلس.

 (67مادة )

يلتزم األشخاف والمشروعات 

التي يحددها المجلس، بإنشاء 

وحدات لمعالجة المخلفات الخطرة 

 الناتجة عن نشاطها.

 (67مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (67مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (67مادة )

يلتزم األشخاف والمشروعات 

التي يحددها المجلس، بإنشاء 

وحدات لمعالجة المخلفات الخطرة 

 الناتجة عن نشاطها.

 (68مادة )

 

 

يجب التخلص من المخلفات 

الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية 

الصحية بكافة أشكالها التمريضية 

 (68مادة )

( إلى ة )االسنانتصويب كلم

 .(األسنان)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يجب التخلص من المخلفات 

الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية 

الصحية بكافة أشكالها التمريضية 

 (68مادة )

على نص المادة كما ورد  الموافقة

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (68مادة )

 

 

يجب التخلص من المخلفات 

الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية 

الصحية بكافة أشكالها التمريضية 
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والعالجية والتشخيصية ومخلفات 

غرف حفظ الموتى شاملة أعمال 

المختبرات ومراكز األبحاث 

ومنتجات وعقاقير  االسنانوعالج 

معامل األدوية ومستودعاتها 

ً للشروط  والعالج البيطري وفقا

والمعايير التي يصدر بتحديدها 

قرار من الجهة المختصة بالتنسيق 

 مع المجلس.

والعالجية والتشخيصية ومخلفات 

غرف حفظ الموتى شاملة أعمال 

المختبرات ومراكز األبحاث 

ومنتجات  األسنانوعالج 

وعقاقير معامل األدوية 

ومستودعاتها والعالج البيطري 

ً للشروط والمعايير التي  وفقا

يصدر بتحديدها قرار من الجهة 

 المختصة بالتنسيق مع المجلس.

والعالجية والتشخيصية ومخلفات 

غرف حفظ الموتى شاملة أعمال 

المختبرات ومراكز األبحاث 

ومنتجات  األسنانوعالج 

وعقاقير معامل األدوية 

ومستودعاتها والعالج البيطري 

ً للشروط والم عايير التي وفقا

يصدر بتحديدها قرار من الجهة 

 المختصة بالتنسيق مع المجلس.

 (69مادة )

 

 

 

يجب أن تشمل الشروط والمعايير 

التي تصدر بشأن التخلص من 

 (69مادة )

( بعد كيفية تنظيمإضافة عبارة )

 عبارة )الرعاية الصحية على(.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يجب أن تشمل الشروط والمعايير 

التي تصدر بشأن التخلص من 

 (69مادة )

على نص المادة كما ورد  الموافقة

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (69مادة )

 

 

 

يجب أن تشمل الشروط والمعايير 

التي تصدر بشأن التخلص من 
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المخلفات الناتجة عن أنشطة 

الرعاية الصحية على عملية إنتاج 

وتخزين ونقل ومعالجة تلك 

المخلفات والتخلص منها، بهدف 

هذه المخلفات السيطرة على 

والحيلولة دون انتشار آثارها 

الضارة بالصحة والبيئة حتى يتم 

التخلص منها بالطرق السليمة بيئياً 

 وصحياً.

المخلفات الناتجة عن أنشطة 

 كيفية تنظيمالرعاية الصحية على 

عملية إنتاج وتخزين ونقل 

ومعالجة تلك المخلفات والتخلص 

منها، بهدف السيطرة على هذه 

المخلفات والحيلولة دون انتشار 

آثارها الضارة بالصحة والبيئة 

م التخلص منها بالطرق حتى يت

 السليمة بيئياً وصحياً.

المخلفات الناتجة عن أنشطة 

 كيفية تنظيمالرعاية الصحية على 

عملية إنتاج وتخزين ونقل 

ومعالجة تلك المخلفات والتخلص 

منها، بهدف السيطرة على هذه 

المخلفات والحيلولة دون انتشار 

آثارها الضارة بالصحة والبيئة 

حتى يتم التخلص منها بالطرق 

 السليمة بيئياً وصحياً.

 (70مادة )

يُحظر إلقاء أو معالجة أو حرق 

جميع أنواع المخلفات في غير 

األماكن المخصصة لذلك، 

ويراعى في ذلك البعد عن 

المناطق السكنية والسياحية 

 (70مادة )

فقة على نَـص المادة كما ورد الموا

 في مشروع القانون.

 

 (70مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (70مادة )

يُحظر إلقمماء أو معممالجممة أو حرق 

جميع أنواع المخلفممممات في غير 

األممماكن المخصمممممممصممممممممة لممذلممك، 

ويممراعممى فممي ذلممممك الممبممعممممد عممن 

ياحية  ية والسممممممم المناطق السمممممممكن
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والصناعية والزراعية والتجارية 

والساحلية، وتحدد الالئحة 

التنفيذية المواصفات والضوابط 

 الخاصة بهذه األماكن ومواقعها.

والزراعية والتجارية والصممناعية 

والسممممممممماحليمممة، وتحمممدد الالئحمممة 

التنفيذية المواصمممفات والضممموابط 

 الخاصة بهذه األماكن ومواقعها.

 (71مادة )

عند الحاجة إلى نقل المواد 

والمخلفات الخطرة والتخلص 

منها عبر الحدود البرية والبحرية 

والمجال الجوي يجب أن يتم ذلك 

ً للضوابط التي يحددها  طبقا

جلس وبمراعاة أحكام الم

االتفاقيات الدولية واإلقليمية 

 .المرتبطة بها المملكة

 (71مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (71مادة )

"التي تكون  استبدال عبارة

بعبارة  المملكة طرفًا فيها"

بعد  "المرتبطة بها المملكة"

عبارة "االتفاقيات الدولية 

واالقليمية" الواردة في نهاية 

( 26المادة، اتساقا مع نص المادة )

 من المشروع.

 

 (71مادة )

عند الحاجة إلى نقل المواد 

والمخلفات الخطرة والتخلص 

منها عبر الحدود البرية والبحرية 

والمجال الجوي يجب أن يتم ذلك 

ً للضوابط التي يحددها  طبقا

المجلس وبمراعاة أحكام 

التي االتفاقيات الدولية واإلقليمية 

 .تكون المملكة طرفًا فيها
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 الباب الثاني عشر

 التنوع الحيوي

 

 الباب الثاني عشر

 التنوع الحيوي

 

 الباب الثاني عشر

 التنوع الحيوي

الموافقة على مسمى الباب الثاني 

مشروع في عشر كما ورد 

 القانون.

 الباب الثاني عشر

 التنوع الحيوي

 

 

 

 (72مادة )

 

 

 

 

يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة 

المموطممنمميممممة الممتمموجمميممهمميممممة لمملممتممنمموع 

لمعنيممممة  بيولوجي والجهممممات ا ل ا

بتحممممديممممد المحميممممات الطبيعيممممة 

والمناطق ذات الحسممماسمممية البيئية 

 (72مادة )

انية إلى المادة على ث إضافة فقرة

النحو الوارد في النّص بعد 

 التعديل.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة 

الوطنية التوجيهية للتنوع 

البيولوجي والجهات المعنية 

بتحديد المحميات الطبيعية 

والمناطق ذات الحساسية البيئية 

 (72مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 س النواب الموقر.بقرار مجل

 (72مادة )

 

 

 

 

يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة 

الوطنية التوجيهية للتنوع 

البيولوجي والجهات المعنية 

بتحديد المحميات الطبيعية 

والمناطق ذات الحساسية البيئية 
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ها  ية وتصمممممممنيف وحدودها الجغراف

وتممنممظمميمممممهمممما وكمميممفمميممممة إدارتممهمممما 

ومراقبتها بما يكفل الحفاظ عليها 

 واستدامتها.

 

وحدودها الجغرافية وتصنيفها 

وكيفية إدارتها وتنظيمها 

ومراقبتها بما يكفل الحفاظ عليها 

 واستدامتها.

ويُنَشر قرار المجلس بتعيين 

الحدود الجغرافية للمحميات 

الطبيعية والمناطق ذات 

الحساسية البيئية والخرائط 

حة لها وإحداثياتها في  الموض ِّ

 الجريدة الرسمية.

وحدودها الجغرافية وتصنيفها 

وتنظيمها وكيفية إدارتها 

ومراقبتها بما يكفل الحفاظ عليها 

 واستدامتها.

ويُنَشر قرار المجلس بتعيين 

الحدود الجغرافية للمحميات 

الطبيعية والمناطق ذات 

الحساسية البيئية والخرائط 

حة لها وإحداثياتها في  الموض ِّ

 الجريدة الرسمية.

 (73مادة )

 

 

 (73مادة )

القيام (: إضافة عبارة )1البند ) -

بأي  نشاط من شأنه إحداث 

 ( إلى صدر البند.تدهور أو

 (73مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (73مادة )
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يُحظر القيام بكل ما من شأنه 

اإلضرار بمكونات المحميات 

الطبيعية والمناطق ذات الحساسية 

و (: إضافة عبارة )أ2البند ) -

المناطق ذات الحساسية 

 ( إلى نهاية البند.البيئية

أو (: إضافة عبارة )3البند ) -

( بعد عبارة )قطع إتالف أو نقل

 أو اقتالع(.

أو (: إضافة عبارة )4البند ) -

رعوية أو تسيير المركبات 

( خارج المسارات المحدَّدة لذلك

بعد عبارة )أو صناعية أو 

 .تجارية(

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

ه يُحظر القيام بكل ما من شأن

اإلضرار بمكونات المحميات 

الطبيعية والمناطق ذات الحساسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يُحظر القيام بكل ما من شأنه 

اإلضرار بمكونات المحميات 

الطبيعية والمناطق ذات الحساسية 
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البيئية أو المساس بقيمتها الجمالية 

أو اإلخالل بالتوازن الطبيعي بين 

عناصر التنوع الحيوي فيها، 

سواء كانت في البر أو البحر، 

ويشمل ذلك على وجه 

 الخصوف:

إتالف أو تدمير التكوينات  .1

الجيولوجية أو الجغرافية أو 

المناطق التي تعد موطناً لفصائل 

 الحيوان أو النبات أو لتكاثرهما.

 

تلويث تربة أو مياه أو هواء  .2

 المحميات الطبيعية.

 

البيئية أو المساس بقيمتها الجمالية 

أو اإلخالل بالتوازن الطبيعي بين 

عناصر التنوع الحيوي فيها، 

سواء كانت في البر أو البحر، 

ويشمل ذلك على وجه 

 الخصوف:

 

القيام بأي  نشاط من شأنه  .1

إتالف أو تدمير  إحداث تدهور أو

التكوينات الجيولوجية أو 

الجغرافية أو المناطق التي تعد 

موطناً لفصائل الحيوان أو النبات 

 أو لتكاثرهما.

تلويث تربة أو مياه أو هواء  .2

و المناطق أ المحميات الطبيعية

 .ذات الحساسية البيئية

البيئية أو المساس بقيمتها الجمالية 

أو اإلخالل بالتوازن الطبيعي بين 

فيها، عناصر التنوع الحيوي 

سواء كانت في البر أو البحر، 

ويشمل ذلك على وجه 

 الخصوف:

 

القيام بأي  نشاط من شأنه  .1

إتالف أو تدمير  إحداث تدهور أو

التكوينات الجيولوجية أو 

الجغرافية أو المناطق التي تعد 

موطناً لفصائل الحيوان أو النبات 

 أو لتكاثرهما.

تلويث تربة أو مياه أو هواء  .2

و المناطق أ الطبيعيةالمحميات 

 .ذات الحساسية البيئية
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قطع أو اقتالع النباتات أو  .3

 تعرية التربة.

إقامة المنشآت أو المباني أو  .4

شق الطرق أو القنوات البحرية أو 

زراعية أو ممارسة أية أنشطة 

صناعية أو تجارية في المناطق 

المحمية والمناطق ذات الحساسية 

البيئية دون الحصول على 

 تصريح بذلك من المجلس.

 أو إتالف أو نقلقطع أو اقتالع  .3

 النباتات أو تعرية التربة.

المنشآت أو المباني أو إقامة  .4

شق الطرق أو القنوات البحرية أو 

ممارسة أية أنشطة زراعية أو 

أو رعوية أو صناعية أو تجارية 

تسيير المركبات خارج المسارات 

في المناطق المحمية  المحدَّدة لذلك

والمناطق ذات الحساسية البيئية 

دون الحصول على تصريح بذلك 

 من المجلس.

 أو إتالف أو نقلقطع أو اقتالع  .3

 النباتات أو تعرية التربة.

إقامة المنشآت أو المباني أو  .4

شق الطرق أو القنوات البحرية أو 

ممارسة أية أنشطة زراعية أو 

أو رعوية أو صناعية أو تجارية 

تسيير المركبات خارج المسارات 

في المناطق المحمية  المحدَّدة لذلك

والمناطق ذات الحساسية البيئية 

دون الحصول على تصريح بذلك 

 من المجلس.

 (74مادة )

 

 

 (74مادة )

 :)الفقرة )ب 

 (74مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (74مادة )
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يقوم المجلس وبالتنسيق مع  -أ

اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع 

البيولوجي والجهات المعنية 

أو (: إضافة عبارة )1البند ) -

إمساكها أو إيذاءها أو المساس 

 ( إلى نهاية البند.بها

أو إضافة عبارة )(: 3البند ) -

األصداف أو القواقع أو غيرها من 

( بعد عبارة )أو تدمير الكائنات

الشعب المرجانية(، وتصويب 

 (.إتالفكلمة )اتالف( إلى )

(: تصويب كلمتي 5البند ) -

االتجار، )اإلتجار، أجزائها( إلى )

 (.أجزاؤها

ص بعد التعديل:  الـنَـّ

وبالتنسيق مع  يقوم المجلس -أ

التوجيهية للتنوع اللجنة الوطنية 

البيولوجي والجهات المعنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالتنسيق مع  المجلس يقوم -أ

اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع 

البيولوجي والجهات المعنية 
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باتخاذ التدابير الالزمة لصون 

األنواع الفطرية من مجموعات 

والحيوان، والطيور التي النبات 

تتخذ من المملكة موطناً أو محطة 

 للراحة أو التفريخ أو االستيطان.

يُحظر القيام بكل ما من شأنه  -ب

اإلضرار باألنواع الفطرية من 

النباتات والطيور والحيوانات 

ويشمل ذلك على وجه 

 الخصوف:

قتل أو صيد أو تهريب األنواع  .1

 الفطرية المهددة باالنقراض.

 

باتخاذ التدابير الالزمة لصون 

األنواع الفطرية من مجموعات 

النبات والحيوان، والطيور التي 

تتخذ من المملكة موطناً أو محطة 

 للراحة أو التفريخ أو االستيطان.

يُحظر القيام بكل ما من شأنه  -ب

اإلضرار باألنواع الفطرية من 

والطيور والحيوانات  النباتات

ويشمل ذلك على وجه 

 الخصوف:
 

قتل أو صيد أو تهريب األنواع  .1

أو  الفطرية المهددة باالنقراض

إمساكها أو إيذاءها أو المساس 

 .بها

باتخاذ التدابير الالزمة لصون 

األنواع الفطرية من مجموعات 

النبات والحيوان، والطيور التي 

تتخذ من المملكة موطناً أو محطة 

 للراحة أو التفريخ أو االستيطان.

يُحظر القيام بكل ما من شأنه  -ب

باألنواع الفطرية من  اإلضرار

النباتات والطيور والحيوانات 

ويشمل ذلك على وجه 

 الخصوف:
 

قتل أو صيد أو تهريب األنواع  .1

أو  الفطرية المهددة باالنقراض

إمساكها أو إيذاءها أو المساس 

 .بها
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إتالف أعشاش الطيور أو  .2

بيضها من األنواع الفطرية 

 المهددة باالنقراض.

قطع أو اتالف أو تدمير الشعب  .3

المرجانية أو النباتات المهددة 

باالنقراض سواء كانت برية أم 

 بحرية.

 

حيازة أو نقل األنواع الفطرية  .4

المهددة باالنقراض بغير ترخيص 

 من المجلس.

اإلتجار باألنواع الفطرية  .5

مهددة باالنقراض سواء كانت ال

حية أم ميتة، وكذلك أجزائها أو 

إتالف أعشاش الطيور أو  .2

بيضها من األنواع الفطرية 

 المهددة باالنقراض.

أو تدمير الشعب  إتالفقطع أو  .3

القواقع أو األصداف أو المرجانية 

أو النباتات  أو غيرها من الكائنات

المهددة باالنقراض سواء كانت 

 برية أم بحرية.

حيازة أو نقل األنواع الفطرية  .4

المهددة باالنقراض بغير ترخيص 

 من المجلس.

باألنواع الفطرية  االتجار .5

المهددة باالنقراض سواء كانت 

أو  أجزاؤهاحية أم ميتة، وكذلك 

إتالف أعشاش الطيور أو  .2

بيضها من األنواع الفطرية 

 المهددة باالنقراض.

أو تدمير الشعب  إتالفقطع أو  .3

أو األصداف أو القواقع المرجانية 

أو النباتات  أو غيرها من الكائنات

المهددة باالنقراض سواء كانت 

 برية أم بحرية.

حيازة أو نقل األنواع الفطرية  .4

المهددة باالنقراض بغير ترخيص 

 من المجلس.

باألنواع الفطرية  االتجار .5

المهددة باالنقراض سواء كانت 

أو  أجزاؤهاحية أم ميتة، وكذلك 
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منتجاتها أو مشتقاتها بغير 

 ترخيص من المجلس.

إدخال األنواع الغريبة الغازية  .6

 إلى المملكة.

بغير  منتجاتها أو مشتقاتها

 ترخيص من المجلس.

إدخال األنواع الغريبة الغازية  .6

 إلى المملكة.

منتجاتها أو مشتقاتها بغير 

 ترخيص من المجلس.

إدخال األنواع الغريبة الغازية  .6

 إلى المملكة.

 (75مادة )

 

 

يعمل المجلس على ضمان مستوى 

مالئم من الحماية في مجال أمان 

نقل ومناولة واستخدام الكائنات 

الحية المحورة التي يمكن أن 

تترتب عليها آثار ضارة على حفظ 

واستدامة استخدام التنوع الحيوي، 

 (75مادة )

تصويب كلمة )اإلتجار( الواردة 

من المادة إلى  الفقرة الثانيةفي 

 (.االتجار)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يعمل المجلس على ضمان مستوى 

مالئم من الحماية في مجال أمان 

نقل ومناولة واستخدام الكائنات 

الحية المحورة التي يمكن أن 

تترتب عليها آثار ضارة على حفظ 

واستدامة استخدام التنوع الحيوي، 

 (75مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (75مادة )

 

 

 

 

يعمل المجلس على ضمان مستوى 

مالئم من الحماية في مجال أمان 

نقل ومناولة واستخدام الكائنات 

الحية المحورة التي يمكن أن 

تترتب عليها آثار ضارة على حفظ 

واستدامة استخدام التنوع الحيوي، 
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أو مخاطر على صحة اإلنسان، 

 وبصفة خاصة النقل عبر الحدود.

و وال يجوز إدخال أو حيازة أ

بالكائنات الحية المحورة  اإلتجار

 إال بتصريح من المجلس.

أو مخاطر على صحة اإلنسان، 

 وبصفة خاصة النقل عبر الحدود.

وال يجوز إدخال أو حيازة أو 

بالكائنات الحية المحورة  االتجار

 إال بتصريح من المجلس.

أو مخاطر على صحة اإلنسان، 

 وبصفة خاصة النقل عبر الحدود.

وال يجوز إدخال أو حيازة أو 

بالكائنات الحية المحورة  االتجار

 إال بتصريح من المجلس.

 (76مادة )

 

 

 

 

يُحظر الحصول على الموارد 

أو المعارف التقليدية  الحيوية

المرتبطة بها سواء للبحث العلمي 

أو لالستخدام التجاري أو 

 (76مادة )

تغيير كلمة )الحيوية( الواردة في 

األولى والثانية إلى  الفقرتين

 (.الجينية)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُحظر الحصول على الموارد 

أو المعارف التقليدية  الجينية

المرتبطة بها سواء للبحث العلمي 

أو لالستخدام التجاري أو 

 (76مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 النواب الموقر.بقرار مجلس 

 

 (76مادة )

 

 

 

 

يُحظر الحصول على الموارد 

أو المعارف التقليدية  الجينية

المرتبطة بها سواء للبحث العلمي 

أو لالستخدام التجاري أو 
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الشخصي دون ترخيص من 

 المجلس.

أو  الحيويةوال يجوز نقل الموارد 

المعارف التقليدية المرتبطة بها إال 

بعد الحصول على ترخيص من 

 المجلس.

الشخصي دون ترخيص من 

 المجلس.

أو  الجينيةوال يجوز نقل الموارد 

المعارف التقليدية المرتبطة بها إال 

بعد الحصول على ترخيص من 

 المجلس.

الشخصي دون ترخيص من 

 المجلس.

أو  الجينيةوال يجوز نقل الموارد 

المعارف التقليدية المرتبطة بها إال 

بعد الحصول على ترخيص من 

 المجلس.

 (77مادة )

 

 

 

 

 

ال يجوز التقدم بطلب للحصول 

على أي حق من حقوق الملكية 

 داخل أو خارج المملكةالفكرية 

 (77مادة )

 ( داخل أو خارج حذف عبارة

 (.المملكة

  تغيير كلمة )الحيوية( إلى

 (.الجينية)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

ال يجوز التقدم بطلب للحصول 

على أي حق من حقوق الملكية 

الفكرية ألي اختراع يستند إلى أي 

 (77مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (77مادة )

 

 

 

 

 

ال يجوز التقدم بطلب للحصول 

على أي حق من حقوق الملكية 

الفكرية ألي اختراع يستند إلى أي 
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ألي اختراع يستند إلى أي بحث أو 

 الحيويةمعلومات عن الموارد 

التي تم الحصول عليها من المملكة 

إال بعد الحصول على موافقة 

 المجلس.

بحث أو معلومات عن الموارد 

التي تم الحصول عليها  الجينية

من المملكة إال بعد الحصول على 

 موافقة المجلس.

بحث أو معلومات عن الموارد 

التي تم الحصول عليها من  الجينية

المملكة إال بعد الحصول على 

 موافقة المجلس.

 الباب الثالث عشر

 المقاييس البيئية

 

 الباب الثالث عشر

 المقاييس البيئية

 

 الباب الثالث عشر

 المقاييس البيئية

الموافقة على مسمى الباب الثالث 

مشروع في عشر كما ورد 

 القانون.

 الباب الثالث عشر

 المقاييس البيئية

 

 (78مادة )

يُصدر المجلس قراراً بتحديد 

المقاييس البيئية، وتقنيات وأساليب 

التحكم في الفعاليات وممارسات 

تشغيل وحدات وأجهزة ومعدات 

 (78مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (78مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (78مادة )

يُصدر المجلس قراراً بتحديد 

المقاييس البيئية، وتقنيات وأساليب 

التحكم في الفعاليات وممارسات 

تشغيل وحدات وأجهزة ومعدات 
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المشروع بما يؤدي إلى خفض 

معدالت التلوث الناتج عن 

 المشروع والحد منه.

المشروع بما يؤدي إلى خفض 

معدالت التلوث الناتج عن 

 المشروع والحد منه.

 (79مادة )

تسري المقاييس البيئية على جميع 

المشروعات العامة والخاصة 

سواء كانت هذه المشروعات 

قائمة أو تحت التأسيس أو التصميم 

 وما ينشأ منها في المستقبل.

ويجوز بقرار من المجلس بناًء 

على طلب ذوي الشأن استثناء 

بعض المشروعات من تطبيق 

بعض من هذه المقاييس لفترة 

محددة تقبلها اإلدارة المختصة بناًء 

على تقرير فني تقدمه هذه 

 (79مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (79مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (79مادة )

تسري المقاييس البيئية على جميع 

المشروعات العامة والخاصة 

سواء كانت هذه المشروعات 

أو تحت التأسيس أو التصميم  قائمة

 وما ينشأ منها في المستقبل.

ويجوز بقرار من المجلس بناًء 

على طلب ذوي الشأن استثناء 

بعض المشروعات من تطبيق 

بعض من هذه المقاييس لفترة 

محددة تقبلها اإلدارة المختصة بناًء 

على تقرير فني تقدمه هذه 
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المشروعات، بشرط أال يشكل 

خطراً على البيئة أو الصحة 

العامة، وذلك في ضوء األحكام 

ضوعية التي اإلجرائية والمو

 تحددها الالئحة التنفيذية.

المشروعات، بشرط أال يشكل 

البيئة أو الصحة خطراً على 

العامة، وذلك في ضوء األحكام 

اإلجرائية والموضوعية التي 

 تحددها الالئحة التنفيذية.

 (80مادة )

يجب تصميم وتنفيذ وتشغيل 

المشروعات وصيانتها والمحافظة 

عليها، بما يضمن عدم تجاوز 

المقاييس البيئية التي يُحددها 

المجلس، كما تلتزم المشروعات 

ألنشطتها بعدم في ممارستها 

انبعاث أو تسرب المواد والعوامل 

الملوثة للبيئة بما يجاوز حدود 

المقاييس البيئية المسموح بها، 

 (80مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (80مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (80مادة )

يجب تصميم وتنفيذ وتشغيل 

المشروعات وصيانتها والمحافظة 

عليها، بما يضمن عدم تجاوز 

المقاييس البيئية التي يُحددها 

المجلس، كما تلتزم المشروعات 

في ممارستها ألنشطتها بعدم 

انبعاث أو تسرب المواد والعوامل 

الملوثة للبيئة بما يجاوز حدود 

المقاييس البيئية المسموح بها، 
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ويعتبر أي تسرب لتلك المواد 

والعوامل في بيئة العمل أو 

ً يلزم منعه  خارجها خطراً بيئيا

وإيقافه فوراً من قبل الجهاز 

التنفيذي لحين قيام اإلدارة 

ء القياسات المختصة بإجرا

الالزمة التي تؤكد عدم تجاوزه 

لحدود المقاييس البيئية المسموح 

 بها.

عتبر أي تسرب لتلك المواد وي

والعوامل في بيئة العمل أو 

ً يلزم منعه  خارجها خطراً بيئيا

وإيقافه فوراً من قبل الجهاز 

التنفيذي لحين قيام اإلدارة 

المختصة بإجراء القياسات 

الالزمة التي تؤكد عدم تجاوزه 

لحدود المقاييس البيئية المسموح 

 بها.

 (81مادة )

ئمة وقت تلتزم المشروعات القا

صدور القرار المتعلق بتحديد 

المقاييس البيئية أو أي تعديل يرد 

عليه بتوفيق أوضاعها بما يكفل 

االلتزام باالشتراطات والمعايير 

 (81مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (81مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 القانون.في مشروع 

 

 (81مادة )

تلتزم المشروعات القائمة وقت 

صدور القرار المتعلق بتحديد 

المقاييس البيئية أو أي تعديل يرد 

عليه بتوفيق أوضاعها بما يكفل 

االلتزام باالشتراطات والمعايير 
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المنصوف عليها في القرار، 

وذلك خالل فترة زمنية معقولة 

 تحدد فيه.

كما تلتزم هذه المشروعات بإعداد 

الخطة الالزمة لتوفيق أوضاعها 

ا على المجلس للبت فيها، وعرضه

وللمجلس إدخال ما يراه من 

تعديالت على هذه الخطة، وتلتزم 

المشروعات بتنفيذ الخطة 

المعتمدة والتعديالت التي يدخلها 

 المجلس.

المنصوف عليها في القرار، 

وذلك خالل فترة زمنية معقولة 

 تحدد فيه.

بإعداد كما تلتزم هذه المشروعات 

الخطة الالزمة لتوفيق أوضاعها 

وعرضها على المجلس للبت فيها، 

وللمجلس إدخال ما يراه من 

تعديالت على هذه الخطة، وتلتزم 

المشروعات بتنفيذ الخطة 

المعتمدة والتعديالت التي يدخلها 

 المجلس.

 (82مادة )

يكون لكل من اإلدارة المختصة 

والجهة المعنية الحق في أخذ 

واء من التربة أو الماء أو عينات س

 (82مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (82مادة )

( بكلمة المقاييساستبدال كلمة )

( الواردة في عجز المواصفات)

 المادة.

 (82مادة )

يكون لكل من اإلدارة المختصة 

والجهة المعنية الحق في أخذ 

عينات سواء من التربة أو الماء أو 
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الزيوت أو أي مواد أخرى ليتم 

تحليلها حسب الطرق التي تحددها 

القرارات التنفيذية وذلك للتأكد من 

مطابقة نتائج التحاليل مع 

 المعتمدة. المواصفات

 
الزيوت أو أي مواد أخرى ليتم 

تحليلها حسب الطرق التي تحددها 

القرارات التنفيذية وذلك للتأكد من 

مطابقة نتائج التحاليل مع 

 المعتمدة. المقاييس

 الباب الرابع عشر

 الرسوم

 

 الباب الرابع عشر

 الرسوم

 

 الباب الرابع عشر

 الرسوم

الموافقة على مسمى الباب الرابع 

مشروع في عشر كما ورد 

 القانون.

 الباب الرابع عشر

 الرسوم

 

 (83مادة )

تحدد الالئحة التنفيذية الخدمات 

والتراخيص التي يقدمها المجلس 

ً ألحكام هذا القانون  طبقا

  المنفذة له. والقرارات

 (83مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (83مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (83مادة )

تحدد الالئحة التنفيذية الخدمات 

والتراخيص التي يقدمها المجلس 

ً ألحكام هذا  القانون طبقا

  المنفذة له. والقرارات
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ويحدد المجلس بعد موافقة مجلس 

الوزراء الرسوم التي تُفرض على 

 هذه الخدمات والتراخيص وغير

لحاالت التي يوجب هذا ذلك من ا

 القانون أداء رسم عنها.

ويحدد المجلس بعد موافقة مجلس 

الوزراء الرسوم التي تُفرض على 

 هذه الخدمات والتراخيص وغير

ذلك من الحاالت التي يوجب هذا 

 القانون أداء رسم عنها.

 الباب الخامس عشر

 التفتيش والضبطية القضائية

 

 الباب الخامس عشر

 التفتيش والضبطية القضائية

 

 الباب الخامس عشر

 التفتيش والضبطية القضائية

الموافقة على مسمى الباب 

في الخامس عشر كما ورد 

 مشروع القانون.

 الباب الخامس عشر

 التفتيش والضبطية القضائية

 

 (84)مادة 

 

 

 

 

 (84)مادة 

 ( إضافة فاصلة :)( بعد ،البند )أ

 عبارة )أوقات العمل(.

 (84)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد 

بقرار مجلس النواب الموقر، مع 

ال عبارة توصية اللجنة باستبد

( بعبارة الجهات المرخ صة)

 (84)مادة 
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للمفتشين الذين يندبهم رئيس  .أ

المجلس من بين موظفي المجلس 

 جهات أخرىأو المختصين من 

للقيام بأعمال التفتيش اتخاذ 

  البند )ب(: تصويب كلمة

 (.إثبات)إلى )اثبات( 

 :)البند )ج 

تغيير عبارة )للمفتشين( الواردة  -

لمأموري في صدر البند إلى )

 (.الضبط القضائي

تغيير عبارة )أي من الفقرتين  -

 (.الفقرة )ب()أ( و)ب(( إلى )

( إلى تصريحتغيير كلمة ) -

 (.إذن)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

للمفتشين الذين يندبهم رئيس  .أ

المجلس من بين موظفي المجلس 

أو المختصين من جهات أخرى 

للقيام بأعمال التفتيش اتخاذ 

( الواردة في صدر جهات أخرى)

 .البند )أ( من المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمفتشين الذين يندبهم رئيس  .أ

المجلس من بين موظفي المجلس 

جهات الأو المختصين من 

للقيام بأعمال التفتيش  صةالمرخ  
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اإلجراءات الالزمة للتحقق من 

 تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته

التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذاً له، وعلى األخص دخول 

 األماكن الخاضعة لتطبيق أحكام

وذلك في أوقات هذا القانون، 

طلب المعلومات  العمل ولهم

 الالزمة، وعلى األشخاف

ات عدم إعاقتهم عن والمشروع

أداء مهامهم، وتزويدهم بما 

 يطلبونه خالل مدة معقولة.

 

لموظفي المجلس الذين يخولهم  .ب

الوزير المعني بشئون العدل 

 باالتفاق مع رئيس المجلس صفة

اإلجراءات الالزمة للتحقق من 

 تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته

التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذاً له، وعلى األخص دخول 

 األماكن الخاضعة لتطبيق أحكام

وذلك في أوقات  ،القانونهذا 

ولهم طلب المعلومات  ،العمل

 الالزمة، وعلى األشخاف

والمشروعات عدم إعاقتهم عن 

أداء مهامهم، وتزويدهم بما 

 يطلبونه خالل مدة معقولة.

 

لموظفي المجلس الذين يخولهم  .ب

الوزير المعني بشئون العدل 

 باالتفاق مع رئيس المجلس صفة

اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق 

أحكام هذا القانون من تنفيذ 

التنفيذية والقرارات  والئحته

الصادرة تنفيذاً له، وعلى األخص 

دخول األماكن الخاضعة لتطبيق 

وذلك في  ،هذا القانون أحكام

ولهم طلب  ،أوقات العمل

المعلومات الالزمة، وعلى 

والمشروعات عدم  األشخاف

إعاقتهم عن أداء مهامهم، 

وتزويدهم بما يطلبونه خالل مدة 

 معقولة.

لموظفي المجلس الذين يخولهم  .ب

الوزير المعني بشئون العدل 

 باالتفاق مع رئيس المجلس صفة
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مأموري الضبط القضائي بالنسبة 

للجرائم المنصوف عليها في هذا 

دوائر  القانون، والتي تقع في

اختصاصهم وتكون متعلقة 

 اثباتبأعمال وظائفهم، الحق في 

التفتيش  تلك الجرائم، ولهم حق

وجمع االستدالالت وضبط 

الحاالت المخالفة وتحرير 

المحاضر الالزمة، وتحال هذه 

المحاضر إلى النيابة العامة بقرار 

 من رئيس المجلس أو من يفوضه.

ال يجوز للمفتشين المشار إليهم  .ج

من الفقرتين )أ( و)ب( من  في أي

 هذه المادة دخول األماكن

المخصصة للسكنى دون الحصول 

بالنسبة مأموري الضبط القضائي 

للجرائم المنصوف عليها في هذا 

دوائر  القانون، والتي تقع في

اختصاصهم وتكون متعلقة 

 إثباتبأعمال وظائفهم، الحق في 

التفتيش  تلك الجرائم، ولهم حق

وجمع االستدالالت وضبط 

الحاالت المخالفة وتحرير 

المحاضر الالزمة، وتحال هذه 

المحاضر إلى النيابة العامة بقرار 

 رئيس المجلس أو من يفوضه.من 

لمأموري الضبط ال يجوز  .ج

الفقرة المشار إليهم في  القضائي

 من هذه المادة دخول األماكن )ب(

مأموري الضبط القضائي بالنسبة 

للجرائم المنصوف عليها في هذا 

دوائر  القانون، والتي تقع في

اختصاصهم وتكون متعلقة 

 إثباتبأعمال وظائفهم، الحق في 

التفتيش  تلك الجرائم، ولهم حق

وجمع االستدالالت وضبط 

الحاالت المخالفة وتحرير 

المحاضر الالزمة، وتحال هذه 

المحاضر إلى النيابة العامة بقرار 

 من رئيس المجلس أو من يفوضه.

لمأموري الضبط ال يجوز  .ج

الفقرة المشار إليهم في  القضائي

 من هذه المادة دخول األماكن )ب(
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بذلك من النيابة  تصريحعلى 

 العامة.

المخصصة للسكنى دون الحصول 

 بذلك من النيابة العامة. إذنعلى 

المخصصة للسكنى دون الحصول 

 بذلك من النيابة العامة. إذنعلى 

 الباب السادس عشر

التصرف في المخالفات البيئية 

 والتعويض عن األضرار

 

 الباب السادس عشر

التصرف في المخالفات البيئية 

 والتعويض عن األضرار

 

 

 الباب السادس عشر

التصرف في المخالفات البيئية 

 والتعويض عن األضرار

الموافقة على مسمى الباب 

في السادس عشر كما ورد 

 مشروع القانون.

 الباب السادس عشر

التصرف في المخالفات البيئية 

 والتعويض عن األضرار

 

 الفصل األول

 التصرف في المخالفات البيئية

 

 (85مادة )

تقوم اإلدارة المختصة بالتنسيق 

مع الجهات المعنية والجهات 

الُمرخصة باتخاذ اإلجراءات 

 األولالفصل 

 التصرف في المخالفات البيئية

 

 (85مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 الفصل األول

 التصرف في المخالفات البيئية

 

 (85مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 الفصل األول

 التصرف في المخالفات البيئية

 

 (85مادة )

تقوم اإلدارة المختصة بالتنسيق 

مع الجهات المعنية والجهات 

الُمرخصة باتخاذ اإلجراءات 
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الالزمة لحمل المخالف على 

تصحيح الوضع الناجم عن 

األفعال التي ترتكب بالمخالفة 

ألحكام هذا القانون وتأثيراتها 

ومضاعفاتها على البيئة وتحمل 

جميع التكاليف الناجمة عن إزالة 

 الضرر. 

إذا تبين لإلدارة المختصة بأن و

المخالف ال يمتلك اإلمكانيات 

الفنية الالزمة إلزالة المخالفة، 

يكون لإلدارة المختصة بعد 

التنسيق مع الجهات المعنية تكليف 

الجهات أو األشخاف المؤهلين 

إلزالة المخالفة حسب 

 
الالزمة لحمل المخالف على 

تصحيح الوضع الناجم عن 

األفعال التي ترتكب بالمخالفة 

ألحكام هذا القانون وتأثيراتها 

ومضاعفاتها على البيئة وتحمل 

جميع التكاليف الناجمة عن إزالة 

 الضرر. 

إذا تبين لإلدارة المختصة بأن و

المخالف ال يمتلك اإلمكانيات 

الفنية الالزمة إلزالة المخالفة، 

يكون لإلدارة المختصة بعد 

التنسيق مع الجهات المعنية تكليف 

الجهات أو األشخاف المؤهلين 

إلزالة المخالفة حسب 
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االشتراطات التي تضعها وخالل 

 مدة تحددها على نفقة المخالف.

االشتراطات التي تضعها وخالل 

 مدة تحددها على نفقة المخالف.

 (86)مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بالمسئولية 

الجنائية والمدنية، إذا كانت 

 (86مادة )

ال تزيد على لمدة ، إضافة عبارة )

شهرين، ويجوز َمـدَّها لمدة 

مماثلة، ويتعيَّن على الجهاز 

التنفيذي بالمشاركة مع الجهات 

المرخصة خالل مدة الوقف 

المشار إليها اتخاذ إجراءات إلغاء 

وفقاً ترخيص النشاط أو تعديله 

( لالشتراطات البيئية المعمول بها

 إلى نهاية المادة.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

مع عدم اإلخالل بالمسئولية 

الجنائية والمدنية، إذا كانت 

 (86مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (86مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بالمسئولية 

الجنائية والمدنية، إذا كانت 
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المخالفة البيئية التي وقعت ذات 

تأثيرات بيئية كبيرة وكان عدم 

القيام بإزالتها فوراً يترتب عليه 

مضاعفة هذه التأثيرات، يكون 

للرئيس التنفيذي أن يأمر بإزالة 

المخالفة على الفور على نفقة 

ووقف النشاط حسب  المخالف،

 االشتراطات البيئية المعمول بها.

المخالفة البيئية التي وقعت ذات 

تأثيرات بيئية كبيرة وكان عدم 

القيام بإزالتها فوراً يترتب عليه 

مضاعفة هذه التأثيرات، يكون 

للرئيس التنفيذي أن يأمر بإزالة 

المخالفة على الفور على نفقة 

المخالف، ووقف النشاط حسب 

، االشتراطات البيئية المعمول بها

لمدة ال تزيد على شهرين، ويجوز 

َمـدَّها لمدة مماثلة، ويتعيَّن على 

الجهاز التنفيذي بالمشاركة مع 

الجهات المرخصة خالل مدة 

اذ الوقف المشار إليها اتخ

إجراءات إلغاء ترخيص النشاط 

المخالفة البيئية التي وقعت ذات 

تأثيرات بيئية كبيرة وكان عدم 

القيام بإزالتها فوراً يترتب عليه 

مضاعفة هذه التأثيرات، يكون 

للرئيس التنفيذي أن يأمر بإزالة 

المخالفة على الفور على نفقة 

المخالف، ووقف النشاط حسب 

، االشتراطات البيئية المعمول بها

لمدة ال تزيد على شهرين، ويجوز 

ويتعيَّن على  َمـدَّها لمدة مماثلة،

الجهاز التنفيذي بالمشاركة مع 

الجهات المرخصة خالل مدة 

الوقف المشار إليها اتخاذ 

إجراءات إلغاء ترخيص النشاط 
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ً لالشتراطات  أو تعديله وفقا

 .البيئية المعمول بها

ً لالشتراطات  أو تعديله وفقا

 .البيئية المعمول بها

 (87مادة )

 

 

 

 

يقوم المفتش البيئي المختص،  .أ

في حالة وقوع مخالفة، بتوجيه 

إخطار كتابي إلى المخالف بإزالة 

المخالفة وأسبابها خالل فترة 

زمنية معقولة تحدد في اإلخطار، 

وتحال المخالفة إلى النيابة العامة، 

ويكون توجيه اإلخطار بالمخالفة 

 (87مادة )

( بعد المختصةإضافة كلمة )

عبارة )وارتأت اإلدارة( الواردة 

 .)ب( في البند

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يقوم المفتش البيئي المختص،  .أ

في حالة وقوع مخالفة، بتوجيه 

إخطار كتابي إلى المخالف بإزالة 

المخالفة وأسبابها خالل فترة 

زمنية معقولة تحدد في اإلخطار، 

وتحال المخالفة إلى النيابة العامة، 

ويكون توجيه اإلخطار بالمخالفة 

 (87مادة )

ما ورد الموافقة على نص المادة ك

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (87مادة )

 

 

 

 

يقوم المفتش البيئي المختص،  .أ

في حالة وقوع مخالفة، بتوجيه 

إخطار كتابي إلى المخالف بإزالة 

المخالفة وأسبابها خالل فترة 

زمنية معقولة تحدد في اإلخطار، 

وتحال المخالفة إلى النيابة العامة، 

ويكون توجيه اإلخطار بالمخالفة 
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والميعاد المحدد إلزالتها حسبما 

 تنفيذية.تبينه الالئحة ال

إذا لم يقم المخالف الذي وجه  .ب

إليه اإلخطار بتنفيذ أي من 

متطلبات إزالة المخالفة خالل 

المدة التي حددها اإلخطار وارتأت 

ق بحماية اإلدارة ألسباب تتعل

ل جاز جالبيئة إزالتها بشكل عا

للرئيس التنفيذي األمر بإزالتها 

على نفقة المخالف وتحت 

 مسئوليته.

وال، للمحكمة وفي جميع األح .ج

فضالً عن توقيع العقوبة المقررة، 

أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة 

وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 

والميعاد المحدد إلزالتها حسبما 

 تنفيذية.تبينه الالئحة ال

إذا لم يقم المخالف الذي وجه  .ب

إليه اإلخطار بتنفيذ أي من 

متطلبات إزالة المخالفة خالل 

المدة التي حددها اإلخطار وارتأت 

ق ألسباب تتعل المختصةاإلدارة 

ل جبحماية البيئة إزالتها بشكل عا

جاز للرئيس التنفيذي األمر 

بإزالتها على نفقة المخالف وتحت 

 مسئوليته.

وفي جميع األحوال، للمحكمة  .ج

فضالً عن توقيع العقوبة المقررة، 

أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة 

وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 

والميعاد المحدد إلزالتها حسبما 

 تنفيذية.تبينه الالئحة ال

إذا لم يقم المخالف الذي وجه  .ب

إليه اإلخطار بتنفيذ أي من 

متطلبات إزالة المخالفة خالل 

المدة التي حددها اإلخطار وارتأت 

ق ألسباب تتعل المختصةاإلدارة 

ل جبحماية البيئة إزالتها بشكل عا

جاز للرئيس التنفيذي األمر 

بإزالتها على نفقة المخالف وتحت 

 مسئوليته.

وفي جميع األحوال، للمحكمة  .ج

فضالً عن توقيع العقوبة المقررة، 

أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة 

وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 
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ارتكاب المخالفة متى كان ذلك 

 ممكناً.

ارتكاب المخالفة متى كان ذلك 

 ممكناً.

ارتكاب المخالفة متى كان ذلك 

 ممكناً.

 الفصل الثاني

 التعويض عن األضرار البيئية

 (88مادة )

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بالمسئولية 

كل من تسبب في  يلتزمالجنائية، 

أحداث ضرر للبيئة نتيجة مخالفة 

أي من األحكام الواردة في هذا 

 الفصل الثاني

 التعويض عن األضرار البيئية

 (88مادة )

  حذف كلمة )يلتزم( الواردة في

 من المادة. ىاألول الفقرة

  تصويب كلمة )أحداث( الواردة

في الفقرة األولى من المادة 

 (.إحداثلتكون )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

مع عدم اإلخالل بالمسئولية 

 إحداث كل من تسبب فيالجنائية، 

ضرر للبيئة نتيجة مخالفة أي من 

األحكام الواردة في هذا القانون أو 

 الفصل الثاني

 التعويض عن األضرار البيئية

 (88مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

بقرار مجلس النواب الموقر، مع 

إذا ،)حذف عبارة توصية اللجنة ب

 اقتضت الضرورة التنسيق معها(

 الواردة في عجز المادة.

 الفصل الثاني

 التعويض عن األضرار البيئية

 (88مادة )

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بالمسئولية 

 إحداث كل من تسبب فيالجنائية، 

ضرر للبيئة نتيجة مخالفة أي من 

األحكام الواردة في هذا القانون أو 
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القانون أو اللوائح أو القرارات 

الصادرة تنفيذاً له، يكون مسئوالً 

عن جميع التكاليف الالزمة إلزالة 

هذه األضرار، وإعادة الحال لما 

كان عليه، كما يلزم بأية 

 تعويضات قد تترتب عليها.

مجلس التنسيق مع ويكون لل

الجهات المعنية لتحديد قيمة 

التعويض المناسب عن الخسائر 

البيئية واالقتصادية والصحية 

واالجتماعية الناجمة عن هذه 

، إذا اقتضت الضرورة المخالفة

 .التنسيق معها

 

 

الصادرة اللوائح أو القرارات 

تنفيذاً له، يكون مسئوالً عن جميع 

التكاليف الالزمة إلزالة هذه 

األضرار، وإعادة الحال لما كان 

عليه، كما يلزم بأية تعويضات قد 

 تترتب عليها.

ويكون للمجلس التنسيق مع 

الجهات المعنية لتحديد قيمة 

التعويض المناسب عن الخسائر 

البيئية واالقتصادية والصحية 

اعية الناجمة عن هذه واالجتم

المخالفة، إذا اقتضت الضرورة 

 التنسيق معها.

اللوائح أو القرارات الصادرة 

تنفيذاً له، يكون مسئوالً عن جميع 

إلزالة هذه التكاليف الالزمة 

األضرار، وإعادة الحال لما كان 

عليه، كما يلزم بأية تعويضات قد 

 تترتب عليها.

ويكون للمجلس التنسيق مع 

الجهات المعنية لتحديد قيمة 

التعويض المناسب عن الخسائر 

البيئية واالقتصادية والصحية 

جتماعية الناجمة عن هذه واال

 .المخالفة
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 (89مادة )

 

 

 

بأي قانون آخر  مع عدم اإلخالل

ً عن التلوث  يلتزم المسئول مدنيا

 بالتعويض عن:

التي تصيب البيئة  األضرار .1

ذاتها وتمنع أو تقلل من االستخدام 

المشروع لها، سواء كان بصفة 

أو دائمة أو تضر بقيمتها  مؤقته

 االقتصادية أو الجمالية.

التطهير وإزالة التلوث  تكلفة .2

والدراسات وإعادة تأهيل البيئة 

 المتعلقة بذلك.

 (89مادة )

الواردة في  (مؤقتهتصويب كلمة )

 (.مؤقتةإلى ) (1البند )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

مع عدم اإلخالل بأي قانون آخر 

ً عن التلوث  يلتزم المسئول مدنيا

 بالتعويض عن:

التي تصيب البيئة  األضرار .1

ذاتها وتمنع أو تقلل من االستخدام 

المشروع لها، سواء كان بصفة 

أو دائمة أو تضر بقيمتها  مؤقتة

 االقتصادية أو الجمالية.

التطهير وإزالة التلوث  تكلفة .2

وإعادة تأهيل البيئة والدراسات 

 المتعلقة بذلك.

 (89مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (89مادة )

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأي قانون آخر 

ً عن التلوث  يلتزم المسئول مدنيا

 بالتعويض عن:

التي تصيب البيئة  األضرار .1

ذاتها وتمنع أو تقلل من االستخدام 

المشروع لها، سواء كان بصفة 

أو دائمة أو تضر بقيمتها  مؤقتة

 االقتصادية أو الجمالية.

التطهير وإزالة التلوث  تكلفة .2

وإعادة تأهيل البيئة والدراسات 

 المتعلقة بذلك.
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 (90مادة )

يُعفى المسئول عن التلوث من 

 المسئولية إذا أثبت أن الضرر:

 بسبب قوة قاهرة. وقع .1

ً بسبب اإلهمال أو  .2 وقع كليا

الخطأ من جانب الجهة اإلدارية 

 المختصة.

 وقع كلياً بخطأ من المضرور. .3

( من هذه 2(ويشترط لتطبيق البند 

المادة أن يكون المسئول عن 

التلوث قد أبلغ اإلدارة المختصة 

بالحادث وأسبابه إذا علم أو كان 

عليه أن يعلم به، وأن يكون قد 

اتخذ كافة االحتياطات الالزمة 

 (90مادة )

ورد الموافقة على نَـص المادة كما 

 في مشروع القانون.

 

 (90مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (90مادة )

يُعفى المسئول عن التلوث من 

 المسئولية إذا أثبت أن الضرر:

 بسبب قوة قاهرة. وقع .1

ً بسبب اإلهمال أو  .2 وقع كليا

الخطأ من جانب الجهة اإلدارية 

 المختصة.

 المضرور.وقع كلياً بخطأ من  .3

( من هذه 2(ويشترط لتطبيق البند 

المادة أن يكون المسئول عن 

التلوث قد أبلغ اإلدارة المختصة 

بالحادث وأسبابه إذا علم أو كان 

عليه أن يعلم به، وأن يكون قد اتخذ 

كافة االحتياطات الالزمة لمنع 

 الحادث أو التقليل من آثار التلوث.
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لمنع الحادث أو التقليل من آثار 

 التلوث.

 (91مادة )

االتفاقيات مع مراعاة أحكام  -أ

الدولية المعمول بها في المملكة، 

تلتزم كل وسيلة بحرية مسئولة 

عن أي أضرار للبيئة في المملكة 

بالتعويض عن الضرر الذي سببته 

بما في ذلك تكاليف التنظيف 

وإعادة الموقع كما كان عليه على 

 النحو الذي يحدده المجلس.

يُسمح للوسيلة البحرية التي  -ب

المشار إليها تسببت في األضرار 

في الفقرة )أ( من هذه المادة 

بالمغادرة حال رغبة الربان أو 

 (91مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (91مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (91مادة )

مراعاة أحكام االتفاقيات مع  -أ

الدولية المعمول بها في المملكة، 

تلتزم كل وسيلة بحرية مسئولة 

عن أي أضرار للبيئة في المملكة 

بالتعويض عن الضرر الذي سببته 

بما في ذلك تكاليف التنظيف 

وإعادة الموقع كما كان عليه على 

 النحو الذي يحدده المجلس.

يُسمح للوسيلة البحرية التي  -ب

تسببت في األضرار المشار إليها 

في الفقرة )أ( من هذه المادة 

بالمغادرة حال رغبة الربان أو 
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المسئول عنها في ذلك، إذا دفعت 

مبالغ فورية تحصل بصفة مؤقتة 

تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة 

أو التعويضات التي قد يحكم بها، 

على أال تقل هذه المبالغ عن الحد 

األدنى المقرر للغرامة مضافاً إليه 

يع النفقات وقيمة األضرار جم

البيئية التي وقعت ويجوز تقديم 

خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ 

 المشار إليها تقبله الجهات المعنية.

المسئول عنها في ذلك، إذا دفعت 

مبالغ فورية تحصل بصفة مؤقتة 

تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة 

أو التعويضات التي قد يحكم بها، 

عن الحد على أال تقل هذه المبالغ 

األدنى المقرر للغرامة مضافاً إليه 

جميع النفقات وقيمة األضرار 

البيئية التي وقعت ويجوز تقديم 

خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ 

 المشار إليها تقبله الجهات المعنية.

 الباب السابع عشر

 العقوبات

 

 الباب السابع عشر

 العقوبات

 

 الباب السابع عشر

 العقوبات

الموافقة على مسمى الباب السابع 

مشروع في عشر كما ورد 

 القانون.

 الباب السابع عشر

 العقوبات
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 (92مادة )

يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي ال 

تقل عن خمسة عشر ألف دينار 

وال تزيد على مائة ألف دينار كل 

( أو 49من خالف أحكام المادة )

أي من أحكام الفقرتين )أ( و )ج( 

 ( من هذا القانون.63المادة )من 

وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن 

المؤبد والغرامة التي ال تقل عن 

مائة ألف دينار وال تزيد على 

مليون دينار كل من خالف حكم 

( من 63الفقرة )ب( من المادة )

 هذا القانون.

ويلتزم كل من خالف حكم الفقرة 

( 63)أ( أو الفقرة )ب( من المادة )

 (92مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (92مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (92مادة )

ال يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي 

تقل عن خمسة عشر ألف دينار 

وال تزيد على مائة ألف دينار كل 

( أو 49من خالف أحكام المادة )

أي من أحكام الفقرتين )أ( و )ج( 

 ( من هذا القانون.63من المادة )

وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن 

المؤبد والغرامة التي ال تقل عن 

مائة ألف دينار وال تزيد على 

من خالف حكم مليون دينار كل 

( من 63الفقرة )ب( من المادة )

 هذا القانون.

ويلتزم كل من خالف حكم الفقرة 

( 63)أ( أو الفقرة )ب( من المادة )
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 القانون بإعادة تصديرمن هذا 

المواد والمخلفات الخطرة 

والنفايات النووية محل الجريمة 

 على نفقته الخاصة.

 من هذا القانون بإعادة تصدير

المواد والمخلفات الخطرة 

والنفايات النووية محل الجريمة 

 على نفقته الخاصة.

 (93مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

سنتين وال تزيد على خمس سنوات 

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين 

ألف دينار وال تزيد على خمسمائة 

ألف دينار أو بإحدى هاتين 

من  أيالعقوبتين كل من خالف 

( 23( و )11)أحكام المادتين 

( 24(والفقرة األولى من المادة 

 (93مادة )

 (.اأيـً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

سنتين وال تزيد على خمس سنوات 

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين 

ألف دينار وال تزيد على خمسمائة 

ألف دينار أو بإحدى هاتين 

من  اأيـً العقوبتين كل من خالف 

( 23( و )11)أحكام المادتين 

( 24(والفقرة األولى من المادة 

 (93مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (93مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

سنتين وال تزيد على خمس سنوات 

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين 

ألف دينار وال تزيد على خمسمائة 

ألف دينار أو بإحدى هاتين 

من  اأيـً العقوبتين كل من خالف 

( 23( و )11)أحكام المادتين 

( 24(والفقرة األولى من المادة 



  169 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

( 50والفقرة األولى من المادة )

 ( من هذا القانون.81(والمادة 

( 50والفقرة األولى من المادة )

 ( من هذا القانون.81(والمادة 

( 50والفقرة األولى من المادة )

 ( من هذا القانون.81(والمادة 

 (94مادة )

 

 

 

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال 

تقل عن خمسة عشر ألف دينار 

وال تزيد على مائتي ألف دينار أو 

هاتين العقوبتين كل من  إحدى

من أحكام الفقرتين  أيخالف 

( 25األولى والثالثة من المادة )

 لقانون.من هذا ا

 (94مادة )

  )تصويب كلمتي )إحدى، أي

 (.اأيـً ، بإحدىإلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال 

تقل عن خمسة عشر ألف دينار 

وال تزيد على مائتي ألف دينار أو 

هاتين العقوبتين كل من  بإحدى

من أحكام الفقرتين  ـاأيً خالف 

( 25األولى والثالثة من المادة )

 من هذا القانون.

 (94مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (94مادة )

 

 

 

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال 

تقل عن خمسة عشر ألف دينار 

وال تزيد على مائتي ألف دينار أو 

هاتين العقوبتين كل من  بإحدى

من أحكام الفقرتين  ـاأيً خالف 

( 25األولى والثالثة من المادة )

 من هذا القانون.
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 (95مادة )

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة 

آالف دينار وال تزيد على خمسين 

ألف دينار كل من خالف أحكام 

القانون، دون ( من هذا 10(المادة 

اإلخالل بحق المجلس في إيقاف 

األعمال والمشروعات المخالفة 

متى كان الضرر على البيئة حاالً 

 وال يحتمل التأخير.

 (95مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (95مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (95مادة )

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة 

آالف دينار وال تزيد على خمسين 

ألف دينار كل من خالف أحكام 

( من هذا القانون، دون 10(المادة 

اإلخالل بحق المجلس في إيقاف 

األعمال والمشروعات المخالفة 

متى كان الضرر على البيئة حاالً 

 التأخير.وال يحتمل 

 (96مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وال تزيد على سنتين، وبالغرامة 

 (96مادة )

 (.اأيـً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وال تزيد على سنتين، وبالغرامة 

 (96مادة )

على نص المادة كما ورد الموافقة 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (96مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وال تزيد على سنتين، وبالغرامة 
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التي ال تقل عن ألف دينار وال تزيد 

على عشرين ألف دينار، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 

( 14من أحكام المادتين ) أيخالف 

 ( من هذا القانون.26و )

التي ال تقل عن ألف دينار وال تزيد 

على عشرين ألف دينار، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 

من أحكام المادتين  اأيـً خالف 

 ( من هذا القانون.26( و )14)

التي ال تقل عن ألف دينار وال تزيد 

على عشرين ألف دينار، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 

من أحكام المادتين  اأيـً خالف 

 ( من هذا القانون.26( و )14)

 (97مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تزيد على سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن ألف 

دينار وال تزيد على ألفي دينار، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من 

( 64من أحكام المادة ) أيخالف 

والفقرتين األولى والثانية من 

 (97مادة )

 (.اأيـً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تزيد على سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن ألف 

دينار وال تزيد على ألفي دينار، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من 

( 64من أحكام المادة ) ـاأيً خالف 

والفقرتين األولى والثانية من 

 (97مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (97مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تزيد على سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن ألف 

دينار وال تزيد على ألفي دينار، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من 

( 64من أحكام المادة ) ـاأيً خالف 

والفقرتين األولى والثانية من 
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( 66( والمادتين )65المادة )

 من هذا القانون. (71و)

( 66( والمادتين )65المادة )

 من هذا القانون. (71و)

( 66( والمادتين )65المادة )

 من هذا القانون. (71و)

 (98مادة )

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة 

آالف دينار وال تزيد على 

خمسمائة ألف دينار كل من تسبب 

 في تلويث مياه الشرب أو المياه

 الجوفية.

 (98مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (98مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (98مادة )

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة 

آالف دينار وال تزيد على 

تسبب خمسمائة ألف دينار كل من 

في تلويث مياه الشرب أو المياه 

 الجوفية.

 (99مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

سنة، وبالغرامة التي ال تقل عن 

ألف دينار وال تزيد على ألفي 

 (99مادة )

 (.ـاأيً )أي( إلى )تصويب كلمة 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

سنة، وبالغرامة التي ال تقل عن 

ألف دينار وال تزيد على ألفي 

 (99مادة )

ورد  الموافقة على نص المادة كما

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (99مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

سنة، وبالغرامة التي ال تقل عن 

ألف دينار وال تزيد على ألفي 
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دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين 

من أحكام  أيكل من خالف 

( من هذا 38( و)37المادتين )

 القانون.

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين 

من أحكام  ـاأيً كل من خالف 

( من هذا 38( و)37المادتين )

 القانون.

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين 

من أحكام  ـاأيً كل من خالف 

( من هذا 38( و)37المادتين )

 القانون.

 (100مادة )

ال تقل عن  يُعاقب بالغرامة التي

ألف دينار وال تزيد على عشرين 

ألف دينار كل من خالف حكم 

 ( من هذا القانون.36المادة )

 (100مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (100مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (100مادة )

تقل عن يُعاقب بالغرامة التي ال 

ألف دينار وال تزيد على عشرين 

ألف دينار كل من خالف حكم 

 ( من هذا القانون.36المادة )

 (101)مادة 

  

 

 

 

 (101)مادة 

تصويب كلمة )أي( الواردة في 

الفقرتين األولى والثانية من المادة 

 (.ـاأيً إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 (101)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (101)مادة 
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يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي ال 

تقل عن خمسة عشر ألف دينار 

وال تزيد على مليون دينار كل من 

( 22من أحكام المواد ) أيخالف 

( من هذا 48( و)47( و)45و)

 القانون.

من  أيكما يلتزم كل من خالف 

( 48( و)47( و)45أحكام المواد )

من هذا القانون بإعادة تصدير 

المواد المحظور استيرادها 

والمخلفات الخطرة محل الجريمة 

 على نفقته الخاصة.

يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي ال 

تقل عن خمسة عشر ألف دينار 

وال تزيد على مليون دينار كل من 

( 22من أحكام المواد ) ـاأيً خالف 

( من هذا 48( و)47( و)45و)

 القانون.

من  ـاأيً كما يلتزم كل من خالف 

( 48( و)47( و)45أحكام المواد )

من هذا القانون بإعادة تصدير 

المواد المحظور استيرادها 

والمخلفات الخطرة محل الجريمة 

 على نفقته الخاصة.

يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي ال 

تقل عن خمسة عشر ألف دينار 

وال تزيد على مليون دينار كل من 

( 22من أحكام المواد ) ـاأيً خالف 

( من هذا 48( و)47( و)45و)

 القانون.

من  ـاأيً كما يلتزم كل من خالف 

( 48( و)47( و)45أحكام المواد )

من هذا القانون بإعادة تصدير 

المواد المحظور استيرادها 

والمخلفات الخطرة محل الجريمة 

 على نفقته الخاصة.

  (102)مادة 

 

 

 (102)مادة 

 (.ـاأيً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 (102)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (102)مادة 
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يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال 

تقل عن عشرة آالف دينار وال 

تزيد على مائة ألف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 

( 57من أحكام المواد ) أيخالف 

من  (70( و)68( و)67( و)60و)

 هذا القانون.

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال 

تقل عن عشرة آالف دينار وال 

تزيد على مائة ألف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 

( 57من أحكام المواد ) ـاأيً خالف 

من  (70( و)68( و)67( و)60و)

 هذا القانون.

 
يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال 

تقل عن عشرة آالف دينار وال 

تزيد على مائة ألف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 

( 57من أحكام المواد ) ـاأيً خالف 

من  (70( و)68( و)67( و)60و)

 هذا القانون.

 (103)مادة 

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تزيد على سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن 

خمسمائة دينار وال تزيد على 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين 

 (103)مادة 

 (.ـاأيً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تزيد على سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن 

خمسمائة دينار وال تزيد على 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين 

 (103)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (103)مادة 

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تزيد على سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن 

خمسمائة دينار وال تزيد على 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين 
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من  أيالعقوبتين كل من خالف 

( 74( و)73( و)61)أحكام المواد 

 ( من هذا القانون.75و)

من  ـاأيً العقوبتين كل من خالف 

( 74( و)73( و)61)أحكام المواد 

 ( من هذا القانون.75و)

من  ـاأيً العقوبتين كل من خالف 

( 74( و)73( و)61)أحكام المواد 

 ( من هذا القانون.75و)

 (104مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن ألف 

دينار وال تزيد على عشرة آالف 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

من أحكام المواد  أيكل من خالف 

( من 29( و)28( و)27( و)16(

 هذا القانون.

 (104مادة )

 (.ـاأيً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن ألف 

دينار وال تزيد على عشرة آالف 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

من أحكام المواد  ـاأيً كل من خالف 

( من 29( و)28( و)27( و)16(

 هذا القانون.

 (104مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (104مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ال تقل عن ألف 

دينار وال تزيد على عشرة آالف 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

من أحكام المواد  ـاأيً كل من خالف 

( من 29( و)28( و)27( و)16(

 القانون.هذا 
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 ( 105)مادة 

 

 

يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 

ألفي دينار وال تزيد على عشرين 

من  أيألف دينار كل من خالف 

أحكام الفقرة األولى من المادة 

( 58( و)35( والمواد )34)

( والفقرة األولى من المادة 59و)

 ( من هذا القانون.62)

 ( 105)مادة 

 (.ـاأيً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 

ألفي دينار وال تزيد على عشرين 

من  ـاأيً ألف دينار كل من خالف 

أحكام الفقرة األولى من المادة 

( 58( و)35( والمواد )34)

( والفقرة األولى من المادة 59و)

 ( من هذا القانون.62)

 ( 105)مادة 

المادة كما ورد الموافقة على نص 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 ( 105)مادة 

 

 

يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 

ألفي دينار وال تزيد على عشرين 

من  ـاأيً ألف دينار كل من خالف 

أحكام الفقرة األولى من المادة 

( 58( و)35( والمواد )34)

( والفقرة األولى من المادة 59و)

 ( من هذا القانون.62)

 (106مادة )

 

 

يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 

ألف دينار وال تزيد على عشرين 

 (106مادة )

 (.ـاأيَ تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 

ألف دينار وال تزيد على عشرين 

 (106مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (106مادة )

 

 

يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 

ألف دينار وال تزيد على عشرين 
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من  أيألف دينار كل من خالف 

( من 46( و)42أحكام المادتين )

 هذا القانون.

من  ـاأيً ألف دينار كل من خالف 

( من 46( و)42أحكام المادتين )

 هذا القانون.

من  ـاأيً ألف دينار كل من خالف 

( من 46( و)42أحكام المادتين )

 هذا القانون.

 (107)مادة 

 

 

 

يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 

خمسمائة دينار وال تزيد على 

خمسة آالف دينار كل من خالف 

( 43( و)33من أحكام المواد ) أي

( من 77( و)76و)( 56( و)55و)

 هذا القانون.

 (107)مادة 

 ( إلى )(.ـاأيً تصويب كلمة )أي 

 ((.77( و)76حذف عبارة )و) 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 

خمسمائة دينار وال تزيد على 

خمسة آالف دينار كل من خالف 

( 43( و)33)من أحكام المواد  ـاأيً 

 من هذا القانون. (56( و)55و)

 

 (107)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (107)مادة 

 

 

 

يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 

خمسمائة دينار وال تزيد على 

خمسة آالف دينار كل من خالف 

( 43و)( 33)من أحكام المواد  ـاأيً 

 من هذا القانون. (56( و)55و)
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 (108)مادة 

 

 

 

فيما لم يرد بشأنه نص خاف في 

هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة ال 

تقل عن ستة أشهر وال تزيد على 

سنة وبالغرامة التي ال تقل عن 

خمسمائة دينار وال تزيد على 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين كل من:

باإلبالغ الفوري عن يقم  لم .1

حوادث التلوث أياً كان نوعه سواء 

كان هو المتسبب فيه أو المسئول 

 عنه.

 (108)مادة 

الواردة  (مطابقهتصويب كلمة )

 (.مطابقة) ( إلى3في البند )

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

فيما لم يرد بشأنه نص خاف في 

هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة ال 

تقل عن ستة أشهر وال تزيد على 

سنة وبالغرامة التي ال تقل عن 

على خمسمائة دينار وال تزيد 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين كل من:

يقم باإلبالغ الفوري عن  لم .1

حوادث التلوث أياً كان نوعه سواء 

كان هو المتسبب فيه أو المسئول 

 عنه.

 (108)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (108)مادة 

 

 

 

فيما لم يرد بشأنه نص خاف في 

بالحبس مدة ال هذا القانون، يعاقب 

تقل عن ستة أشهر وال تزيد على 

سنة وبالغرامة التي ال تقل عن 

خمسمائة دينار وال تزيد على 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين كل من:

يقم باإلبالغ الفوري عن  لم .1

حوادث التلوث أياً كان نوعه سواء 

كان هو المتسبب فيه أو المسئول 

 عنه.



  180 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

في إعاقة أو تعطيل عمل  تسبب .2

مفتشي المجلس أو أي تحقيق 

 يكون المجلس بصدده.

قدم معلومات أو قياسات بيئية  .3

 مطابقهغير صحيحة وغير 

 للواقع.

أتلف أو خرب متعمداً أجهزة  .4

د أو المراقبة أو القياس أو الرص

 التحكم.

في إعاقة أو تعطيل  تسبب .2

عمل مفتشي المجلس أو أي تحقيق 

 يكون المجلس بصدده.

قدم معلومات أو قياسات بيئية  .3

 مطابقةغير صحيحة وغير 

 للواقع.

أتلف أو خرب متعمداً أجهزة  .4

القياس أو الرصد أو المراقبة أو 

 التحكم.

أو تعطيل في إعاقة  تسبب .2

عمل مفتشي المجلس أو أي تحقيق 

 يكون المجلس بصدده.

قدم معلومات أو قياسات بيئية  .3

 مطابقةغير صحيحة وغير 

 للواقع.

أتلف أو خرب متعمداً أجهزة  .4

القياس أو الرصد أو المراقبة أو 

 التحكم.

 (109مادة )

يُعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 

أسبوع وبغرامة ال تزيد على 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من أدار عمليات أو 

محالت أو منشآت أو آالت أو 

 (109مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 نون.في مشروع القا

 

 (109مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (109مادة )

يُعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 

أسبوع وبغرامة ال تزيد على 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من أدار عمليات أو 

محالت أو منشآت أو آالت أو 
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أدوات أو أجهزة صدر قرار من 

 المجلس بإغالقها أو توقيفها.

أدوات أو أجهزة صدر قرار من 

 المجلس بإغالقها أو توقيفها.

 (110)مادة 

إذا ارتكبت عدة مخالفات بيئية في 

وقت واحد يتم إيقاع الغرامة 

 المحددة لكل مخالفة على حدة.

 (110)مادة 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (110)مادة 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (110)مادة 

إذا ارتكبت عدة مخالفات بيئية في 

وقت واحد يتم إيقاع الغرامة 

 المحددة لكل مخالفة على حدة.

 (111مادة )

ال يُخل تطبيق العقوبات 

المنصوف عليها في هذا القانون 

بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها 

 .قانون العقوبات أو أي قانون آخر

 (111مادة )

المادة كما ورد الموافقة على نَـص 

 في مشروع القانون.

 

 (111مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (111مادة )

ال يُخل تطبيق العقوبات 

المنصوف عليها في هذا القانون 

بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها 

 .قانون العقوبات أو أي قانون آخر

 (112مادة )

تُضاعف العقوبات المقررة ألي 

من الجرائم المنصوف عليها في 

 (112مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (112مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (112مادة )

تُضاعف العقوبات المقررة ألي 

من الجرائم المنصوف عليها في 
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هذا القانون في حدها األقصى في 

 حالة العود الرتكابها.
 

هذا القانون في حدها األقصى في 

 حالة العود الرتكابها.

 الباب الثامن عشر

 أحكام متنوعة

 

 الباب الثامن عشر

 أحكام متنوعة

 

 الباب الثامن عشر

 أحكام متنوعة

الموافقة على مسمى الباب الثامن 

مشروع في عشر كما ورد 

 القانون.

 الباب الثامن عشر

 أحكام متنوعة

 

 (113مادة )

 

 

 

 

يكون لكل ذي شأن التظلم إلى  .أ

المجلس من أي قرار يصدر 

استناداً ألحكام هذا القانون 

 (113مادة )

تصويب كلمة )تقديمة( الواردة في 

إلى  )أ( الفقرة الثانية من البند

 (.تقديمه)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يكون لكل ذي شأن التظلم إلى  .أ

المجلس من أي قرار يصدر 

استناداً ألحكام هذا القانون 

 (113مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (113) مادة

 

 

 

 

يكون لكل ذي شأن التظلم إلى  .أ

المجلس من أي قرار يصدر 

استناداً ألحكام هذا القانون 
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والقرارات المنفذة له خالل ثالثين 

 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

ويجب البت في التظلم وإخطار 

المتظلم بنتيجة البت فيه خالل 

ً من تاريخ  ، تقديمةثالثين يوما

ويُعتبر فوات هذه المدة دون رد 

 بمثابة رفض ضمني للتظلم.

ويكون للمتظلم الطعن في قرار 

رفض التظلم أمام المحكمة 

ً من  المختصة خالل ثالثين يوما

تاريخ إخطاره بهذا القرار، أو 

لميعاد المحدد للبت في فوات ا

 التظلم دون إخطار.

ال يُقبل الطعن أمام المحكمة إال  .ب

بعد التظلم من القرار وصدور 

والقرارات المنفذة له خالل ثالثين 

 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

ويجب البت في التظلم وإخطار 

المتظلم بنتيجة البت فيه خالل 

ً من تاريخ  ، تقديمهثالثين يوما

ويُعتبر فوات هذه المدة دون رد 

 بمثابة رفض ضمني للتظلم.

ويكون للمتظلم الطعن في قرار 

رفض التظلم أمام المحكمة 

ً من  المختصة خالل ثالثين يوما

تاريخ إخطاره بهذا القرار، أو 

لميعاد المحدد للبت في فوات ا

 التظلم دون إخطار.

ال يُقبل الطعن أمام المحكمة إال  .ب

بعد التظلم من القرار وصدور 

والقرارات المنفذة له خالل ثالثين 

 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

ويجب البت في التظلم وإخطار 

المتظلم بنتيجة البت فيه خالل 

ً من تاريخ  ، تقديمهثالثين يوما

المدة دون رد ويُعتبر فوات هذه 

 بمثابة رفض ضمني للتظلم.

ويكون للمتظلم الطعن في قرار 

رفض التظلم أمام المحكمة 

ً من  المختصة خالل ثالثين يوما

تاريخ إخطاره بهذا القرار، أو 

فوات الميعاد المحدد للبت في 

 التظلم دون إخطار.

ال يُقبل الطعن أمام المحكمة  .ب

إال بعد التظلم من القرار وصدور 
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قرار برفض التظلم أو فوات 

الميعاد المشار إليه في الفقرة )أ( 

 من هذه المادة دون إخطار.

قرار برفض التظلم أو فوات 

الميعاد المشار إليه في الفقرة )أ( 

 من هذه المادة دون إخطار.

برفض التظلم أو فوات  قرار

الميعاد المشار إليه في الفقرة )أ( 

 من هذه المادة دون إخطار.

 (114مادة )

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل 

الثاني من الباب السادس عشر من 

هذا القانون، ال تسري العقوبات 

المنصوف عليها في هذا القانون 

 على حاالت التلوث الناجمة عن:

الوسيلة البحرية تأمين سالمة  .1

 أو سالمة األرواح عليها.

 (114مادة )

، على النحو الذي )إضافة عبارة 

تحدده الالئحة التنفيذية لهذا 

 .(2) ( إلى نهاية البندالقانون

ص بعد   :التعديلالـنَـّ

مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل 

الثاني من الباب السادس عشر من 

هذا القانون، ال تسري العقوبات 

المنصوف عليها في هذا القانون 

 على حاالت التلوث الناجمة عن:

تأمين سالمة الوسيلة البحرية  .1

 أو سالمة األرواح عليها.

 (114مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (114مادة )

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل 

الثاني من الباب السادس عشر من 

ال تسري العقوبات  هذا القانون،

المنصوف عليها في هذا القانون 

 على حاالت التلوث الناجمة عن:

تأمين سالمة الوسيلة البحرية  .1

 أو سالمة األرواح عليها.
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التفريغ الناتج عن عطب  .2

بالوسيلة البحرية أو أحد أجزائها 

بشرط أال يكون قد تم بمعرفة 

الربان أو المسئول عنها بهدف 

تعطيلها أو إتالفها أو نتيجة إهمال 

ويشترط في جميع األحوال أن 

يكون ربان الوسيلة البحرية أو 

خذ قبل وبعد المسئول عنها قد ات

العطب جميع االحتياطات الكافية 

لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام 

على الفور بإخطار هيئات الموانئ 

 والجهات ذات العالقة.

 

 

التفريغ الناتج عن عطب  .2

أجزائها بالوسيلة البحرية أو أحد 

بشرط أال يكون قد تم بمعرفة 

الربان أو المسئول عنها بهدف 

تعطيلها أو إتالفها أو نتيجة إهمال 

ويشترط في جميع األحوال أن 

يكون ربان الوسيلة البحرية أو 

المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد 

العطب جميع االحتياطات الكافية 

لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام 

طار هيئات الموانئ على الفور بإخ

على النحو ، والجهات ذات العالقة

الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا 

 .القانون

التفريغ الناتج عن عطب  .2

بالوسيلة البحرية أو أحد أجزائها 

بشرط أال يكون قد تم بمعرفة 

الربان أو المسئول عنها بهدف 

أو نتيجة إهمال تعطيلها أو إتالفها 

ويشترط في جميع األحوال أن 

يكون ربان الوسيلة البحرية أو 

المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد 

العطب جميع االحتياطات الكافية 

لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام 

على الفور بإخطار هيئات الموانئ 

على النحو ، والجهات ذات العالقة

 الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا

 .القانون
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كسر مفاجئ في خط أنابيب  .3

يحمل الزيت أو المزيج الزيتي 

أثناء عمليات التشغيل أو أثناء 

الحفر أو استكشاف أو اختبار 

لك راجعاً اآلبار، دون أن يكون ذ

إلى إهمال في رقابة الخطوط 

وصيانتها، وعلى أن تتخذ 

االحتياطات الكافية لرقابة تشغيل 

الخطوط والسيطرة على التلوث 

 ومصادره فور حدوثه.

كسر مفاجئ في خط أنابيب  .3

يحمل الزيت أو المزيج الزيتي 

أثناء عمليات التشغيل أو أثناء 

الحفر أو استكشاف أو اختبار 

اآلبار، دون أن يكون ذلك راجعاً 

 إلى إهمال في رقابة الخطوط

وصيانتها، وعلى أن تتخذ 

االحتياطات الكافية لرقابة تشغيل 

الخطوط والسيطرة على التلوث 

 ومصادره فور حدوثه.

كسر مفاجئ في خط أنابيب  .3

يحمل الزيت أو المزيج الزيتي 

أثناء عمليات التشغيل أو أثناء 

الحفر أو استكشاف أو اختبار 

اآلبار، دون أن يكون ذلك راجعاً 

إلى إهمال في رقابة الخطوط 

وصيانتها، وعلى أن تتخذ 

االحتياطات الكافية لرقابة تشغيل 

 الخطوط والسيطرة على التلوث

 ومصادره فور حدوثه.

 (115مادة )

مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل 

الثاني من الباب السادس عشر من 

هذا القانون، يجوز للرئيس 

التنفيذي بناًء على طلب كتابي من 

 (115مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (115مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (115مادة )

مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل 

الثاني من الباب السادس عشر من 

هذا القانون، يجوز للرئيس 

التنفيذي بناًء على طلب كتابي من 



  187 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

المخالف وقبل إحالة المخالفة إلى 

النيابة العامة أن يقرر التصالح 

بشأن المخالفات التي تقتصر 

شريطة  عقوبتها على الغرامة،

قيام المخالف بسداد مبلغ التصالح 

المقرر، على أال يقل عن قيمة الحد 

األدنى للغرامة المحددة لهذه 

المخالفة، وذلك كله وفقاً للضوابط 

واإلجراءات التي تحددها الالئحة 

 التنفيذية.

المخالف وقبل إحالة المخالفة إلى 

النيابة العامة أن يقرر التصالح 

التي تقتصر بشأن المخالفات 

عقوبتها على الغرامة، شريطة 

قيام المخالف بسداد مبلغ التصالح 

المقرر، على أال يقل عن قيمة الحد 

األدنى للغرامة المحددة لهذه 

المخالفة، وذلك كله وفقاً للضوابط 

واإلجراءات التي تحددها الالئحة 

 التنفيذية.

 (116مادة )

 

 

 

 (116مادة )

إعادة صوغ المادة على النحو 

 المبين في النص بعد التعديل.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 (116مادة )

إعادة صياغة نص المادة ليكون 

 كاآلتي:

 

 (116مادة )
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لكل مواطن أو جمعية معنية 

البيئة تبليغ المجلس عن أية بحماية 

 مخالفة ألحكام هذا القانون.

لكل شخص علم عن وقوع أية 

مخالفة ألحكام هذا القانون تبليغ 

 المجلس.

أو جمعية معنيين لكل شخص 

علم عن وقوع أية بحماية البيئة 

مخالفة ألحكام هذا القانون تبليغ 

 المجلس.

أو جمعية معنيين لكل شخص 

علم عن وقوع أية بحماية البيئة 

مخالفة ألحكام هذا القانون تبليغ 

 المجلس.

 (117مادة )

يقدم المجلس لمختلف الجهات كل 

لديه من معلومات ما يتوفر 

وبيانات عن المستحدث والهام من 

الضوابط البيئية فيما يتصل 

بأنشطة تلك الجهات ووفق 

األولويات التي يحددها رئيس 

 المجلس.

 (117مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (117مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (117مادة )

يقدم المجلس لمختلف الجهات كل 

ما يتوفر لديه من معلومات 

وبيانات عن المستحدث والهام من 

الضوابط البيئية فيما يتصل 

بأنشطة تلك الجهات ووفق 

األولويات التي يحددها رئيس 

 المجلس.

 (118مادة )

على المشروعات القائمة وقت 

العمل بهذا القانون، أن تقدم إلى 

 (118مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (118مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (118مادة )

على المشروعات القائمة وقت 

العمل بهذا القانون، أن تقدم إلى 
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خالل ستة أشهر من المجلس 

تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية بياناً 

متكامالً عن أنشطتها، ويجب أن 

يتضمن البيان اقتراحاتها بشأن 

التدابير واإلجراءات الواجب 

اتخاذها لكي تتوافق عمليات 

المشروع مع المعايير البيئية 

 المطلوبة.

وعلى المجلس أن يُقر خالل مدة 

ريخ ال تجاوز ستة أشهر من تا

تقديم البيان المشار إليه التدابير 

واإلجراءات الواجب على 

 صاحب المشروع اتخاذها.

 
 

المجلس خالل ستة أشهر من 

تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية بياناً 

متكامالً عن أنشطتها، ويجب أن 

يتضمن البيان اقتراحاتها بشأن 

التدابير واإلجراءات الواجب 

اتخاذها لكي تتوافق عمليات 

ية المشروع مع المعايير البيئ

 المطلوبة.

وعلى المجلس أن يُقر خالل مدة 

ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ 

تقديم البيان المشار إليه التدابير 

واإلجراءات الواجب على 

 صاحب المشروع اتخاذها.
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 (119)مادة 

على المشروعات القائمة وقت 

العمل بهذا القانون توفيق 

ً ألحكامه خالل  أوضاعها طبقا

سنة من تاريخ فترة ال تجاوز 

 العمل بالالئحة التنفيذية.

ويجوز للمجلس بناًء على طلب 

ذوي الشأن تمديد هذه الفترة لمدة 

ال تجاوز ستة أشهر إذا دعت 

الضرورة لذلك، وكان للمد مبرر 

 يقبله المجلس.

وتخضع أية توسعات أو تجديدات 

للمشروعات القائمة لألحكام 

 المنصوف عليها في هذا القانون.

 (119)مادة 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (119)مادة 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (119)مادة 

على المشروعات القائمة وقت 

العمل بهذا القانون توفيق 

ً ألحكامه خالل  أوضاعها طبقا

فترة ال تجاوز سنة من تاريخ 

 التنفيذية.العمل بالالئحة 

ويجوز للمجلس بناًء على طلب 

ذوي الشأن تمديد هذه الفترة لمدة 

ال تجاوز ستة أشهر إذا دعت 

الضرورة لذلك، وكان للمد مبرر 

 يقبله المجلس.

وتخضع أية توسعات أو تجديدات 

للمشروعات القائمة لألحكام 

 المنصوف عليها في هذا القانون.
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 (120)مادة 

تقرير سنوي على المجلس إعداد 

يشمل جميع أعماله وجميع 

المخالفات البيئية التي تم حصرها، 

وبيان حاالت تجاوز النسب 

المسموح بها لملوثات الهواء 

والتربة، ومدى امتثال كافة 

الجهات الحكومية والخاصة 

واألفراد في المملكة بالحفاظ على 

ً للتشريعات والقرارات  البيئة وفقا

 الصادرة عن المجلس.

فع هذا التقرير إلى مجلس ويُر

الوزراء إلقراره، ويُنشر في 

الصحف المحلية بعد اإلقرار، كما 

تُرفع نسخة منه للمجالس البلدية 

 (120)مادة 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (120)مادة 

على نَـص المادة كما ورد الموافقة 

 في مشروع القانون.

 

 (120)مادة 

على المجلس إعداد تقرير سنوي 

يشمل جميع أعماله وجميع 

المخالفات البيئية التي تم حصرها، 

وبيان حاالت تجاوز النسب 

المسموح بها لملوثات الهواء 

والتربة، ومدى امتثال كافة 

الجهات الحكومية والخاصة 

المملكة بالحفاظ على واألفراد في 

ً للتشريعات والقرارات  البيئة وفقا

 الصادرة عن المجلس.

ويُرفع هذا التقرير إلى مجلس 

الوزراء إلقراره، ويُنشر في 

الصحف المحلية بعد اإلقرار، كما 

تُرفع نسخة منه للمجالس البلدية 



  192 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب  القانوننصوص مواد 

مع توضيح عن الحالة البيئية 

 للمنطقة التابعة لهذه المجالس.

مع توضيح عن الحالة البيئية 

 للمنطقة التابعة لهذه المجالس.

 (121)مادة 

ال يُخل تطبيق هذا القانون بتطبيق 

أحكام االتفاقيات والمعاهدات 

الدولية والبروتوكوالت ذات 

الصلة والمعمول بها في المملكة، 

أو أي قانون آخر ينظم حماية 

 البيئة في مجاالت خاصة.

على أنه يجب على الجهات التي 

تقوم بتطبيق هذه االتفاقيات 

والمعاهدات الدولية 

كوالت والقوانين أو أي والبروتو

جهة أخرى لها صالحية إصدار 

لوائح ونظم واشتراطات تتعلق 

 (121مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (121مادة )

ورد  الموافقة على نَـص المادة كما

 في مشروع القانون.

 

 (121مادة )

ال يُخل تطبيق هذا القانون بتطبيق 

أحكام االتفاقيات والمعاهدات 

الدولية والبروتوكوالت ذات 

الصلة والمعمول بها في المملكة، 

أو أي قانون آخر ينظم حماية 

 البيئة في مجاالت خاصة.

على أنه يجب على الجهات التي 

تقوم بتطبيق هذه االتفاقيات 

والمعاهدات الدولية 

والبروتوكوالت والقوانين أو أي 

جهة أخرى لها صالحية إصدار 

لوائح ونظم واشتراطات تتعلق 
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بحماية البيئة، أن تأخذ موافقة 

المجلس قبل إصدار هذه اللوائح 

 والنظم واالشتراطات.

بحماية البيئة، أن تأخذ موافقة 

المجلس قبل إصدار هذه اللوائح 

 والنظم واالشتراطات.

 (122مادة )

 

 

 

( 21المرسوم بقانون رقم ) يُلغى

بشأن البيئة، وتظل  1996لسنة 

اللوائح والقرارات الصادرة بشأن 

البيئة والمعمول بها وقت صدور 

هذا القانون سارية بما ال يتعارض 

مع أحكامه إلى أن يُصدر المجلس 

والقرارات المنفذة  األنظمةاللوائح 

 لهذا القانون.

 (122مادة )

إلى ( األنظمةتغيير كلمة )

 .(والُنُظم)

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

( 21يُلغى المرسوم بقانون رقم )

بشأن البيئة، وتظل  1996لسنة 

اللوائح والقرارات الصادرة بشأن 

البيئة والمعمول بها وقت صدور 

هذا القانون سارية بما ال يتعارض 

مع أحكامه إلى أن يُصدر المجلس 

والقرارات المنفذة  والُنُظماللوائح 

 لهذا القانون.

 (122مادة )

عدم الموافقة على قرار مجلس  -

النواب الموقر، مع توصية اللجنة 

الواردة  (األنظمة) كلمةحذف ب

 بعجز المادة.

 

 (122مادة )

 

 

 

( 21يُلغى المرسوم بقانون رقم )

بشأن البيئة، وتظل  1996لسنة 

اللوائح والقرارات الصادرة بشأن 

والمعمول بها وقت صدور البيئة 

هذا القانون سارية بما ال يتعارض 

مع أحكامه إلى أن يُصدر المجلس 

اللوائح والقرارات المنفذة لهذا 

 القانون.
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 (123)مادة 

يُصدر رئيس مجلس الوزراء 

بالتشاور والتنسيق مع المجلس 

والجهات المعنية الالئحة التنفيذية 

 لهذا القانون.

 (123)مادة 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (123)مادة 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (123)مادة 

يُصدر رئيس مجلس الوزراء 

بالتشاور والتنسيق مع المجلس 

والجهات المعنية الالئحة التنفيذية 

 لهذا القانون.

 (124مادة )

المجلس القرارات يُصدر رئيس 

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

 والئحته التنفيذية.

 (124مادة )

لمادة كما ورد الموافقة على نَـص ا

 في مشروع القانون.

 (124مادة )

لمادة كما ورد الموافقة على نَـص ا

 في مشروع القانون.

 (124مادة )

يُصدر رئيس المجلس القرارات 

القانون الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 

 والئحته التنفيذية.

 (125مادة )

على رئيس مجلس الوزراء 

 –كل فيما يخصه  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به 

بعد ُمضي ستة أشهر من تاريخ 

 نشره في الجريدة الرسمية.

 (125مادة )

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (125مادة )

على نَـص المادة كما ورد  الموافقة

 في مشروع القانون.

 

 (125مادة )

على رئيس مجلس الوزراء 

 –كل فيما يخصه  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به 

بعد ُمضي ستة أشهر من تاريخ 

 نشره في الجريدة الرسمية.



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثالثاملرفق 
 

رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

1 

 

 

 

 م2020مبر ديس 15التاريخ: 

 
 

 

 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
 م.2019( لسنة 65، المرافق للمرسوم رقم )بشأن البيئةمشروع قانون الموضوع: 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق 2020مبر ديس 14بتاريخ      

، المرافق بشأن البيئةمشروع قانون  ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  854م )ضمن كتابه رق

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء ، م2019( لسنة 65للمرسوم رقم )

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه المالحظات 

 

، العاش   رعقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية ااتماع ا  م2020مبر ديس    15وبتاريخ     

 .ه، وقرار مجلس النواب بشأنالمذكورقانون ال مشروع حيث اطلعت على
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لمبادئ وأحكام القانون  مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

، م2019( لسنة 65، المرافق للمرسوم رقم )بشأن البيئةمشروع قانون  ترى اللجنة سالمة     

  .والقانونية الدستورية الناحيتينمن 

 

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
 

 (1) اجمللس األعلى للبيئةرأي 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



ra 

Deena 

583
 31
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 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

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

 / ـه م 2021/ 359100ص/ ر  الرقم: 

 م 2021يناير  31 التاري    خ: 

 

 

ن  سعادة م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

وع  الموضوع:  قانون بشأن البيئة المرافق مرئيات المجلس األعىل للبيئة بخصوص مشر

 2019( لسنة 65للمرسوم رقم )

 

 2020وم ش  / / 4418وباإلش  ارإ    ات  اا ا  عا تكم رق  م ه  دس ا  عا تكم    الي الت ي  ا ،  يطي  ل  أ    

أ ال ص       ش    ر المتض   مغ ر ل   ة لمن   ة المرا    ب العام   ة وال      ة  ممل     الو  م2020 يس   م    29الم    ر  
ف 

وع قان   بش ن  ال    ة المرا  ب للمرا  م رق م   الممل  مرئيا   عىل ( لس نة 65األعىل لل   ة  خص ص مشر

2019. 

وع الن ان   الم  ا ر  ع الك ومل ب  م   ل   يشنا    نر ب لسعا تكم مرئيا  الممل  األعىل لل   ة ع ىل مش ر

اتخ ام ، را   ن  م نكم التلض    م  مر ب نس خة( 2021يناير  26ح ح الم ر  / 6/ 2021/ 31اتا ه رقم ش ق/ 

  رئي  ممل  الش ر . اإل راءا  الالزمة ن     ا إ معا أ 

 

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

  عصام بن عبدهللا خلف

         

 

hassan
البريد الوارد









 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 اخلامساملرفق 
 

األعلى للبيئة خبصوص استفسارات  رأي اجمللس( 2)
 اللجنة عن بعض مواد مشروع القانون.

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



ht 

Deena 

1403
 14

۱٤ مارس ۲۰۲۱م

٥۱۹ و و ش ن



 

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

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

 / ـه م  2021 / 429083/ ر ص الرقم: 

  م 2021 مارس 14 التاري    خ: 

 

 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

استفسارات لجنة المرافق العامة والبيئة  مرئيات المجلس األعىل للبيئة بخصوص الموضوع: 

وع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم بقانون رقم )  2019( لسنة 65بخصوص بعض مواد مشر

 2021وم ش ن/ / 1050وباإلشارة إل كتاب سعادتكم رقم  هدي سعادتكم خالص التحيات،  أيطيب لي أن  

اير 23المؤرخ  ي الحصول عل شورى المتضمن رغبة لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس ال م2021فبر
  ف 

مرئيات المجلس األعل للبيئة بخصوص استفسارات لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص بعض مواد  

وع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم بقانون رقم )   . 2019( لسنة 65مشر

 14/ 2021/ 31ش ق/   رق          م الكت          اب ال          وارد بموج          ب وذل            رف          ق لس          عادتكم مرئي          ات المجل          س ن

 . شورىمجلس ال راجي   منكم التفضل باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إفادة معالي رئيسح ح ، 

 

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

 عصام بن عبدهللا خلف

     

    

 

 المرفقات: ما ورد أعاله. 

 

hassan
البريد الوارد







 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 السادساملرفق 
 

رأي غرفة جتارة وصناعة 
 البحرين

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 بعالسااملرفق 
 

 جملس أمانة العاصمةرأي 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



ht 

Deena

1040
 23
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 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

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

 / ـه م  2021/ 359100 / ر ص  الرقم: 

اير  22 التاري    خ:     م  2021 فبر

 

 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

وع بخصوص  أمانة العاصمة مجلسمرئيات  الموضوع:  البيئة المرافق  نأبش قانونمشر

   2019( لسنة 65للمرسوم رقم )
 

م  و / 4417وباإلش         ار  ع  تت         ا  ا         عا تكم رق          م ه         د  ا         عا تكم           ال  الت ي         ا ،  يطي                 

المتض               مر رق                ة ل                 ة المراف                 العا                ة وال                  ة و  م2020  يس               مبر  29الم                ر   2020ش  / 

  ال ص                 ع              ى الش               ر بم ل                
 رئي              ا    ل                  ا               ة العا               مة والم               ال  ال لدي              ة  ف 

وع قا    بشأ  ال   ة المراف  للمرا م رقم )   . 2020( لس ة 65بخص ص  شر

      رف           لس         عا تكم  رئي         ا  
وع ال          ا   بخص          ص    ا          ة العا          مة  ل           يش         ف  المش         ار   ش         ر

اي            ر  11الم             ر   359100/ 4241ه  ع            ال  وال              بم                تتاب            ه رق            م علي              ، وا             تم م2021 فبر

، را          ال             كم الت ض           بعم             اف         اتكم بمرئي         ا  الم          ال  ال لدي         ة ا           ر  ف          ر و           ل ا عل           ا 

 . الش ر الالزم     عشعار رئي    ل  

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

 خلف للا عبد عصام بن 

     

    

 

hassan
البريد الوارد



  

  

Done by: Hussain Ali Jaffer 
 

 

 (359100)    4241 :الــرقــم

 م11/02/2021 التاريــخ:

 سعادة األخ الفاضل/     المهندس عصام بن عبدهللا خلف              الموقر

 وشئون البلديات والتخطيط العمراني األشغالوزير                

 

 قرارات وتوصيات مجلس أمانة العاصمة

 

 مـجـــلـــس أمــــانــــة الـعــاصـــــمــة اسم المجلس

 10/02/2021 التاريخ 12 الجلسةرقم 

 الـخـامــســــة الدورة البلدية لثالـثــا دور االنعقاد

 قــــرار  توصية 

 

 (2021ع/ /27/12/3): توصيةرقم ال

 

مشروع قانون بشأن البيئة  خصوصبمرئيات مجلس أمانة العاصمة الموضوع: 

 2019( لسنة 65) المرافق للمرسوم بقانون رقم
 

 :التوصيةنَـصُّ 

( التي اتخذها مجلس أمانة العاصمة في جلسته 27/12/3/2021وباإلشارة إلى التوصية رقم )

مجلس الشورى في الحصول على طلب م بشأن 10/02/2021( التي عقدت بتاريخ 12رقم )

( لسنة 65) مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم بقانون رقممرئيات المجلس بخصوص 

 :والتي تنص على التالي 2019

، 2019( لسنة 65مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم بقانون رقم )الموافقة على 

 .المجلس الموضحة بالجدول المرفق حسب مرئيات

 معنا. راجين من سعادتكم اتخاذ ما يلزم إزاء هذه التوصية، شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم

 

 

 المرفقات:

 توصية اللجنة المالية ومرفقاتها. - -

 .المشروعمرئيات مجلس أمانة العاصمة بشأن  - -

 

 المهندس صالح طاهر طرادة

 رئيس مجلس أمانة العاصمة
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة

 

 مشروع قانون بشأن البيئةبشأن 

 2019( لسنة 65المرافق للمرسوم بقانون رقم )
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 مسمى المشروع
 مشروع قانون رقم ) ( لسنة بشأن البيئة.

 مسمى المشروع
 ورد في مشروع القانون.الموافقة على المسمى كما 

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 .ملك مملكة البحرين 
 

 بعد االطالع على الدستور، 
 

( 15وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسووم بقوانون رقوم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 
بالموافقووة  1978( لسوونة 17وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

علوووى اتياقيوووة الكويوووت القليميوووة للتعووواون فوووي  مايوووة البيئوووة 
 الب رية من التلوث والبروتوكول المل ق بها،

 
بشوأن تنيويم  1980( لسونة 12وعلى المرسوم بقانون رقوم )

 استعمال المياه الجوفية، وتعديالته،

 الديباجة

 القوانين اآلتية:إضافة  •
بشاااأن حماياااة حقاااو   2006( لسااانة 22قاااانون رقااام ) -

 المؤلف والحقو  المجاورة، وتعديالته.
بشاااأن مكافحاااة التااادخين  2009( لسااانة 8قاااانون رقااام ) -

 والتبغ بأنواعه.
 بشأن النظافة العامة.  2019( لسنة 10قانون رقم ) -

بالموافقااة علااى ان اامام  2019( لساانة 12قااانون رقاام ) -

حرين إلى وثيقة إنشاء صندو  البيئاة العالمياة مملكة الب
 المعادة هيكلته.

 
ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 
 .ملك مملكة البحرين

 
 بعد االطالع على الدستور، 

 
( 15وعلى قوانون العقوبوات الصوادر بالمرسووم بقوانون رقوم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 

بالموافقة علوى  1978( لسنة 17)وعلى المرسوم بقانون رقم 

اتياقية الكويت القليمية للتعاون في  ماية البيئوة الب ريوة مون 
 التلوث والبروتوكول المل ق بها،

 
بشووأن تنيوويم  1980( لسوونة 12وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

 استعمال المياه الجوفية، وتعديالته،

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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بإنشوا  مجلوس  1982( لسونة 7وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،2009( لسنة 36لمائية، المعدل بالقانون رقم )الموارد ا
 

( 23وعلى القانون الب ري الصادر بالمرسووم بقوانون رقوم )

 ، وتعديالته،1982لسنة 
 

فووي شووأن  1983( لسوونة 21وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

  ماية النخيل،
 

بشأن المصادقة  1985( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

دة لقانون الب ار الموقعوة فوي جاميكوا على اتياقية األمم المت 
 ،1982ديسمبر  10في 
 

بشأن الموافقة  1985( لسنة 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

علووى انضوومام دولووة الب وورين إلووى اتياقيووات دوليووة فووي شووأن 
 المال ة الب رية،

 
بشووأن الوودفاع  1990( لسوونة 5وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

 ،2014( لسنة 22المدني، المعدل بالقانون رقم )
 

بالتصووديق  1992( لسوونة 11وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

علووى اتياقيووة بووانل بشووأن الووت كم فووي نقوول النيايووات الخطوورة 
 ،1989والتخلص منها عبر ال دود لعام 

 
بشووأن الب وور  1993( لسوونة 8وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

 القليمي لدولة الب رين والمنطقة المتاخمة،
 

 
 بإنشوا  مجلوس 1982( لسونة 7وعلى المرسووم بقوانون رقوم )

 ،2009( لسنة 36الموارد المائية، المعدل بالقانون رقم )

 
( 23وعلى القانون البحري الصادر بالمرساوم بقاانون رقام )

 ، وتعديالته،1982لسنة 
 

في شأن  ماية  1983( لسنة 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

 النخيل،
 

بشوأن المصوادقة  1985( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

األمم المت ودة لقوانون الب وار الموقعوة فوي جاميكوا على اتياقية 
 ،1982ديسمبر  10في 
 

بشوأن الموافقوة  1985( لسنة 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

علووى انضوومام دولووة الب وورين إلووى اتياقيووات دوليووة فووي شووأن 
 المال ة الب رية،

 
بشووأن الوودفاع  1990( لسوونة 5وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

 ،2014( لسنة 22انون رقم )المدني، المعدل بالق
 

بالتصديق على  1992( لسنة 11وعلى المرسوم بقانون رقم )

اتياقية بانل بشأن الت كم في نقل النيايوات الخطورة والوتخلص 
 ،1989منها عبر ال دود لعام 

 
بشووأن الب وور  1993( لسوونة 8وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

 القليمي لدولة الب رين والمنطقة المتاخمة،
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بشووأن  مايووة  1995( لسوونة 2بقووانون رقووم )وعلووى المرسوووم 

( لسوونة 12بقووانون رقووم ) ال يوواة اليطريووة، المعوودل بالمرسوووم

2000، 
 

بالموافقووة  1995( لسوونة 13وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

على االنضمام إلى االتياقية الدوليوة بشوأن المسوئولية المدنيوة 
وبروتوكوليها لعامي  1969عن أضرار التلوث النيتي لعام 

واالتياقية الدولية بشأن إنشا  صندوق دولي  1992و 1976

 1971للتعوووووويأ عووووون أضووووورار التلووووووث النيتوووووي لعوووووام 

 ،1992و 1976وبروتوكوليها لعامي 
 

بالتصووديق  1996( لسوونة 18وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

 على اتياقية التنوع البيولوجي،
 

بشوأن البيئوة،  1996( لسونة 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،1997( السنة 8المعدل بالمرسوم بقانون رقم )
 

( 19وعلى القوانون المودني الصوادر بالمرسووم بقوانون رقوم )

 ،2017( لسنة 27، المعدَّل بالقانون رقم )2001لسنة 
 

بالمصووادقة  2002( لسوونة 9وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

علوووى اتياقيوووة الم افيوووة علوووى ال يووواة اليطريوووة ومواطنهوووا 
 ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الطبيعية في د

 
بشوأن تنيويم  2002( لسونة 20وعلى المرسوم بقانون رقوم )

صويد واسوتلالل و مايوة الةوروة الب ريوة، المعودل بالمرسووم 
 ،2012( لسنة 45بقانون رقم )

بشووووأن  2002( لسوووونة 40وعلووووى المرسوووووم بقووووانون رقووووم )

بشووأن  مايووة  1995( لسوونة 2لووى المرسوووم بقووانون رقووم )وع

( لسوونة 12بقووانون رقووم ) ال يوواة اليطريووة، المعوودل بالمرسوووم

2000، 
 

بالموافقة علوى  1995( لسنة 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

االنضوومام إلووى االتياقيووة الدوليووة بشووأن المسووئولية المدنيووة عوون 
يهوووا لعوووامي وبروتوكول 1969أضووورار التلووووث النيتوووي لعوووام 

واالتياقية الدولية بشأن إنشوا  صوندوق دولوي  1992و 1976

 1971للتعووووووويأ عوووووون أضوووووورار التلوووووووث النيتووووووي لعووووووام 

 ،1992و 1976وبروتوكوليها لعامي 
 

بالتصديق على  1996( لسنة 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

 اتياقية التنوع البيولوجي،
 

ن البيئوة، بشوأ 1996( لسونة 21وعلى المرسووم بقوانون رقوم )

 ،1997( السنة 8المعدل بالمرسوم بقانون رقم )
 

( 19وعلووى القووانون الموودني الصووادر بالمرسوووم بقووانون رقووم )

 ،2017( لسنة 27، المعدَّل بالقانون رقم )2001لسنة 
 

بالمصادقة علوى  2002( لسنة 9وعلى المرسوم بقانون رقم )

اتياقية الم افية على ال ياة اليطريوة ومواطنهوا الطبيعيوة فوي 
 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

 
بشووأن تنيوويم  2002( لسوونة 20وعلووى المرسوووم بقووانون رقووم )

صوويد واسووتلالل و مايووة الةووروة الب ريووة، المعوودل بالمرسوووم 
 ،2012( لسنة 45ن رقم )بقانو

بشأن التصديق  2002( لسنة 40وعلى المرسوم بقانون رقم )
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مصووووايد التصووووديق علووووى اتياقيووووة إنشووووا  الهيئووووة القليميووووة ل
 األسماك،

 
وعلى قانون الجرا ات الجنائيوة الصوادر بالمرسووم بقوانون 

 ، وتعديالته،2002( لسنة 46رقم )

 
بشووأن التصووديق علووى  2004( لسوونة 2وعلووى القووانون رقووم )

 معاهدة ال ير الشامل للتجارب النووية،
 

بالتصوديق علوى تعوديل  2005( لسونة 8وعلى القانون رقوم )

لت كم في نقل النيايات الخطرة والتخلص اتياقية بانل بشأن ا
 ،1989منها عبر ال دود لعام 

 

بالموافقة على انضمام  2005( لسنة 32وعلى القانون رقم )

مملكة الب رين إلى االتياقية الدوليوة لمنوا التلووث مون السوين 
( 2( و)1وبروتوكوالتهووووا ومرفقاتهووووا أرقووووام ) 1973لعووووام 
 (،5و)
 

بالموافقوة علوى نيوام  2005ة ( لسون37وعلوى القوانون رقوم )

 )قانون( المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
بالتصديق على اتياقيوة  2005( لسنة 39وعلى القانون رقم )

 استوكهولم للملوةات العضوية الةابتة،
 
 
 
 

بشووووأن الصوووور   2006( لسوووونة 33وعلووووى القووووانون رقووووم )

 الص ي وصر  المياه السط ية،
 

 على اتياقية إنشا  الهيئة القليمية لمصايد األسماك،
 

وعلووى قووانون الجوورا ات الجنائيووة الصووادر بالمرسوووم بقووانون 
 ، وتعديالته،2002( لسنة 46رقم )

 
لووى بشووأن التصووديق ع 2004( لسوونة 2وعلووى القووانون رقووم )

 معاهدة ال ير الشامل للتجارب النووية،
 

بالتصووديق علووى تعووديل  2005( لسوونة 8وعلووى القووانون رقووم )

اتياقية بانل بشأن الت كم في نقل النيايوات الخطورة والوتخلص 
 ،1989منها عبر ال دود لعام 

 
بالموافقوة علوى انضومام  2005( لسنة 32وعلى القانون رقم )

الدوليوة لمنوا التلووث مون السوين مملكة الب ورين إلوى االتياقيوة 
 (،5( و)2( و)1وبروتوكوالتها ومرفقاتها أرقام ) 1973لعام 
 
 

بالموافقووة علووى نيووام  2005( لسوونة 37وعلووى القووانون رقووم )

 )قانون( المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
بالتصوديق علوى اتياقيوة  2005( لسونة 39وعلى القانون رقم )

 للملوةات العضوية الةابتة، استوكهولم
 

بشاأن حماياة حقاو   2006( لسانة 22وعلى القاانون رقام )

 المؤلف والحقو  المجاورة، وتعديالته،
 

بشأن الصر  الصو ي  2006( لسنة 33وعلى القانون رقم )

 وصر  المياه السط ية،
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باعتبوار خلويج تووبلي  2006( لسونة 53وعلى القوانون رقوم )

 منطقة م مية طبيعية،
 

بشوأن  مايوة المجتموا  2006( لسنة 58وعلى القانون رقم )

 من األعمال الرهابية، وتعديالته،
 

وعلوووى قوووانون الملسسوووة العاموووة للمووووانر الب ريوووة الصوووادر 
ن ، المعوودل بالمرسوووم بقووانو2006( لسوونة 61بالقووانون رقووم )

 ،2012( لسنة 46رقم )
 

بالموافقة على انضمام  2008( لسنة 17وعلى القانون رقم )

مملكووة الب وورين إلووى االتياقيووة المعدلووة للتعوواون العربووي فووي 
 استخدام الطاقة الذرية في األغراأ السلمية،

 
 
 
 

بالتصديق على االتياق  2009( لسنة 13وعلى القانون رقم )

الدوليوة للطاقوة الذريوة لتطبيوق بين مملكوة الب ورين والوكالوة 
الضوومانات فووي إطووار معاهوودة عوودم انتشووار األسوول ة النوويووة 

 والبروتوكول المرفق به،
 

بالتصوووديق علوووى  2009( لسووونة 48وعلوووى القوووانون رقوووم )

عدلووة موون قبوول مووولتمر  االتياقيووة الدوليووة لوقايووة النباتوووات المق
اسعة منيمة األغذية والنراعة لألمم المت دة خالل دورته الت

 ، 1997والعشرين في نوفمبر سنة 
 

بشأن  يور اسوت داث  2009( لسنة 51وعلى القانون رقم )

وإنتوواو وتخوونين واسووتعمال األسوول ة الكيميائيووة وتوودمير تلووك 

باعتبووار خلوويج توووبلي  2006( لسوونة 53وعلووى القووانون رقووم )

 منطقة م مية طبيعية،
 

بشوأن  مايوة المجتموا  2006( لسونة 58وعلى القوانون رقوم )

 من األعمال الرهابية، وتعديالته،
 

وعلوووى قوووانون الملسسوووة العاموووة للمووووانر الب ريوووة الصوووادر 
، المعوودل بالمرسوووم بقووانون 2006( لسوونة 61بالقووانون رقووم )

 ،2012( لسنة 46رقم )
 

انضومام بالموافقوة علوى  2008( لسنة 17وعلى القانون رقم )

مملكووة الب وورين إلووى االتياقيووة المعدلووة للتعوواون العربووي فووي 
 استخدام الطاقة الذرية في األغراأ السلمية،

 
بشاأن مكافحاة التادخين  2009( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 والتبغ بأنواعه،
 

بالتصديق علوى االتيواق  2009( لسنة 13وعلى القانون رقم )

ليووة للطاقووة الذريووة لتطبيووق بووين مملكووة الب وورين والوكالووة الدو
الضوومانات فووي إطووار معاهوودة عوودم انتشووار األسوول ة النوويووة 

 والبروتوكول المرفق به،
 

بالتصديق على االتياقية  2009( لسنة 48وعلى القانون رقم )

عدلة من قبل ملتمر منيموة األغذيوة  الدولية لوقاية النباتات المق
والعشورين فوي  والنراعة لألمم المت دة خوالل دورتوه التاسوعة

 ، 1997نوفمبر سنة 
 

بشوأن  يور اسوت داث  2009( لسونة 51وعلى القانون رقوم )

وإنتوواو وتخوونين واسووتعمال األسوول ة الكيميائيووة وتوودمير تلووك 
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 األسل ة،
 

بالموافقة على االنضمام  2010( لسنة 4وعلى القانون رقم )

دان إلى االتياقية الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون في ميو
 ،1990( لعام OPRCالتلوث النيتي )

 
بالموافقة على انضمام  2010( لسنة 10وعلى القانون رقم )

مملكووة الب وورين إلووى االتياقيووة الدوليووة لقمووا أعمووال الرهوواب 
 النووي،

 
بالموافقة على انضمام  2010( لسنة 11وعلى القانون رقم )

النوويووة مملكووة الب وورين إلووى اتياقيووة ال مايووة الماديووة للمووواد 
 وتعديالتها،

 
بالموافقووووة علووووى  2010( لسوووونة 44وعلووووى القووووانون رقووووم )

 االنضمام إلى اتياقية األمان النووي،
 

بالموافقة على االنضمام  2011( لسنة 1وعلى القانون رقم )

 إلى اتياقية التبليغ المبكر عن وقوع  ادث نووي،
 

االنضمام بالموافقة على  2011( لسنة 2وعلى القانون رقم )

إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة ال يائية لالتياقية 
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

 
بالتصوووديق علوووى  2011( لسووونة 10وعلوووى القوووانون رقوووم )

البروتوكووول الضووافي لالتيوواق المعقووود بووين مملكووة الب وورين 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في 

 عاهدة عدم انتشار األسل ة النووية،إطار م
 

 األسل ة،
 

بالموافقة علوى االنضومام  2010( لسنة 4وعلى القانون رقم )

إلى االتياقية الدولية لالستعداد والتصودي والتعواون فوي ميودان 
 ،1990( لعام OPRCالتلوث النيتي )

 
بالموافقوة علوى انضومام  2010( لسنة 10وعلى القانون رقم )

مملكووة الب وورين إلووى االتياقيووة الدوليووة لقمووا أعمووال الرهوواب 
 النووي،

 
بالموافقوة علوى انضومام  2010( لسنة 11وعلى القانون رقم )

ويووة مملكووة الب وورين إلووى اتياقيووة ال مايووة الماديووة للمووواد النو
 وتعديالتها،

 
بالموافقووووة علووووى  2010( لسوووونة 44وعلووووى القووووانون رقووووم )

 االنضمام إلى اتياقية األمان النووي،
 

بالموافقة علوى االنضومام  2011( لسنة 1وعلى القانون رقم )

 إلى اتياقية التبليغ المبكر عن وقوع  ادث نووي،
 

بالموافقة علوى االنضومام  2011( لسنة 2وعلى القانون رقم )

إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسوالمة ال يائيوة لالتياقيوة 
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

 
بالتصووووديق علووووى  2011( لسوووونة 10وعلووووى القووووانون رقووووم )

البروتوكووول الضووافي لالتيوواق المعقووود بووين مملكووة الب وورين 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيوق الضومانات فوي 

 انتشار األسل ة النووية، إطار معاهدة عدم
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بالتصديق على النيوام  2011( لسنة 42وعلى القانون رقم )

 األساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة،
 

بالموافقووووة علووووى  2012( لسوووونة 14وعلووووى القووووانون رقووووم )

االنضووومام إلوووى اتياقيوووة روتوووردام المتعلقوووة بتطبيوووق إجووورا  
اد كيميائيوة ومبيودات افوات الموافقة المسبقة عن علم على مو

 معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية،
 

بالموافقة على انضمام  2012( لسنة 27وعلى القانون رقم )

مملكة الب رين إلى اتياقية بشأن التجارة الدوليوة فوي األنوواع 
المهووووددة بوووواالنقراأ موووون مجموعووووات ال يوووووان والنبووووات 

 اليطرية،
بإنشوووا   2012( لسووونة 47وعلوووى المرسووووم بقوووانون رقوووم )

 وتنييم المجلس األعلى للبيئة،
 

وعلووى قووانون تنيوويم الطيووران الموودني الصووادر بالقووانون رقووم 
 ،2013( لسنة 14)

بالتصوديق علوى النيوام  2014( لسونة 2وعلى القانون رقوم )

األساسي لمركن مجلس التعاون لدول الخلويج العربيوة لدارة 
  االت الطوارئ،

 
( لسووونة 23الصوووادر بالقوووانون رقوووم ) وعلوووى قوووانون المووورور

 ،2018( لسنة 37، المعدل بالقانون رقم )2014
 

بشووأن تنيوويم عمليووة  2014( لسوونة 37وعلووى القووانون رقووم )

 استخراو الرمال الب رية وبيعها،
 

بالموافقوة علوى قوانون  2014( لسونة 54وعلى القانون رقم )

ون لودول )النيام( المو د بشأن المواد المستنيدة لطبقة األون

بالتصوديق علوى النيوام  2011( لسونة 42وعلى القانون رقم )

 األساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة،
 

بالموافقووووة علووووى  2012( لسوووونة 14وعلووووى القووووانون رقووووم )

االنضمام إلى اتياقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجرا  الموافقة 
كيميائيووة ومبيوودات افووات معينووة المسووبقة عوون علووم علووى مووواد 

 خطرة متداولة في التجارة الدولية،
 

بالموافقوة علوى انضومام  2012( لسنة 27وعلى القانون رقم )

مملكة الب رين إلى اتياقيوة بشوأن التجوارة الدوليوة فوي األنوواع 
 المهددة باالنقراأ من مجموعات ال يوان والنبات اليطرية،

 
بإنشا  وتنيويم  2012لسنة  (47وعلى المرسوم بقانون رقم )

 المجلس األعلى للبيئة،
 

وعلووى قووانون تنيوويم الطيووران الموودني الصووادر بالقووانون رقووم 
 ،2013( لسنة 14)

بالتصووديق علووى النيووام  2014( لسوونة 2وعلووى القووانون رقووم )

األساسي لمركن مجلوس التعواون لودول الخلويج العربيوة لدارة 
  االت الطوارئ،

 
( لسووونة 23لصوووادر بالقوووانون رقوووم )وعلوووى قوووانون المووورور ا

 ،2018( لسنة 37، المعدل بالقانون رقم )2014
 

بشووأن تنيوويم عمليووة  2014( لسوونة 37وعلووى القووانون رقووم )

 استخراو الرمال الب رية وبيعها،
 

بالموافقووة علووى قووانون  2014( لسوونة 54وعلووى القووانون رقووم )

لودول  )النيام( المو د بشأن الموواد المسوتنيدة لطبقوة األونون
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 مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
 

بالموافقة على انضمام  2017( لسنة 29وعلى القانون رقم )

ققووه  مملكووة الب وورين إلووى اتياقيووة تعووويأ الضوورر الووذي تقل  
 الطائرات باألطرا  الةالةة،

 
بالموافقة على انضمام  2017( لسنة 30وعلى القانون رقم )

التعويأ عن الضرر الذي يل وق مملكة الب رين إلى اتياقية 
بأطرا  ةالةة والناتج عن أفعال التدخل غير المشوروع التوي 

 تشمل الطائرات،
 

( لسنة 34وعلى قانون الص ة العامة الصادر بالقانون رقم )

2018، 

 
 
 
 
 
 

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

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
 

بالموافقوة علوى انضومام  2017( لسنة 29وعلى القانون رقم )

ققوووه  مملكوووة الب ووورين إلوووى اتياقيوووة تعوووويأ الضووورر الوووذي تقل  
 الطائرات باألطرا  الةالةة،

 
بالموافقوة علوى انضومام  2017( لسنة 30وعلى القانون رقم )

عويأ عون الضورر الوذي يل وق مملكة الب رين إلى اتياقية الت
بأطرا  ةالةة والناتج عن أفعوال التودخل غيور المشوروع التوي 

 تشمل الطائرات،
 

( لسونة 34وعلى قانون الص ة العامة الصادر بالقوانون رقوم )

2018، 
 

 بشأن النظافة العامة، 2019( لسنة 10وعلى القانون رقم )

بالموافقااااة علااااى  2019( لساااانة 12وعلااااى القااااانون رقاااام )

 اامام مملكااة البحاارين إلااى وثيقااة إنشاااء صااندو  البيئااة ان
 العالمية المعادة هيكلته،

 
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصوه، وقود 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 الباب األول
 أحكام عامة
 الفصل األول
 تعاريف

 الباب األول 
 أحكام عامة
 الفصل األول 
 تعاريف

 

 (1مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1مادة )
 إجرا  التعديالت اآلتية:

رة،  - است داث تعرييات للمصطل ات اآلتيوة: )الجهوة المصودة 
الجهووة المختصووة، الوسووائل الب ريووة، المخلَّيووات، الكوووارث 
البيئية، الطووارئ البيئيوة، المبواني المللقوة، النيوت، المونيج 
 النيتي، المقاييس البيئية( على الن و الوارد فوي الونص بعود

 التعديل.
أي تعريووو  الشوووخص: إعوووادة صوووياغة التعريووو  ليصوووب  ) -

 (.شخص طبيعي أو اعتباري
 (.األشكالتعري  البيئة: تصويب كلمة )االشكال( لتصب  ) -
تعريووو  تلووووث البيئوووة: تصوووويب كلموووة )االخوووالل( لتصوووب   -

 (.الخالل)
تعري  الموادة النوويوة: تصوويب كلموة )العشورون( لتصوب   -

 (.العشرين)
الم ميووات الطبيعيووة: تصووويب كلمووة )ايكولوجيووة( تعريوو   -

 (.إيكولوجيةلتصب  )
تعري  االستخدام المستدام:  ذ  كلمة )تعني( الواردة فوي  -

 صدر التعري .
تعري  التجار باألنواع: تصويب كلموة )التجوار( لتصوب   -

 (.االتجار)
تعريووو  المووووارد ال يويوووة: تلييووور كلموووة )ال يويوووة( إلوووى  -

 (.الجينية)
اصوووووور التنوووووووع ال يوووووووي: تصووووووويب كلمووووووة تعريوووووو  عن -

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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في تطبيق أ كام هذا القانون يكوون للكلموات والعبوارات التاليوة 
المعاني الموض ة قورين كولم منهوا، موا لوم يقوتأ  سوياق الونص 

 خال  ذلك:
 الب رين.المملكة: مملكة 

 المجلس: المجلس األعلى للبيئة.
 رئيس المجلس: رئيس المجلس األعلى للبيئة.

 الجهان التنييذي: الجهان التنييذي للمجلس األعلى للبيئة.
 الدارة المختصة: الدارة الينية المعنية في الجهان التنييذي.

 الرئيس التنييذي: رئيس الجهان التنييذي للمجلس األعلى للبيئة.
صندوق: الصندوق الوطني ل ماية وتنمية البيئوة المنشوأ طبقوا  ال

 ( من هذا القانون.6ل كم المادة )
الجهوووات المعنيوووة: كافوووة الجهوووات ال كوميوووة وغيووور ال كوميوووة 
بالمملكة والمنوط بها التعاون والتنسيق موا المجلوس فوي سوبيل 

 ت قيق أهدافه التي أنشر من أجلها.
بهوووا إصووودار توووراخيص  الجهوووة المقرخصوووة: أيوووة جهوووة منووووط

 مشروعات ذات تأةير م تمل على البيئة.
 
 
 
 

 (.ليكولوجية)االيكولوجية( لتصب  )ا
تعريوو  الكووائن ال ووي الم ووور: تصووويب كلمووة )اال يائيووة(  -

 (.األ يائيةلتصب  )
تعري  األنوواع اللريبوة اللانيوة: تصوويب كلموة )ادخالهوا(  -

 (.إدخالهالتصب  )
تعريو  المعووار  التقليديووة: تصوويب كلمووة )جوون ( لتصووب   -

ا)  (.جن  
 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ
في تطبيق أ كام هوذا القوانون يكوون للكلموات والعبوارات التاليوة 
المعاني الموضو ة قورين كولم منهوا، موا لوم يقوتأ  سوياق الونص 

 خال  ذلك:
 المملكة: مملكة الب رين.

 المجلس: المجلس األعلى للبيئة.
 رئيس المجلس: رئيس المجلس األعلى للبيئة.

 : الجهان التنييذي للمجلس األعلى للبيئة.الجهان التنييذي
 الدارة المختصة: الدارة الينية المعنية في الجهان التنييذي.

 الرئيس التنييذي: رئيس الجهان التنييذي للمجلس األعلى للبيئة.
الصندوق: الصندوق الوطني ل ماية وتنميوة البيئوة المنشوأ طبقوا  

 ( من هذا القانون.6ل كم المادة )
المعنيوووة: كافوووة الجهوووات ال كوميوووة وغيووور ال كوميوووة  الجهوووات

بالمملكة والمنوط بها التعواون والتنسويق موا المجلوس فوي سوبيل 
 ت قيق أهدافه التي أنشر من أجلها.

الجهوووة المقرخصوووة: أيوووة جهوووة منووووط بهوووا إصووودار توووراخيص 
 مشروعات ذات تأةير م تمل على البيئة.

رة: ملسسة أو أفراد كانت تعو د لهم ملكية مادة أو الجهة المصدة 
 جهان قبل تصديره أو إدخاله إلى مملكة الب رين.

دها القوووانين أو اللوووائ  أو  الجهووة المختصووة: الجهووة التووي ت وودة 
المراسووويم فوووي مملكوووة الب ووورين ولهوووا ال وووق فوووي إدارة موووادة أو 
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اللجنووة الوطنيووة التوجيهيووة للتنوووع البيولوووجي: اللجنووة المنشووأة 
 .2011( لسنة 44بموجب القرار رقم )

الشوووخص: أي شوووخص طبيعوووي أو معنووووي سووووا  كانوووت لوووه 
 الشخصية االعتبارية أو لم تكن.

ي تمووول أن يكوووون  المشوووروع: أي مرفوووق أو منشوووأة أو نشووواط
 مصدرا  للتلوث أو التدهور البيئي.

البيئة: الم يط ال يووي الوذي يشومل الكائنوات ال يوة مون إنسوان 
و يوان ونبات، وكل ما ي يط به من هووا  وموا  وتربوة، وموا 

 االشوووكالي تويوووه مووون موووواد صووولبة أو سوووائلة أو غانيوووة، أو 
المختلية من الطاقة، وأيوة منشو ت ةابتوة أو مت ركوة، يقيمهوا أو 

 يعمل فيها النسان.
 ماية البيئة: الم افية على البيئة واالرتقا  بمستواها ومنا أو 

 التخيي  من  دة تلوةها والم افية على ديمومتها.
تلوث البيئة: وجود أي مون الموواد أو العوامول الملوةوة بكميوات 

نمنية قد تلدي بطريق مباشر أو غير مباشر، أو صيات، لمدة 
بوالتوانن البيئوي،  االخواللو دها أو بالتياعل ما غيرهوا، إلوى 

والضرار بالص ة العامة، أو تلةر بأية صية علوى االسوتمتاع 
 بال ياة واالستيادة من الموارد والممتلكات.

تودهور البيئوة: التوأةير علوى أ ود مقوموات البيئوة الطبيعيوة، ممووا 
مووون قيمتهوووا التاريخيوووة أو ال ضوووارية أو االقتصوووادية، أو  يقلووول

يلدي إلى الضرار بالكائنات ال ية التوي تعويف فيهوا أو تعتمود 
عليها، أو يلدي بصية عاجلوة أو اجلوة إلوى أي إضورار بالبيئوة 

 أو بإمكانيات االستيادة منها أو يلير من طبيعتها.
لة أو غانيوة أو المواد والعوامل الملوةة: أية مواد صلبة أو سوائ

أدخنة أو أبخرة أو روائ  أو ضوضا  أو إشوعاعات أو  ورارة 
أو اهتووونانات، تنوووتج بيعووول النسوووان أو الملوةوووات األ يائيوووة، 
كالقوارأ وال شرات والميكروبوات المختليوة، أو أيوة يوواهر 

مجموعة من المواد وفي وضا المعايير واالشتراطات الالنموة 
 لذلك اللرأ.

اللجنووة الوطنيووة التوجيهيووة للتنوووع البيولوووجي: اللجنووة المنشووأة 
 .2011( لسنة 44بموجب القرار رقم )

 .أي شخص طبيعي أو اعتباريالشخص: 
 

المشووووروع: أي مرفووووق أو منشووووأة أو نشوووواط ي تموووول أن يكووووون 
 مصدرا  للتلوث أو التدهور البيئي.

نسووان البيئوة: الم ويط ال يووي الوذي يشومل الكائنوات ال يوة مون إ
و يوان ونبات، وكل ما ي يط به مون هووا  وموا  وتربوة، وموا 

المختلية  األشكالي تويه من مواد صلبة أو سائلة أو غانية، أو 
من الطاقة، وأية منش ت ةابتة أو مت ركة، يقيمها أو يعمول فيهوا 

 النسان.
 ماية البيئة: الم افية على البيئة واالرتقا  بمستواها ومنوا أو 

  دة تلوةها والم افية على ديمومتها. التخيي  من
تلوث البيئة: وجود أي من المواد أو العوامل الملوةة بكميات أو 
صيات، لمودة نمنيوة قود تولدي بطريوق مباشور أو غيور مباشور، 

بوالتوانن البيئوي،  الخواللو دها أو بالتياعول موا غيرهوا، إلوى 
اع والضرار بالص ة العامة، أو تلةر بأية صوية علوى االسوتمت

 بال ياة واالستيادة من الموارد والممتلكات.
توودهور البيئووة: التووأةير علووى أ وود مقومووات البيئووة الطبيعيووة، ممووا 
يقلووول مووون قيمتهوووا التاريخيوووة أو ال ضوووارية أو االقتصوووادية، أو 
يلدي إلى الضرار بالكائنوات ال يوة التوي تعويف فيهوا أو تعتمود 

إضرار بالبيئة أو عليها، أو يلدي بصية عاجلة أو اجلة إلى أي 
 بإمكانيات االستيادة منها أو يلير من طبيعتها.

المواد والعوامل الملوةة: أية مواد صولبة أو سوائلة أو غانيوة أو 
أدخنة أو أبخرة أو روائ  أو ضوضوا  أو إشوعاعات أو  ورارة 
أو اهتووونانات، تنوووتج بيعووول النسوووان أو الملوةوووات األ يائيوووة، 

ات المختليوة، أو أيوة يوواهر كالقوارأ وال شورات والميكروبو
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طبيعية تلدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلووث البيئوة 
 أو تدهورها.
ن: جميووا الجسوويمات المشوو ونة أو المتعادلووة أو الشووعاع الموولي

األشعة الكهروملناطيسية التي تلدي إلوى توأيين الموادة بطريقوة 
مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها، وتتضمن جسيمات 
أليا وبيتا والنيترونات واللكترونات وإشعاعات جاما واألشوعة 

 السينية. 
ة التوي ال تولدي إلوى الشعاع غير المولين: جميوا أنوواع األشوع

تأيين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها 
 كأشعة اللينر وموجات الراديو والرادار.

المادة المشعة: أي مادة ت توي على نيائر مشعة يتجواون فيهوا 
تركيوون النشوواط وإجمووالي النشوواط فووي الشوو نة المسووتويات التووي 

 ي ددها المجلس.
أي مواد مشعة ناتجة عن ممارسات ال يتوقوا النيايات المشعة: 

أن يكون لها أي اسوتخدام مسوتقبلي أو أي موواد ملوةوة إشوعاعيا  
بمسووتوى أعلووى موون مسووتوى رفووا الرقابووة الووذي ي وودده الجهووان 

 التنييذي.
المادة النووية: المادة المصدرية أو المادة االنشوطارية الخاصوة 

من النيام األساسي  ونالعشروفقا  للتعرييات الواردة في المادة 
ديسمبر  28للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيلته المعدلة  تى 

1989. 
شوووا: أي كيوووان موووادي يمكووون أن يق ووودث تعرضوووا   المصووودر المق
إشعاعيا ، بسبب إصداره لنوع من الشوعاعات الملينوة أو غيور 

 الملينة أو بسبب انطالق المواد المشعة أو تسربها منه.
ئيووة: أي موواد كيميائيووة غانيوة كانووت أو سووائلة أو الموواد الكيميا

صلبة يقرر المجلس باالتياق موا الجهوات المعنيوة ت ديود أوجوه 
استخدامها وال يمكن استخدامها فوي غيور هوذه األوجوه ألسوباب 

 ص ية أو بيئية تم تقديرها.
المووواد والمخليووات الخطوورة: أيووة مووواد أو مخليووات تتولوود موون 

طبيعية تلدي بطريقة مباشرة أو غير مباشورة إلوى تلووث البيئوة 
 أو تدهورها.

الشووعاع الموولين: جميووا الجسوويمات المشوو ونة أو المتعادلووة أو 
األشعة الكهروملناطيسية التي تولدي إلوى توأيين الموادة بطريقوة 
ات مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها، وتتضمن جسيم

أليا وبيتا والنيترونات واللكترونات وإشوعاعات جاموا واألشوعة 
 السينية. 

الشعاع غيور المولين: جميوا أنوواع األشوعة التوي ال تولدي إلوى 
تأيين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها 

 كأشعة اللينر وموجات الراديو والرادار.
يوائر مشوعة يتجواون فيهوا المادة المشعة: أي مادة ت توي على ن

تركيوون النشوواط وإجمووالي النشوواط فووي الشوو نة المسووتويات التووي 
 ي ددها المجلس.

النيايات المشعة: أي مواد مشعة ناتجة عن ممارسوات ال يتوقوا 
أن يكون لهوا أي اسوتخدام مسوتقبلي أو أي موواد ملوةوة إشوعاعيا  
بمسووتوى أعلووى موون مسووتوى رفووا الرقابووة الووذي ي وودده الجهووان 

 التنييذي.
المادة النووية: المادة المصدرية أو الموادة االنشوطارية الخاصوة 

من النيوام األساسوي  العشرينوفقا  للتعرييات الواردة في المادة 
ديسومبر  28للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيلته المعدلة  توى 

1989. 
شوووا: أي كيوووان موووادي يمكووون أن يق ووودث تعرضوووا   المصووودر المق

بب إصداره لنوع مون الشوعاعات الملينوة أو غيور إشعاعيا ، بس
 الملينة أو بسبب انطالق المواد المشعة أو تسربها منه.

المووواد الكيميائيووة: أي مووواد كيميائيووة غانيووة كانووت أو سووائلة أو 
صلبة يقرر المجلس باالتيواق موا الجهوات المعنيوة ت ديود أوجوه 

ألسوباب استخدامها وال يمكون اسوتخدامها فوي غيور هوذه األوجوه 
 ص ية أو بيئية تم تقديرها.

المووواد والمخليووات الخطوورة: أيوووة مووواد أو مخليووات تتولوود مووون 
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كيميائيوووة أو النوويوووة أو الشوووعاعية، العمليوووات الصوووناعية أو ال
وتكتسوووب صوووية الخطوووورة بسوووبب موووا ت تويوووه مووون موووواد أو 
تركينات لمواد، أو بسبب تياعالتها الكيميائيوة، أو موا تتسوم بوه 
من سقمية أو قابلية لالنيجار ل وداث الت كول، أو أيوة خصوائص 
ينجم عنها خطر علوى  يواة النسوان أو ال يووان أو النبوات، أو 

 بيئة سوا  بميردها أو عند اتصالها بمخليات أخرى.على ال
التخطوويط البيئووي: التركيوون علووى دراسووة المشووروعات المقتر ووة 
وتأةيراتهووا البيئيووة، بهوود  ت قيووق اسووتلالل متوووانن للعناصوور 
البيئية دون إ داث خلل في البيئوة، كموا يهوتم بمراعواة القودرات 

 يووث ال واأل مووال النوعيووة لكوول عنصوور موون عناصوور البيئووة، ب
تجوووواون المشووووروعات المقتر ووووة ال وووودود القصوووووى للقوووودرة 

 االستيعابية لعناصر النيام البيئي.
التقويم البيئي االستراتيجي: عملية منهجية لتقيويم اآلةوار البيئيوة 
للسياسوووات واالسوووتراتيجيات المقتر وووة، للتأكووود مووون تضووومين 
وإدراو كافوووة االعتبوووارات البيئيوووة بوووالتواني موووا االعتبوووارات 

قتصادية واالجتماعية خالل المرا ول المبكورة مون التخطويط اال
 من قبل صناع القرار.

التنوووع ال يوووي: التبوواين بووين الكائنووات ال يووة موون مصووادرها 
المختليووة سوووا  كانووت بريووة أو ب ريووة أو مائيووة، بمووا فووي ذلووك 

 االختال  داخل األنواع وبينها.
أ أو الم ميووات الطبيعيووة: منوواطق جلرافيووة م ووددة موون األر

المووا  ت يووى ب مايووة خاصووة نيوورا  لمووا ت تويووه موون عناصوور 
التنوووووع ال يوووووي أو لكونهووووا ذات قيمووووة طبيعيووووة أو ةقافيووووة أو 

 أو جمالية. ايكولوجية
المنوواطق ذات ال ساسووية البيئيوووة: منوواطق ذات طبيعووة خاصوووة 
تقتضي ال ماية الملقتة لما ت تويه من أنواع فطريوة أو موائول 

 ذات قيمة بيئية.
استخدام عناصر التنوع ال يوي على  تعنياالستخدام المستدام: 

ن ووو يمنووا توودهوره وينيوود موون قدرتووه علووى تلبيووة ا تياجووات 

العمليوووات الصوووناعية أو الكيميائيوووة أو النوويوووة أو الشوووعاعية، 
وتكتسب صية الخطورة بسبب ما ت تويه من مواد أو تركينات 
لمواد، أو بسبب تياعالتها الكيميائية، أو موا تتسوم بوه مون سقومية 
أو قابلية لالنيجار ل داث الت كل، أو أية خصوائص يونجم عنهوا 
خطر على  يواة النسوان أو ال يووان أو النبوات، أو علوى البيئوة 

 سوا  بميردها أو عند اتصالها بمخليات أخرى.
التخطوويط البيئووي: التركيوون علووى دراسووة المشووروعات المقتر ووة 

لعناصوور وتأةيراتهووا البيئيووة، بهوود  ت قيووق اسووتلالل متوووانن ل
البيئية دون إ داث خلل فوي البيئوة، كموا يهوتم بمراعواة القودرات 
واأل مووال النوعيووة لكوول عنصوور موون عناصوور البيئووة، ب يووث ال 
تجووووواون المشوووووروعات المقتر وووووة ال ووووودود القصووووووى للقووووودرة 

 االستيعابية لعناصر النيام البيئي.
يوة التقويم البيئي االستراتيجي: عملية منهجيوة لتقيويم اآلةوار البيئ

للسياسات واالستراتيجيات المقتر ة، للتأكد من تضمين وإدراو 
كافووة االعتبووارات البيئيووة بووالتواني مووا االعتبووارات االقتصووادية 
واالجتماعيووة خووالل المرا وول المبكوورة موون التخطوويط موون قبوول 

 صناع القرار.
التنووووع ال يووووي: التبووواين بوووين الكائنوووات ال يوووة مووون مصوووادرها 

يووة أو ب ريووة أو مائيووة، بمووا فووي ذلووك المختليووة سوووا  كانووت بر
 االختال  داخل األنواع وبينها.

الم ميووات الطبيعيووة: منوواطق جلرافيووة م ووددة موون األرأ أو 
الما  ت يى ب ماية خاصة نيرا  لما ت تويه من عناصر التنوع 

أو  إيكولوجيوة ال يوي أو لكونها ذات قيموة طبيعيوة أو ةقافيوة أو
 جمالية.

ة البيئيوووة: منووواطق ذات طبيعوووة خاصوووة المنووواطق ذات ال ساسوووي
تقتضي ال ماية الملقتة لما ت تويه من أنوواع فطريوة أو موائول 

 ذات قيمة بيئية.
االستخدام المستدام: استخدام عناصر التنوع ال يوي علوى ن وو 
يمنا تدهوره وينيد مون قدرتوه علوى تلبيوة ا تياجوات وتطلعوات 
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 وتطلعات األجيال ال اضرة والقادمة.

 
باألنواع: عمليات البيا أو العرأ للبيوا أو الشورا  أو  التجار

االسوووتيراد أو التصووودير أو إعوووادة التصووودير لألنوووواع اليطريوووة 
 لمهددة باالنقراأ.ا

الوونيم اليكولوجيووة: العناصوور ال يووة التووي تتياعوول مووا بعضووها 
البعأ وما البيئات غير ال ية الم يطة بها، وتوفةر المنافا أو 

 الخدمات.
األنواع اليطرية: أي نبوات أو  يووان أو طيور يعويف فوي بيئتوه 

 الطبيعية.
لنباتوات األنواع المهددة بواالنقراأ: الطيوور أو ال يوانوات أو ا

التي تواجوه خطور االنقوراأ والمدرجوة ضومن مال وق اتياقيوة 
)سايتس( أو ضمن اللوائ  التنييذية أو التي يصدر بشأنها قرار 

 من رئيس المجلس.
 

: النباتوات أو ال يوانوات أو الكائنوات الدقيقوة أو ال يويةالموارد 
أجوونا  منهووا، وكووذلك مواردهووا الوراةيووة ومنتجاتهووا، والتووي لهووا 

دام أو قيموووة فعليوووة أو م تملوووة، وذلوووك باسوووتةنا  المووووارد اسوووتخ
 الوراةية البشرية.

 
عناصور التنوووع ال يوووي: المكونوات الرئيسووية للتنوووع ال يوووي، 

 .االيكولوجيةوتشمل األنواع والموائل والجينات والنيم 
 

الكائن ال وي الم وور: أي كوائن  وي يمتلوك تركيبوة جديودة مون 
مواد جينية تم ال صول عليها عن طريق اسوتخدام التكنولوجيوا 

 ال ديةة. اال يائية
 

األنووواع اللريبووة اللانيووة: األنووواع أو السووالالت غيوور األصوويلة 
للمملكة مون النباتوات أو ال يوانوات أو الطيوور  ادخالهاالتي يتم 

 األجيال ال اضرة والقادمة.
 

اع: عمليات البيا أو العورأ للبيوا أو الشورا  أو باألنو االتجار
االسوووتيراد أو التصووودير أو إعوووادة التصووودير لألنوووواع اليطريوووة 

 المهددة باالنقراأ.
الوونيم اليكولوجيووة: العناصوور ال يووة التووي تتياعوول مووا بعضووها 
البعأ وما البيئات غير ال ية الم يطة بها، وتووفةر المنوافا أو 

 الخدمات.
أي نبوات أو  يووان أو طيور يعويف فوي بيئتوه  األنواع اليطريوة:

 الطبيعية.
األنواع المهوددة بواالنقراأ: الطيوور أو ال يوانوات أو النباتوات 
التوي تواجووه خطوور االنقووراأ والمدرجوة ضوومن مال ووق اتياقيووة 
)سايتس( أو ضمن اللوائ  التنييذية أو التي يصدر بشأنها قورار 

 من رئيس المجلس.
 

النباتووات أو ال يوانووات أو الكائنووات الدقيقووة أو : الجينيووةالموووارد 
أجوونا  منهووا، وكووذلك مواردهووا الوراةيووة ومنتجاتهووا، والتووي لهووا 
اسوووتخدام أو قيموووة فعليوووة أو م تملوووة، وذلوووك باسوووتةنا  المووووارد 

 الوراةية البشرية.
 

عناصوور التنوووع ال يوووي: المكونووات الرئيسووية للتنوووع ال يوووي، 
 .اليكولوجيةينات والنيم وتشمل األنواع والموائل والج

 
الكووائن ال ووي الم ووور: أي كووائن  ووي يمتلووك تركيبووة جديوودة موون 
مواد جينية تم ال صول عليها عن طريوق اسوتخدام التكنولوجيوا 

 ال ديةة. األ يائية
 

األنووواع اللريبووة اللانيووة: األنووواع أو السووالالت غيوور األصوويلة 
انوات أو الطيوور للمملكوة مون النباتوات أو ال يو إدخالهوا التي يتم
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علووى التنوووع  -ولووو م تموول  -ولهووا تووأةير سوولبي  أو اليطريووات
 ال يوي أو االقتصاد أو ص ة النسان.

المعووووار  التقليديووووة: المهووووارات والممارسووووات واالبتكووووارات 
التقليدية المرتبطة بعناصر التنوع ال يوي والتي يوتم تطويرهوا 
وتناقلهووا موون جيوول إلووى جيوول داخوول المجتمووا، وغالبووا  مووا تشووكل 

 قافية.من هويته الة جن 
 

علووى التنوووع  -ولووو م تموول  -أو اليطريووات ولهووا تووأةير سوولبي 
 ال يوي أو االقتصاد أو ص ة النسان.

المعار  التقليدية: المهارات والممارسات واالبتكارات التقليدية 
المرتبطة بعناصر التنوع ال يوي والتوي يوتم تطويرهوا وتناقلهوا 

ا موا تشوكل من جيل إلى جيول داخول المجتموا، وغالبوا   مون  جون  
 هويته الةقافية.

عيوودَّة للعموول فووي  الوسووائل الب ريووة: كوول وسوويلة تعموول أو تكووون مق
البيئة الب رية وذلك دون اعتبار لقوتها أو  مولتهوا أو اللورأ 
موون مال تهووا ويشوومل ذلووك السووين والقوووارب التووي تسووير علووى 
النالقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائيوة فووق سوط  
الما  أو التي تعمل ت ت سط  الما  والقطا العائمة والمنصات 

 الب رية المةبتة أو العائمة والطائرات المائية.
المخلَّيات: المخلَّيات بجميوا أنواعهوا السوائلة أو الصولبة أو شوبه 
الصولبة، كالقماموة واليضوالت واألوراق الموراد الوتخلص منهووا، 

اآلالت األخوورى وميوواه الصوور  الصوو ي، وهياكوول المركبووات و
وةها،  ناتها أو أجنا  منها، والطيور النافقة وال يوانات وري ومكوة 
ومخلَّيووات أعمووال البنووا  والهوودم، واألتربووة والنباتووات واألشووجار 
والمصانا وغيرها، التي يترتَّب على وضعها في غير األمواكن 
المخصصة لها أضرار ص ية أو بيئية أو  رائوق، أو الخوالل 

ة أو القريووة أو المنطقووة أو ال ووي أو نيافتهووا، أو بميهوور المدينوو
 عرقلة  ركة السير.

الكووووارث البيئيوووة: ال ووواالت واألوضووواع الناجموووة عووون عوامووول 
 الطبيعة أو فعل النسان والتي يترتَّب عليها ضرر شديد بالبيئة.
الطووووارئ البيئيوووة: ال ووواالت واألوضووواع الناجموووة عووون عوامووول 

يق تيمول أن يترتَّوب عليهوا ضورر الطبيعة أو فعل النسوان والتوي 
ودة مون  شديد علوى البيئوة، وتتطلَّوب التودخل السوريا لل مايوة وال ي

 اةارها.
ووم الغووالق  المبوواني المللقووة: األموواكن التووي تتَّخووذ نمووط بنووا  مق كي
تجاه العوامل الجوية ومكونات الهوا  خارو المبنى، كما يمكون 
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ب، وقود ي تووي الت كم في إغالق وفت  منافوذه مون نوافوذ وأبووا
 على فت ات خاصة بالتهوية وشيط الهوا .

النيت: النيط بكل أنواعه ومنتجاتوه، ويشومل ذلوك النيوت الخوام 
ونيووت الوقووود وال مووأة والنيووت المخلوووط بالنيايووات والمنتجووات 

 النيطية المكررة على سبيل المةال ال ال صر.
 المنيج النيتي: خليط يشتمل على م توى نيتي.

بيئية: ال دود الكميةة والوصييةة التي يتسبَّب تجاونها المقاييس ال
 في الضرار بالبيئة.
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 الفصل الثاني 

 نطاق تطبيق القانون وأهدافه

 الفصل الثاني 

 نطاق تطبيق القانون وأهدافه
 

 (2مادة )

تسري أحكام هذا القانون على الجهاا  الااةاو لالصا او لاادارا   

ليستثنى ةن ذلك الممتلكا  لاانشطو لااعمال التي تقوم بهاا واو  

  داع البحرين  للزار  الداخليو  لالحرس الوطني.

 (2مادة )

 

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

 مجلس النوابالموافقة على قرار 

 (3مادة )

 

 

 

 يهدف هذا القانون إلى تحقيق اآلتي:

حمايو البيئو لةصاا رها ةان كاداو اانشاطو لالممارااا  التاي  .1

تشتمل على ةسببا  التلوث لالتدهور البيئي  لتلك التي تؤثر على 

 التنوع البيولوجي.

ةنا  لةكادحاو التلاوث بجميا  أهااكال  للوا  تادهور البيئاو ةاان  .2

لالسياااااا  الازةاااو للمحادهاااو عليهاااا ةااان اآلثاااار خاااال الصطااا  

الضاااار  الناجماااو عااان اانشاااطو التاااي تاااؤ ي إلاااى إلحاااا  الضااارر 

 باإلنسان أل البيئو البحريو أل البريو أل الهواء.

 (3مادة )

ل إلاااااى 3تصااااويم كلماااااو  اإلحياااااا يل الاااااوار   داااااي البناااااد  

 ل.األحيائي 
 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 يهدف هذا القانون إلى تحقيق اآلتي:

حماياو البيئااو لةصاا رها ةاان كاداو اانشااطو لالمماراااا   .1

التي تشتمل على ةسببا  التلوث لالتدهور البيئاي  لتلاك التاي 

 على التنوع البيولوجي.تؤثر 

ةن  لةكادحاو التلاوث بجميا  أهاكال  للوا  تادهور البيئاو  .2

ةاان خااال الصطاا  لالسيااااا  الازةااو للمحادهااو عليهااا ةاان 

اآلثااار الضااار  الناجمااو عاان اانشااطو التااي تااؤ ي إلااى إلحااا  

 الضرر باإلنسان أل البيئو البحريو أل البريو أل الهواء.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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المحادهاااو علاااى الماااوار  الطبياياااو لتنميتهاااا ل ااامان تحقياااق  .3

داي إولاي   اإلحياا يأهداف التنمياو المساتداةو لالحظاال علاى التناوع 

 المملكو.

يو لتنميتهاا ل امان تحقياق المحادهو على الموار  الطبيا .3

دااي  األحيااائيأهااداف التنميااو المسااتداةو لالحظااال علااى التنااوع 

 إولي  المملكو.
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 الفصل الثالث
 صالحيات المجلس

 الفصل الثالث
 صالحيات المجلس

 

 (4المادة )

 

 

 

 

 

يتولى المجلس إ دار القرارا  لالتاليما  داي جميا  المساا ل 

التي تصتص بحمايو البيئاو لتحقياق التنمياو المساتداةو بالمملكاو  

ليمارس جمي  الصاحيا  لالسلطا  الازةو لذلك  للا  علاى 

 ااخص ةا يأتي:

 

ل   السيااا  الااةو لحمايو البيئو لإعدا  الصط  لالباراة   .1

 لالمشاري  الازةو لتنظيذها  بما يحقق أغرا ها.

المشاااركو دااي رااا  السيااااو البيئيااو لإجااراء البحااوث الالميااو  .2

لالدراااااا  المتالقاااو بالبيئاااو لحمايتهاااا  لذلاااك بالتنسااايق ةااا  

 الجها  المانيو.

التو ااااايو بالموادقاااااو علاااااى التااااارخيص للمشااااااري  الااةاااااو  .3

 (4المادة )

ل لاباااوابر وات اااياتاد التاااي ت اااددها  إ اااادو عباااار   وفقاااا

باااد عبااار   ليمااارس جمياا  الصاااحيا   لالالئ ااا التنفيةيااا

 لالسلطا  الازةو لذلكل الوار   دي ةقدةو الما  .

 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يتولى المجلس إ دار القرارا  لالتاليما  داي جميا  المساا ل 

التي تصتص بحمايو البيئو لتحقياق التنمياو المساتداةو بالمملكاو  

ل ليمااارس جميااا  الصاااحيا  لالسااالطا  الازةااو لاااذلك  وفقاااا

لل  على   لابوابر وات ياتاد التي ت ددها الالئ ا التنفيةيا

 ااخص ةا يأتي:

لحماياااو البيئاااو لإعااادا  الصطااا   ل ااا  السياااااا  الااةاااو .1

 لالبراة  لالمشاري  الازةو لتنظيذها  بما يحقق أغرا ها.

المشاركو دي را  السيااو البيئيو لإجاراء البحاوث الالمياو  .2

لالدراااااا  المتالقاااو بالبيئاااو لحمايتهاااا  لذلاااك بالتنسااايق ةااا  

 الجها  المانيو.

التو اااايو بالموادقااااو علااااى التاااارخيص للمشاااااري  الااةااااو  .3

 الموافقا عاى قيار مجاس النواب

 

 إضافا بند:

ينطااوع عاااى اف ااياق واليقابااا والمتابعااا 

وحاااق إرااادار قاااياراد التفتاااي  لبااامان 

يااااق أهااااداق التنميااااا الم ااااتداما إلااااى ت ق

( مااا  4راااالحياد المجااااس فاااي الماااادة )

القانون حتى يتم افن اجا  ماا الماواد التاي 

 تايها والتي تتعاق بت قيق األهداق.
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اثاار البيئااي  لالمشاااري  الصا ااو المحااد   علااى  ااوء  رااااو ا

لتحديد الضواب  لالماايير المطلوباو لكال ةشارلع داي ةراحال 

التصمي  لاإلنشااء لالتشاليل لةراوباو تنظياذ هاذو الضاواب  عناد 

 كل ةرحلو.

ةنح التراخيص البيئيو بالنسبو لجمي  اانشاطو أل المنشا   أل  .4

المشاارلعا  اااواء  ةااا تالااق ةنهااا بينشاااء لتشااييد المشاارلعا  

اوتصاار ةنهااا علااى ةجاار  تاااديل أل تطااوير أل الجديااد  أل ةااا 

 إ ادو لمشرلعا  وا مو ابق الترخيص لها.

الحاااق داااي طلااام البياناااا  أل المالوةاااا  أل المساااتندا   أل  .5

إجااراء الدرااااا  التااي يراهااا  اارلريو ةاان أيااو جهااو تمااارس 

نشاااطا  أل تشاارع دياا  وااد يااؤ ي إلااى تلااوث أل تاادهور البيئااو  أل 

ةاان اإلهااااعي أل النااولي  اااواء ا ااطراف دااي ااةااان أل اا

 كانت هذو الجهو لزار  أم هيئو أم ةؤاسو أم غيرها.

إعدا  ل رااو الاقو  لاالتظاويا  التي تقرر حقووا  للمجلس أل  .6

 ترتم التزاةا  علي .

إجااراء القيااااا  لالدرااااا  الازةااو إلعاادا  تقااارير الحالااو  .7

و بالتنسايق البيئيو للمملكو  لإ دار هذو التقاارير بصاور   لريا

ةاا  الجهااا  المانيااو  لللمجلااس طلاام جمياا  البيانااا  الازةااو 

 إلعدا  هذو التقارير ةن الجها  المانيو.

مشاري  الصا و المحاد   علاى  اوء  راااو ااثار البيئاي  لال

لتحديد الضواب  لالماايير المطلوبو لكل ةشرلع داي ةراحال 

التصمي  لاإلنشاء لالتشليل لةراوباو تنظياذ هاذو الضاواب  عناد 

 كل ةرحلو.

ةنح التراخيص البيئيو بالنسبو لجميا  اانشاطو أل المنشا    .4

ينشاء لتشييد المشرلعا  أل المشرلعا  اواء  ةا تالق ةنها ب

الجديااد  أل ةااا اوتصاار ةنهااا علااى ةجاار  تاااديل أل تطااوير أل 

 إ ادو لمشرلعا  وا مو ابق الترخيص لها.

الحااق دااي طلاام البيانااا  أل المالوةااا  أل المسااتندا   أل  .5

إجاراء الدرااااا  التااي يراهاا  اارلريو ةاان أياو جهااو تمااارس 

تادهور البيئاو  أل نشاطا  أل تشارع ديا  واد ياؤ ي إلاى تلاوث أل 

ا ااطراف دااي ااةااان أل ااةاان اإلهااااعي أل النااولي  اااواء 

 كانت هذو الجهو لزار  أم هيئو أم ةؤاسو أم غيرها.

إعدا  ل رااو الاقو  لاالتظاويا  التي تقرر حقووا  للمجلاس  .6

 أل ترتم التزاةا  علي .

إجراء القيااا  لالدراااا  الازةاو إلعادا  تقاارير الحالاو  .7

للمملكو  لإ دار هذو التقارير بصور   لريو بالتنسايق  البيئيو

ةاا  الجهااا  المانيااو  لللمجلااس طلاام جمياا  البيانااا  الازةااو 

 إلعدا  هذو التقارير ةن الجها  المانيو.
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 (5المادة )

 

 

 

 

 

لالتنسايق ةا  الجهاا  للمجلس دي اابيل تحقياق أهدادا   التااالن 

 المانيو للقيام بما يأتي:

اوتراح ةشرلعا  القوانين  لإ دار النه  التي تحقق حمايو  .1

 لتنميو البيئو

لاعتما  الصط  لالسيااو الااةاو لشائون البيئاو  ل اراوبحث  .2

 على المستوى الوطني.

لةناوشاااو الصطااا  لالسياااااا  البيئياااو التاااي تضااااها   ارااااو .3

الااوزارا  أل الهيئااا  أل المؤاسااا  أل الشااركا  التااي تمااارس 

نشاااطا  وااد يااؤثر علااى البيئااو  لاوتااراح الحلااول ايااو ةشااكا  أل 

 ةاووا  بيئيو تواج  تلك الصط  أل السيااا .

بحااث ل رااااو لل اا  االوتراحااا  لالحلااول ايااو أةااور أل  .4

ةن ةجلس الاوزراء أل  إليهاعاوو بالبيئو  ود تحال ةشكا  ذا  

 الجها  المانيو.

 (5المادة )

 ل.ودراسال: تصويم كلمو  ل اراول إلى  2البند  

 ل.دراسال: تصويم كلمو   اراول إلى  3البند  

 )إليه(.ل: تصويم كلمو  إليهال لتصبح 4البند  

 ل باد كلمو  التدهورل.والتاوثل: إ ادو كلمو  8البند  

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

للمجلس دي ابيل تحقيق أهداد   التااالن لالتنسايق ةا  الجهاا  

 المانيو للقيام بما يأتي:

اوتراح ةشرلعا  القوانين  لإ دار النه  التي تحقق حمايو  .1

 لتنميو البيئو.

لاعتما  الصط  لالسيااو الااةو لشئون البيئاو  ودراسابحث  .2

 على المستوى الوطني.

لةناوشاااو الصطااا  لالسياااااا  البيئياااو التاااي تضااااها  دراساااا .3

الااوزارا  أل الهيئااا  أل المؤاسااا  أل الشااركا  التااي تمااارس 

نشاااطا  وااد يااؤثر علااى البيئااو  لاوتااراح الحلااول ايااو ةشااكا  أل 

 بيئيو تواج  تلك الصط  أل السيااا .ةاووا  

بحااث ل رااااو لل اا  االوتراحااا  لالحلااول ايااو أةااور أل  .4

ةن ةجلس الوزراء أل  إليهةشكا  ذا  عاوو بالبيئو  ود تحال 

 النوابالموافقة على قرار مجلس 
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المشاااركو دااي إعاادا  لاإلهااراف علااى البحااوث لالدرااااا   .5

الشاةلو عن التلوث  لةراوبو آثارو السالبيو علاى الصاحو لالبيئاو  

لاتصاااذ جمياا  اإلجااراءا  الووا يااو لالواااا ل الازةااو للحااد ةاان 

 لةن  التدهور البيئي.التلوث البيئي بجمي  أهكال   

ل ااا  ااااااس الازةاااو لااارب  االعتباااارا  البيئياااو بسياااااو  .6

التصطي  لالتنميو علاى المساتوى الاوطني  لذلاك باعتماا  ةظهاوم 

التصطاااي  البيئاااي كجااازء ال ينظصااال عااان السياااااو المقااارر  عناااد 

تصطااي  لتنظيااذ لةتاباااو ةشاارلعا  التنميااو التااي تتااولى تنظيااذها 

 ااثر البيئي للمشرلعا . تقوي  الجها  المانيو عن طريق

المراوبو لالتظتيش على اانشطو الااةاو لالصا او التاي تاؤثر  .7

بشكل البي على اإلنسان لالبيئو  لإجراء عملياا  تظتايش لتقاوي  

 أل ااااع ااةاااان لةااادى االلتااازام بأحكاااام هاااذا القاااانون لاللاااوا ح

 لالقرارا  الصا ر  تنظيذا  ل .

 راااااو طبيااااو الترباااو لالميااااو  لاوتاااراح لااااا ل المحادهاااو  .8

عليهماااا ةااان التااادهور لانصظااااو كظايتهماااا  لذلاااك عااان طرياااق 

 الضواب  الازةو للحد ةن اوء ااتصداةهما أل ااتنزادهما. 

 رااااو طبياااو المناااطق الساااحليو لالبيئااو البحريااو  لحمايااو  .9

 ةوار ها  لاوتراح تنميتها لتطويرها.

جاااراءا  الووا ياااو الصا اااو بالحاااد ةااان ل ااا  لتطاااوير اإل .10

 الجها  المانيو.

المشاااركو دااي إعاادا  لاإلهااراف علااى البحااوث لالدرااااا   .5

لالبيئاو  الشاةلو عن التلوث  لةراوبو آثارو السلبيو على الصحو 

لاتصاااذ جمياا  اإلجااراءا  الووا يااو لالواااا ل الازةااو للحااد ةاان 

 التلوث البيئي بجمي  أهكال   لةن  التدهور البيئي.

ل ااا  ااااااس الازةاااو لااارب  االعتباااارا  البيئياااو بسياااااو  .6

التصطي  لالتنميو على المستوى الاوطني  لذلاك باعتماا  ةظهاوم 

اااو المقاارر  عنااد التصطااي  البيئااي كجاازء ال ينظصاال عاان السيا

تصطااي  لتنظيااذ لةتاباااو ةشاارلعا  التنميااو التااي تتااولى تنظيااذها 

 ااثر البيئي للمشرلعا . الجها  المانيو عن طريق تقوي 

المراوبو لالتظتيش على اانشطو الااةاو لالصا او التاي تاؤثر  .7

بشكل البي على اإلنسان لالبيئو  لإجراء عمليا  تظتيش لتقوي  

 اللتاازام بأحكااام هااذا القااانون لاللااوا حأل اااع ااةااان لةاادى ا

 لالقرارا  الصا ر  تنظيذا  ل .

 راااااو طبيااااو الترباااو لالميااااو  لاوتاااراح لااااا ل المحادهاااو  .8

لانصظاااو كظايتهمااا  لذلااك عاان  والتاااوثعليهمااا ةاان التاادهور 

طريااااق الضااااواب  الازةااااو للحااااد ةاااان اااااوء ااااااتصداةهما أل 

 ااتنزادهما. 

 رااااو طبياااو المناااطق الساااحليو لالبيئااو البحريااو  لحمايااو  .9
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التلااوث البحااري النااات  عاان الزياات لالمااوا  لاانشااطو الضااار  

ااخرى  لتطوير القوى الااةلاو لتادريبها  لتنظياذ خطا  ةكادحاو 

 هذا التلوث.

تطوير ةصتبار ةرجااي للبيئاو لتاودير الكاا ر الظناي المؤهال  .11

سااايق ةااا  لالماااادا  لااجهاااز  لالماااوا  الازةاااو لتشاااليل   لالتن

المصتباارا  الااةااو لالصا ااو لةراكااز اابحاااث لتازيااز واادرا  

المصتباار لاالااااتاانو بهاا  داااي إجاااراء التحالياال الازةاااو لتحقياااق 

 أهداف المجلس.

تحديااد لةراوبااو الضااواب  لالحاادل  المسااموح بهااا لمسااتوى  .12

انبااث الموا  الملوثو للبيئو لاالحتباس الحراري لتركيزها ديهاا  

 لمهني لتلك االنبااثا .لةستوى التارو ا

الاماال علااى تنميااو االهتمااام بااالنواحي التربويااو لاإلعاةيااو  .13

لاالجتماعياااو لالثقادياااو  لزياااا   لتطاااوير الاااوعي البيئاااي  لذلاااك 

لتمكين المجتم  ةن اإلاهام الظاال داي تحقياق ااهاداف المرجاو  

 للحظال على البيئو لتنميتها.

ريم لتأهياال ل اا  لتنظيااذ الصطاا  لالبااراة  الازةااو لتااد .14

 الكوا ر الظنيو دي ةجال حمايو البيئو لالتنميو المستداةو.

إجااراء حصاار هاااةل لمشااكا  االاااتيطان البشااري  لتتباا   .15

آثااار تطااور الهاارلف االوتصااا يو لاالجتماعيااو علااى التجماااا  

 ةوار ها  لاوتراح تنميتها لتطويرها.

ل اا  لتطااوير اإلجااراءا  الووا يااو الصا ااو بالحااد ةاان  .10

التلااوث البحااري النااات  عاان الزياات لالمااوا  لاانشااطو الضااار  

ااخرى  لتطوير القوى الااةلو لتدريبها  لتنظياذ خطا  ةكادحاو 

 هذا التلوث.

تطوير ةصتبر ةرجاي للبيئو لتاودير الكاا ر الظناي المؤهال  .11

لالمااادا  لااجهااز  لالمااوا  الازةااو لتشااليل   لالتنساايق ةاا  

المصتباارا  الااةااو لالصا ااو لةراكااز اابحاااث لتازيااز واادرا  

المصتباار لاالاااتاانو بهاا  دااي إجااراء التحالياال الازةااو لتحقيااق 

 أهداف المجلس.

حاادل  المسااموح بهااا لمسااتوى تحديااد لةراوبااو الضااواب  لال .12

انبااااث المااوا  الملوثااو للبيئااو لاالحتباااس الحااراري لتركيزهااا 

 ديها  لةستوى التارو المهني لتلك االنبااثا .

الامل علاى تنمياو االهتماام باالنواحي التربوياو لاإلعاةياو  .13

لاالجتماعيااو لالثقاديااو  لزيااا   لتطااوير الااوعي البيئااي  لذلااك 

هام الظاال دي تحقيق ااهداف المرجاو  لتمكين المجتم  ةن اإلا

 للحظال على البيئو لتنميتها.

ل اا  لتنظيااذ الصطاا  لالبااراة  الازةااو لتاادريم لتأهياال  .14

 الكوا ر الظنيو دي ةجال حمايو البيئو لالتنميو المستداةو.
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البشريو لأثرها على البيئاو  لاوتاراح الباراة  التاي تاودر الحلاول 

 المناابو لل اها ةو   التنظيذ.

ل اا  الاانه  الكظيلااو بتجمياا  لتحلياال البيانااا  لالمالوةااا   .16

لتبا لها  لاالاتظا   ةان ةااهاد البحاوث لالمنهماا  لالجماياا  

 المتصصصو دي ةجال هئون البيئو  اخل أل خارج المملكو.

 رااو االتظاويا  الدلليو لاإلوليميو لالاربيو المانيو بشائون  .17

لانضامام إليهاا  لذلاك بالتنسايق ةا  البيئو  لإبداء الرأي بالنسابو 

 الجها  المانيو.

التنساااايق ةاااا  الجهااااا  المانيااااو بشااااأن عاوااااا  المملكااااو   .18

 بالمنهما  الدلليو لاإلوليميو المانيو بشئون البيئو.

تحديااد الضااواب  المتالقااو باالاااتيرا  لالتااةاال ةاا  المااوا    .19

 الكيماليو لالمشاو لةراوبو تطبيقها.

إل ار  الساليمو للمصلظاا  الصاناعيو ل   اااس الازةو ل  .20

 لالصحيو لالمنزليو.

الساااي لتحقيااق التنساايق علااى الصااايدين الاادللي لاإلوليمااي  .21

 لتحقيق ااةو لحمايو لتطوير البيئو.

إجراء حصر هااةل لمشاكا  االااتيطان البشاري  لتتبا   .15

لااى التجماااا  آثااار تطااور الهاارلف االوتصااا يو لاالجتماعيااو ع

البشريو لأثرها على البيئو  لاوتراح البراة  التاي تاودر الحلاول 

 المناابو لل اها ةو   التنظيذ.

ل   الانه  الكظيلاو بتجميا  لتحليال البياناا  لالمالوةاا   .16

لتبا لها  لاالاتظا   ةن ةااهد البحاوث لالمنهماا  لالجماياا  

 ملكو.المتصصصو دي ةجال هئون البيئو  اخل أل خارج الم

 راااااو االتظاوياااا  الدللياااو لاإلوليمياااو لالاربياااو المانياااو  .17

بشااائون البيئاااو  لإباااداء الااارأي بالنسااابو لانضااامام إليهاااا  لذلاااك 

 بالتنسيق ة  الجها  المانيو.

التنسااايق ةااا  الجهاااا  المانياااو بشاااأن عاواااا  المملكاااو   .18

 بالمنهما  الدلليو لاإلوليميو المانيو بشئون البيئو.

المتالقااو باالاااتيرا  لالتااةاال ةاا  المااوا  تحديااد الضااواب    .19

 الكيماليو لالمشاو لةراوبو تطبيقها.

ل   اااس الازةو لإل ار  السليمو للمصلظا  الصناعيو   .20

 لالصحيو لالمنزليو.

الساي لتحقياق التنسايق علاى الصاايدين الادللي لاإلوليماي  .21

 لتحقيق ااةو لحمايو لتطوير البيئو.
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 الباب الثاني

 الصندوق الوطني ل مايا وتنميا البيئا 

 الباب الثاني

 الصندوق الوطني ل مايا وتنميا البيئا
 

 (6مادة )

يُنشأ بالجهاز التنظيذي  اندل  يُسامى  الصاندل  الاوطني لحماياو 

 ليتب  المجلس. لتنميو البيئول 

 (6مادة )

 الموافقة على قرار مجلس النواب الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
 

 (7مادة )

 

 

 

 

 يصتص الصندل  بالمهام اآلتيو:

اإلاااهام دااي تظاياال إجااراءا  الروابااو لاإلهااراف علااى تطبيااق  .1

 هذا القانون.

الكاوارث التاي واد اإلاهام ة  الجها  المانيو دي تحمل أعبااء  .2

 تؤثر بشكل ةباهر على البيئو.

التو اايو بماانح الحااوادز البيئيااو ل عاا  المبااا را  لالنشاااطا   .3

 البيئيو التي تقوم بها الجمايا  لالجها  غير الراميو. 

 

 (7مادة )

بااد كلماو  الجماياا ل  "ذاد الطبيعا البيئيا"إ ادو عبار  

 ل.3الوار   دي البند  

 

 نص المادة بعد التعديل:

 يصتص الصندل  بالمهام اآلتيو:

اإلااااهام داااي تظايااال إجاااراءا  الرواباااو لاإلهاااراف علاااى  .1

 تطبيق هذا القانون.

الجها  المانيو دي تحمل أعباء الكوارث التي اإلاهام ة   .2

 ود تؤثر بشكل ةباهر على البيئو.

التو ااااايو بمااااانح الحاااااوادز البيئياااااو ل عااااا  المباااااا را   .3

ذاد الطبيعااا لالنشاااطا  البيئيااو التااي تقااوم بهااا الجمايااا  

 لالجها  غير الراميو.  البيئيا

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 ع  إعدا  لتطوير اابحاث لالدرااا  لالباراة  الالمياو داي  .4

 ةجال حمايو البيئو.

لتنموياو التاي لهاا تاأثير إيجاابي اإلاهام دي اانشطو الووا يو لا .5

 على البيئو.

 ع  إعدا  لتطوير اابحاث لالدرااا  لالبراة  الالمياو  .4

 ةجال حمايو البيئو.دي 

اإلاااهام دااي اانشااطو الووا يااو لالتنمويااو التااي لهااا تااأثير  .5

 إيجابي على البيئو.

 (8مادة )

 

 

 

 تتكون الموار  الماليو للصندل  ةما يأتي:

 الموازناااوالمبااالا التااي تصصصااها الدللاااو للصااندل   اامن  .1

 الااةو.

 لالهبا  لالمنح التي يقبلها المجلس.التبرعا  لاإلعانا   .2

اللراةا  لالتاويضا  التي يُحك  بها أل يُتظق عليهاا بطرياق  .3

 التصالح عن اا رار التي تصيم البيئو.

 (8مادة )

ةحال كلماو  الموازناول الاوار   دااي ل الميزانياا إحاال كلماو 

 ل.1البند  

 نص المادة بعد التعديل:

 ةما يأتي:تتكون الموار  الماليو للصندل  

 الميزانيااالمبالا التي تصصصها الدللو للصندل   من  .1

 الااةو.

التبرعااااا  لاإلعانااااا  لالهبااااا  لالماااانح التااااي يقبلهااااا  .2

 المجلس.

اللراةااا  لالتاويضااا  التااي يُحكاا  بهااا أل يُتظااق عليهااا  .3

 بطريق التصالح عن اا رار التي تصيم البيئو.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 
 

 (9مادة )

يضاا  المجلااس ال حااو  اخليااو للصااندل  تُحااد  نهااام الاماال باا   

 ليصدر بها ورار ةن ر يس المجلس.

 (9مادة )

 الموافقة على قرار مجلس النواب الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 الباب الثالث

 تقويم األثي البيئي 

 الباب الثالث

 تقويم األثي البيئي 
 

 (10مادة )

يُحهر على أي هصص أل ةشرلع القيام بأي نشااط أل اااتصدام يلاوث 

البيئااو  أل يسااه  دااي تاادهورها  أل يلحااق  ااررا  بااالموار  الطبياااو أل 

الكا نا  الحيو أل يصل أل يمنا  االااتصدام أل االااتامال أل االااتلال 

 الرهيد لالمشرلع للبيئو.

 (10مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

وردت كلمة مشروع وكلمة المشروع في 

المادة بمعنيين مختلفين، لذا نقترح تغيير 

جملاااة إل اغساااتغالل الرشااايد والمشاااروع 

للبيئااااااةإل الااااااى إل اغسااااااتغالل الرشاااااايد 

 والمسموح به للبيئةإل

 (11مادة )

البياااو  لالاماااارا  الساااكنيو القا ماااو داااي المنااااطق المصططاااو عااادا 

الماتمد   ال يجوز لجمي  الجها  الصا او احكاام هاذا القاانون البادء 

دي تنظيذ أي ةشرلع أل إ خال أي تاديا  أل توااا  علاى اانشاطو 

القا مااو أل الحصااول علااى أي تااراخيص بااذلك  إال باااد تقاادي  ااااتمار  

لبيئي  ليقرر المجلس على  اوء  رااات  لبياناا  بيانا  تقوي  ااثر ا

هذو االااتمار  ةادى الحاجاو إلاى تقادي  تقريار عان تقاوي  ااثار البيئاي 

لتلك المشارلعا  لدقاا  للقواعاد لاإلجاراءا  التاي يصادرها المجلاس  

ليجوز للمجلس أن يطلم ةان أ احاف المشارلعا  ااالظو الاذكر أياو 

يرى أهميتها للزلةهاا لتقريار  بيانا  أل ةالوةا  إ اديو أل  رااا 

 ةدى الحاجو إلى تقدي  تقرير ااثر البيئي.

 (11مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 (12مادة )

يضاا  المجلااس الماااايير لالموا ااظا  لاااااس لالضااواب  الازةااو 

المطلوف الترخيص لها  ليتولى علاى لتقوي  ااثر البيئي للمشرلعا  

 ااخص:

تحديااد دئااا  المشاارلعا  التااي تكااون بطبياتهااا وابلااو ان تحاادث  .1

 أ رارا  بيئيو.

تحديد المناطق لالمواو  ذا  ااهميو أل الحسااايو البيئياو الصا او  .2

 المواواا  التاريصيااو لااثريااو  اارا ااي الرطبااو  الجاازر المرجانيااو  

ا ق الااةااو  لغيرهااال  لذلااك بالتنساايق ةاا  المحميااا  الطبيايااو  الحااد

 الجها  المانيو.

 تحديد الموار  الطبيايو ذا  ااهميو الصا و. .3

 (12مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون. 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 (13مادة )

 

 

 

على الجها  الُمرخصو لبمناابو وياةهاا بمانح التاراخيص 

أل تجدياادها إلواةااو المشاارلعا  أل إ خااال أي تاااديا  أل 

توااااا  للمشاارلعا  القا ماااو  اااواء كاناات حكوةياااو أل 

خا ااااو أل ةشااااتركو  أن تحصاااال علااااى ةوادقااااو الجهاااااز 

التنظيذي وبل إ دار التاراخيص لضامان اااةو المشارلع 

 الناحيو البيئيو.ةن 

 

 (13مادة )

ل لاباااوابر وات اااياتاد التاااي ت اااددها الالئ اااا  إ اااادو عباااار   وفقاااا

 إلى نهايو الما  .ل التنفيةيا

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

علااى الجهااا  الُمرخصااو لبمناااابو وياةهااا بماانح التااراخيص أل تجدياادها 

إلواةاااو المشااارلعا  أل إ خاااال أي تااااديا  أل تواااااا  للمشااارلعا  

القا مااو  اااواء كاناات حكوةيااو أل خا ااو أل ةشااتركو  أن تحصاال علااى 

ةوادقو الجهاز التنظيذي وبل إ دار التراخيص لضمان اااةو المشارلع 

ل لابااوابر وات ااياتاد التااي ت ااددها الالئ ااا ةاان الناحيااو البيئيااو  وفقااا

 .التنفيةيا

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 (14مادة )

 

 

 

يُصطاار المجلااس ةقاادةي المشاارلعا  الصا اااو لشاارط تقااوي  ااثاار 

التقوي   لعليه  التقيد بكل ةا البيئي  بنطا   رااا  لةحتويا  ذلك 

يطلب  المجلس دي هاذا الصصاو   علاى أن يُااد تقريار تقاوي  ااثار 

البيئااي ةؤاسااا  لةكاتاام ااتشاااريو ةرخصااو ةاان المجلااس حساام 

 المشرلع لنوع نشاط .

 

 (14مادة )

ل لاباااوابر وات اااياتاد التاااي ت اااددها  إ اااادو عباااار   وفقاااا

 إلى نهايو الما  .ل الالئ ا التنفيةيا

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُصطاار المجلااس ةقاادةي المشاارلعا  الصا اااو لشاارط تقااوي  

ااثر البيئي  بنطا   رااا  لةحتويا  ذلاك التقاوي   لعلايه  

التقيد بكل ةا يطلب  المجلس دي هاذا الصصاو   علاى أن يُااد 

تقرير تقوي  ااثر البيئي ةؤاسا  لةكاتم ااتشاريو ةرخصو 

ل لابااوابر  لنااوع نشاااط ةاان المجلااس حساام المشاارلع  وفقااا

 .وات ياتاد التي ت ددها الالئ ا التنفيةيا

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 (15مادة )

للمجلااس دااي ااابيل إتمااام  رااااو تقرياار تقااوي  ااثاار البيئااي للمشاارلع 

يستاين بالجها  ذا  الااوو بالنسبو لباض  المطلوف الترخيص ل   أن

جواناااام المشاااارلع أل تقرياااار تقااااوي  ااثاااار البيئااااي لبماااان تااااراو ةاااان 

المتصصصاااين لذلي الصبااارا  لالكظااااءا  الصا اااو ااااواء ةااان  اخااال 

 المملكو أل خارجها.

 (15مادة )

 .الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (16مادة )

 

 

 

 

 

 

 

يلتااازم أ اااحاف المشااارلعا  بااايجراء تحليااال  لري للمصلظاااا  لر اااد 

ةوا ااظا  التصااري  لالملوثااا  الناتجااو عاان هااذو المشاارلعا  بمااا دااي 

ذلك الموا  القابلاو للتحلال  لحظاج ااجا  للر اد لإرااال تقاارير بهاذو 

لتحااد  الا حااو التنظيذيااو المااد  الازةااو النتااا   إلااى اإل ار  المصتصااو  

 (16مادة )

وت ااادد الالئ اااا التنفيةياااا المااادة الال ماااا  تلييااار عباااار  

الاااوار   داااي نهاياااو الماااا   إلاااى ل لالحتفااااه بهاااةال ال اااجالد

وت اادد الماادة الال مااا لالحتفاااه بهااةال ال ااجالد وذلاا   ا ااه  

ل لابوابر وات ياتاد التي   ل.ت ددها الالئ ا التنفيةياوفقا

 

 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يلتزم أ احاف المشارلعا  بايجراء تحليال  لري للمصلظاا  

لر ااد ةوا ااظا  التصااري  لالملوثااا  الناتجااو عاان هااذو 

المشااارلعا  بماااا داااي ذلاااك الماااوا  القابلاااو للتحلااال  لحظاااج 

اااجا  للر ااد لإراااال تقااارير بهااذو النتااا   إلااى اإل ار  

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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وت اادد الماادة الال مااا لالحتفاااه بهااةال ال ااجالد  المصتصاو   لاحتظال بهذو السجا .

ل لاباوابر وات اياتاد التاي ت اددها الالئ اا  وذل   ا ه وفقا

 .التنفيةيا

 (17مادة )

يجاااوز عناااد الضااارلر  عااادم التقياااد بالمقااااييس لالمااااايير التاااي تصااادر 

ذلك هاو حماياو اارلاح بالتطبيق احكام هذا القانون إذا كان الهدف ةن 

أل  مان لتأةين ااةو المنشأ  أل ةنطقو الامل  ليجم دي هذو الحالاو 

 إخطار اإل ار  المصتصو لالجها  المانيو.

 (17مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 الباب اليابا

 موا ها الكوارث والطوارئ البيئيا

 الباب اليابا

 موا ها الكوارث والطوارئ البيئيا
 

 (18مادة )

 

 

 

 

يضااااا  المجلاااااس بالتنسااااايق ةااااا  الجهاااااا  المانياااااو لأ اااااحاف 

المشااارلعا  الصاااناعيو لالمنهماااا  اإلوليمياااو لالدللياااو خططاااا  

لمواجهاااو الكاااوارث لالطاااوار، البيئياااو  ليصااادر باعتماااا  تلاااك 

الصط  لةيزانيتها ورار ةن ةجلس الوزراء  علاى أن تشامل هاذو 

لمبكار الصط  طر  تجنام هاذو الكاوارث لالوواياو ةنهاا لالتنباؤ ا

بها لطر  ةكادحتها لالحد ةن آثارها لةاالجو ةا يتبقى ةنها باد 

 انتهاء الكارثو بطر   حيو لبيئيو اليمو. 

كما يجام أن تتضامن هاذو الصطا  تظا ايل وناوا  االتصاال باين 

 الجها  المانيو  لالبدا ل المتاحو دي حال تاطلها.

 

 (18مادة )

النحاو الاوار  داي الانص إ ادو دقر  جديد  إلى نهاياو الماا   علاى 

 باد التاديل.

 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يضااااا  المجلاااااس بالتنسااااايق ةااااا  الجهاااااا  المانياااااو لأ اااااحاف 

المشااارلعا  الصاااناعيو لالمنهماااا  اإلوليمياااو لالدللياااو خططاااا  

لمواجهو الكوارث لالطوار، البيئيو  ليصدر باعتما  تلك الصط  

لةيزانيتها ورار ةن ةجلس الوزراء  علاى أن تشامل هاذو الصطا  

لمبكر بها لطر  طر  تجنم هذو الكوارث لالووايو ةنها لالتنبؤ ا

ةكادحتهااا لالحااد ةاان آثارهااا لةاالجااو ةااا يتبقااى ةنهااا باااد انتهاااء 

 الكارثو بطر   حيو لبيئيو اليمو. 

كماا يجاام أن تتضاامن هااذو الصطا  تظا اايل ونااوا  االتصااال بااين 

 الجها  المانيو  لالبدا ل المتاحو دي حال تاطلها.

يم وعاى  مياا الجهااد المعنياا واأل اأا  أن ت اار  إلاى تقاد

 ميااا الم اااعداد واتمكانياااد التااي تقتباايها موا هااا الكارثااا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعديل عاى الفقية المبافا: 

وعااااااااى  مياااااااا الجهااااااااد المعنياااااااا 

 واأل ااااأا  أن ت ااااار  إلااااى تقااااديم
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د  النفقااااد الفعاياااا التاااي  البيئياااا  ويتاااولَّى الصاااندوق تقاااديي ورا

اها األ أا  والجهاد المعنيا غيي ال كوميا.  ت مَّ

 مياااا الم ااااعداد واتمكانيااااد التاااي 

 تقتباااايها موا هااااا الكارثااااا البيئيااااا 

تقديي النفقاد الفعاياا  المجاسويتولَّى 

اهااااا األ ااااأا  والجهاااااد  التااااي ت مَّ

وردهاااا مااا   المعنياااا غياااي ال كومياااا

 .الصندوق
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 الباب الأامس

 البيئا المائيا م  مصادر التاوث حمايا

 الفصل األول

 نطاق حمايا البيئا المائيا

 الباب الأامس

 حمايا البيئا المائيا م  مصادر التاوث

 الفصل األول

 نطاق حمايا البيئا المائيا

 

 (19مادة )

يامل المجلس على حمايو البيئو الما يو ةن ةصا ر التلوث ةن خال 

 ةا يأتي:

البحريااو للمملكااو لالتااي تشااتمل علااى المياااو الداخليااو حمايااو البيئااو  .1

للمملكو لالبحر اإلوليماي لالمنطقاو المتاخماو للبحار اإلوليماي لالميااو 

الما قو ل   لةا يالو هذو المناطق دي طبقا  الهواء الاليا لةا داي 

 واع لباطن البحر ةن أي تلوث يق  بها بجمي   ورو لأهكال .

لبيئااو الما يااو الحيااو لغياار الحيااو لذلااك حمايااو المااوار  الطبيايااو ل .2

 بمن  التلوث أيا  كان ةصدرو لالحد ةن  لالسيطر  علي .

حمايو ةياو الشرف لالمياو الجوديو ةن التلوث لالامل علاى تنمياو  .3

 ةصا ر ةوار  المياو.

 (19مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون. 

 النوابالموافقة على قرار مجلس 
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 (20مادة )

يتولى المجلس  باد التنسيق ة  الجها  المانيو لالجهاا  المارخص 

لها بااتكشاف أل اااتصراج أل اااتلال حقاول الانظ  لاللااز  إعادا  

الناتجاو  ةوا ظا  إرها يو بشرلط الساةو البيئياو لإ ار  المصلظاا 

 .عن عمليا  إنتاج النظ  لاللاز لنقلهما لااتلالهما

 

 (20مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون. 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (21مادة )

يقوم المجلس  باد التنسيق ة  الجها  المانيو  بيجراء ر اد  لري 

عمليا  ااتكشاف لااتصراج لااتلال للتأثيرا  البيئيو الناتجو عن 

الاانظ  لاللاااز التااي تاات  دااي حقااول اإلنتاااج لةماارا  النقاال البريااو 

 لالبحريو.

 

 (21مادة )

 .الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (22مادة )

 

 

 

يُحهر علاى جميا  الوااا ل البحرياو أياا  كانات جنسايتها تصاري  أل 

إلقاء الزيت أل ةصلظات  أل غير ذلك ةن الموا  لالمصلظا  الصطر  أل 

 (22مادة )

صااويم كلمااو  جاادللل الااوار   دااي السااطر الثالااث ةاان ت

 ل. دوفل  الما   إلى 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُحهاار علااى جمياا  الواااا ل البحريااو أيااا  كاناات جنساايتها 

تصاااري  أل إلقااااء الزيااات أل ةصلظاتااا  أل غيااار ذلاااك ةااان 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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الموا  لالاواةل الملوثو دي البيئو البحريو للمملكو بطريقو ةباهر  أل 

بتحدياااد الماااوا   جااادللغيااار ةباهااار   ليُصااادر الجهااااز التنظياااذي 

طر  لالموا  لالاواةل الملوثاو داي تطبياق أحكاام هاذو لالمصلظا  الص

 الما  .

ليجم أن يُتب  داي الاتصلص ةان الماوا  لالمصلظاا  الصطار  لالماوا  

لالاواةاال الملوثااو الماااايير لاإلجااراءا  التااي يُحااد ها المجلااس ةاا  

ةراعا  االتظاوياا  الدللياو المرتبطاو بهاا المملكاو لالقارارا  المنظاذ  

 لها.

الموا  لالمصلظا  الصطر  أل الموا  لالاواةل الملوثاو داي 

للمملكاو بطريقاو ةباهار  أل غيار ةباهار   البيئاو البحرياو 

بتحدياد الماوا  لالمصلظاا    دوفل  ليُصدر الجهاز التنظيذي

الصطر  لالموا  لالاواةال الملوثاو داي تطبياق أحكاام هاذو 

 الما  .

ليجم أن يُتب  دي التصلص ةن الموا  لالمصلظا  الصطر  

لالماااوا  لالاواةااال الملوثاااو المااااايير لاإلجاااراءا  التاااي 

يُحد ها المجلس ةا  ةراعاا  االتظاوياا  الدللياو المرتبطاو 

 بها المملكو لالقرارا  المنظذ  لها.
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 (23مادة )

الواايلو ة  عدم اإلخاال باالتظاوياا  لالمااهادا  الدللياو  يكاون رباان 

البحريو ةسئوال  عن لو  تساريم الزيات داي حالاو حادلث تصاا م باين 

تلك الوايلو لالواا ل المصصصاو لنقال الزيات أل باين الواايلو البحرياو 

الناولاو للزياات لالمنشاا    اااواء كااان ذلاك بظااال ةتامااد ةناا  أل ةاان أحااد 

 تاباي  أل كان نتيجو خطئ  أل خطأ أحد تاباي  أل إهماله .

 (23مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون. 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 مرئيات مجلس أمانة العاصمة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون

 (24مادة )

يلتزم كل ةسئول عن أياو لاايلو أل ةااد  أل ةنشاأ  برياو أل بحرياو 

المنصاو  عليهاا داي  أل جويو  أن يبا ر داورا  لطبقاا  لإلجاراءا 

الا حااو التنظيذيااو إلااى إبااا  المجلااس أل ااالطا  المااوان  أل خظاار 

السواحل أل غيرها ةن الجها  المانيو عن كل حاا ث تلاوث للبيئاو 

البحريااو بالزياات أل المااوا  الضااار  ااخاارى دااور حدلثاا  ةاا  بيااان 

لرلف الحاا ث لناوع الماا   المتساربو لاإلجاراءا  التاي اتصاذ  

 تسرف أل الحد ةن .إليقاف ال

لدي جمي  ااحاوال  يجام علاى االطا  الماوان  لخظار الساواحل 

لالجهااا  المانيااو إبااا  المجلااس بجمياا  المالوةااا  عاان الحااا ث 

المشااار إلياا  دااور حدلثاا  لالتحاارا للحااد ةاان انتشااارو لذلااك بتنظيااذ 

 خط  الطوار، لالكوارث المحد  .

 

 (24مادة )

 .دي ةشرلع القانونالموادقو على نص الما   كما لر  

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (25مادة )

 

 

 

يُحهاار علااى جمياا  الواااا ل البحريااو أيااا  كاناات جنساايتها إغاارا  أل 

 (25مادة )

الظقاار  حصااصل الااوار   دااي السااطر االل ةاان تليياار كلمااو  

 ل.خطر الثانيو ةن الما   إلى 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُحهر على جمي  الوااا ل البحرياو أياا  كانات جنسايتها إغارا  

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 إلقاء القماةو أل تصري  ةياو الصرف الصحي دي البيئو البحريو.

لتتولى الطا  الماوان  بالتااالن ةا  خظار الساواحل إعادا  لتنظياذ 

تدالل القماةو أل تصري  ةيااو الصارف الصاحي لالتأكاد  حصص

ةن تطبياق اإلجاراءا  المتالقاو بهاذا الشاأن المنصاو  عليهاا داي 

 هذا القانون لال حت  التنظيذيو.

ليجاام أن يُتباا  دااي الااتصلص ةاان القماةااو لةياااو الصاارف الصااحي 

الماايير لاإلجراءا  التي يُحاد ها المجلاس ةا  ةراعاا  االتظاوياا  

 و المرتبطو بها المملكو لالقرارا  المنظذ  لها.الدللي

 

داي البيئاو أل إلقاء القماةاو أل تصاري  ةيااو الصارف الصاحي 

 البحريو.

لتتااولى ااالطا  المااوان  بالتاااالن ةاا  خظاار السااواحل إعاادا  

تدالل القماةو أل تصري  ةيااو الصارف الصاحي  خطرلتنظيذ 

لالتأكد ةن تطبيق اإلجراءا  المتالقو بهاذا الشاأن المنصاو  

 عليها دي هذا القانون لال حت  التنظيذيو.

الصرف الصحي  ليجم أن يُتب  دي التصلص ةن القماةو لةياو

المااااايير لاإلجاااراءا  التاااي يُحاااد ها المجلاااس ةااا  ةراعاااا  

 االتظاويا  الدلليو المرتبطو بها المملكو لالقرارا  المنظذ  لها.

 (26مادة )

 

 

 

يُحهاار علاااى الجهاااا  الماارخص لهاااا بااتكشااااف أل اااااتصراج أل 

بماا داي ذلاك نقال  -ااتلال حقول النظ  لاللااز البحرياو أل البرياو 

تصااري  أيااو ةااا   ةلوثااو ناتجااو عاان عمليااا  الحظاار أل  -الزياات 

االاتكشاف أل اختبار اآلبار أل اإلنتاج دي البيئو الما يو أل المنطقو 

هذو اانشطو  ةاا لا  يات  اااتصدام الوااا ل  البريو المتاخمو لمباهر 

اآلةناااو التاااي ال يترتااام عليهاااا اإل ااارار بالبيئاااو البرياااو لالما ياااو 

 (26مادة )

تصويم كلمو  لالبرتوكوال ل الوار   دي السطر السا س ةن 

 ل.والبيوتو وفد الما   إلى 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُحهر على الجها  المرخص لهاا بااتكشااف أل اااتصراج أل 

بماا داي ذلاك  -ااتلال حقول النظ  لاللااز البحرياو أل البرياو 

تصري  أيو ةا   ةلوثو ناتجو عن عمليا  الحظار  -نقل الزيت 

أل االاتكشاف أل اختبار اآلبار أل اإلنتاج داي البيئاو الما ياو أل 

هااذو اانشااطو  ةااا لاا  ياات   المنطقااو البريااو المتاخمااو لمباهاار 

ااتصدام الواا ل اآلةنو التي ال يترتم عليهاا اإل ارار بالبيئاو 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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لةاالجااو ةااا تاا  تصااريظ  ةاان نظايااا  لةااوا  لعواةاال ةلوثااو طبقااا  

احدث النه  الظنياو المتاحاو التاي يحاد ها المجلاس  ليماا يتظاق ةا  

اإلوليمياو  وكاوال لالبرتالشرلط المنصو  عليهاا داي االتظاوياا  

 .لالدلليو التي تكون المملكو طردا  ديها

البريااو لالما يااو لةاالجااو ةااا تاا  تصااريظ  ةاان نظايااا  لةااوا  

لعواةل ةلوثو طبقا  احدث النه  الظنياو المتاحاو التاي يحاد ها 

المجلاااس  ليماااا يتظاااق ةااا  الشااارلط المنصاااو  عليهاااا داااي 

اإلوليمياااو لالدللياااو التاااي تكاااون  تو اااوفدوالبيواالتظاوياااا  

 .المملكو طردا  ديها

 الفصل الثالث 

 التاوث الناتج ع  المصادر البييا

 الفصل الثالث 

 التاوث الناتج ع  المصادر البييا 
 

 (27مادة )

 

 

 

يُحهااار علاااى جميااا  المشااارلعا   بماااا داااي ذلاااك المحاااال الااةاااو 

لالمشرلعا  التجاريو لالصناعيو لالسياحيو لالصدةياو  تصاري  

أل إلقاء أيو ةوا  أل ةصلظاا  أل ااوا ل  تزياد علاى الحاد المساموح 

ب   أل ةصلظا  بناء دي ةياو البحر أل على الشاواط  لالساواحل أل 

القيااام بأيااو أنشااطو ةاان هااأنها إحااداث تلااوث أل تاادهور دااي البيئااو 

ليااااد كااال ياااوم ةااان اااااتمرار   اخماااو لهااااالسااااحليو أل الميااااو المت

 .التصري  أل النشاط المحهور  ةصالظو ةنظصلو

 

 (27مادة )

   ليااااد كااال ياااوم ةااان اااااتمرار التصاااري  أل حاااذف عباااار  

 الوار   دي نهايو الما  . النشاط المحهور  ةصالظو ةنظصلول

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

الااةااو يُحهاار علااى جمياا  المشاارلعا   بمااا دااي ذلااك المحااال 

لالمشااارلعا  التجارياااو لالصاااناعيو لالساااياحيو لالصدةياااو  

تصااري  أل إلقاااء أيااو ةااوا  أل ةصلظااا  أل اااوا ل  تزيااد علااى 

الحااد المسااموح باا   أل ةصلظااا  بناااء دااي ةياااو البحاار أل علااى 

الشااواط  لالسااواحل أل القيااام بأيااو أنشااطو ةاان هااأنها إحااداث 

 .او المتاخمو لهاتلوث أل تدهور دي البيئو الساحليو أل المي

 

 الموافقة على نص المادة في القانون
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 (28مادة )

يُحهر على أي هصص أل ةشرلع إلقاء المصلظا  أل تصري  ةياو 

الصااارف الصاااحي غيااار الماالجاااو ةباهااار   إلاااى البحااار  ليجااام 

ةاالجتهااا طبقااا  للموا ااظا  التااي يحااد ها المجلااس بالتنساايق ةاا  

 .بالصرف الصحيلزار  الصحو لاإل ار  المانيو 

 (28مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (29مادة )

يُشااترط للتاارخيص بيواةااو أي ةشاارلع علااى الشااري  الساااحلي أل 

وريبا  ةن  لالذي ينت  عن  تصري  ةوا  لعواةال ةلوثاو بالمصالظاو 

المنظذ  ل  أن يقوم طالام التارخيص  احكام هذا القانون لالقرارا 

باايجراء  رااااا  تقااوي  ااثاار البيئااي ليلتاازم بماالجااو المصلظاااا  

 .بأنواعها ةباهر  ة  بدء تشليل تلك المشرلعا 

 

 

 

 (29مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 الفصل اليابا

 الشيب والمياال الجوفياحمايا مياال 

 الفصل اليابا

 حمايا مياال الشيب والمياال الجوفيا
 

 (30مادة )

يقااوم المجلااس بالتاااالن لالتنساايق ةاا  الجهااا  المانيااو دااي جمياا  

ااةور المتالقو بالحظال على ةياو الشارف لالميااو الجودياو بماا داي 

 (30مادة )

 الموافقة على قرار مجلس النواب الموادقو على نص الما   كما لر   دي ةشرلع القانون.
 



44 
 

ذلااك المحادهااو علااى ةصااا ر ةااوار  المياااو لتنميتهااا لحمايتهااا ةاان 

 .التلوث

 (31مادة )

تتولى الجهاا  المانياو بالتنسايق ةا  المجلاس تحدياد وواعاد اااةو 

هاابكا  لخزانااا  لتو اايا  ةياااو الشاارف لضاامان جااو   ةياااو 

للمااايير التاي تحاد ها  الشرف ل احيتها لااتامال اآل ةي طبقاا  

 الا حو التنظيذيو.

 (31مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر   دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (32مادة )

 

 

 

 

تقوم الجهاا  المانياو بالتنسايق ةا  المجلاس بايجراء دحاص  لري 

انوي على خزانا  لتو يا  ةياو الشارف للتحقاق ةان اااةتها 

ل احيتها  لتصطر المالك بما يجم اتباع  ةن إجراءا  لضامان 

 ل ول المياو  الحو للقاطنين.

لدااي حالااو عاادم تنظيااذ المالااك لتلااك التاليمااا  يجااوز لتلااك الجهااا  

 اإل احا  الازةو على نظقت  الصا و. اجراء

لتُسجل نتيجو الظحص الدلري دي ااجا  خا او تحاتظج بهاا تلاك 

 (32مادة )

تصويم كلمو  اجراءل الوار   دي الظقر  الثانيو ةن الما   إلاى 

 ل.إ يات 

 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

تقااوم الجهااا  المانيااو بالتنساايق ةاا  المجلااس باايجراء دحااص 

 لري انوي علاى خزاناا  لتو ايا  ةيااو الشارف للتحقاق 

ةن ااةتها ل احيتها  لتصطر المالك بماا يجام اتباعا  ةان 

 ل ول المياو  الحو للقاطنين.إجراءا  لضمان 

لدي حالو عدم تنظيذ المالك لتلك التاليماا  يجاوز لتلاك الجهاا  

 اإل احا  الازةو على نظقت  الصا و. إ يات

لتُسجل نتيجو الظحص الدلري داي ااجا  خا او تحاتظج بهاا 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 تلك الجها . الجها .

 الباب ال ادس

 حمايا الهوات م  التاوث 

 الفصل األول 

 التاوث م  المصادر الثابتا 

 الباب ال ادس

 حمايا الهوات م  التاوث 

 الفصل األول 

 التاوث م  المصادر الثابتا 

 

 (33مادة )

تلتاازم كادااو المشاارلعا  دااي ةباهاارتها انشااطتها بااادم انبااااث أل 

بها التي تحاد ها تسرف ةلوثا  الهواء بما يجالز الحدل  المسموح 

 الا حو التنظيذيو.

 (33مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون. 
 الموافقة على قرار مجلس النواب

 

 (34مادة )

تلتزم كادو المشرلعا  لغيرها ةن ةصا ر التلوث الهاوا ي بامال 

هااابكا  للحااادا  للر اااد لالمراوباااو لتكاااون ةرتبطاااو إلكترلنياااا  

المصتصااااو  لعلااااى تلااااك المشاااارلعا  تزليااااد اإل ار  باااااإل ار  

المصتصو بالمالوةاا  المتالقاو بهاا لمراجاتهاا لتحدياد التجاالزا  

لةاادى االلتاازام بالمقاااييس البيئيااو لذلااك دااي  ااوء القاارارا  التااي 

 تصدر عن المجلس.

ليكااون لااإل ار  المصتصااو حااق االطاااع لاإلهااراف المباهاار علااى 

الحصول على النتا   ةباهر   ةان خطوط القياس لمصا ر التلوث ل

 ةصا رها لتقويمها لتحديد أثرها على البيئو الداخليو لالصارجيو.

 (34مادة )

 .الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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لعلى المشرلعا  التنسيق ة  اار ا  الجويو لاإل ار  المصتصو 

إليقاااف أل تصظاايض انبااثااا  ةلوثاتهااا اللازيااو لمسااتويا  أواال ةاان 

ي لحمايااو المقاااييس البيئيااو أثناااء حاادلث لاااهر  االنقاااف الحاارار

  حو اإلنسان ةن تلك المشرلعا .

 (35مادة )

يجم عند حر  أي نوع ةن أناواع الوواو  أل غيارو ااواء كاان داي 

أعمااال البحااث لاالاتكشاااف لالحظاار لااااتصراج لإنتاااج البتاارلل 

أل دي أغراو الصناعو أل توليد الطاوو أل اإلنشااءا  أل أي الصام 

غرو تجاري آخر  أال يجالز الدخان لاللازا  لاابصر  الناتجو 

الحدل  المسموح بها  لعلى المسئول عن هذا النشاط أل ةان يناوف 

عن  اتصاذ جمي  التادابير الازةاو للتقياد بالحادل  لالمقااييس البيئياو 

اتمااد  ةاان المجلااس  كمااا يلتاازم باالحتظااال لنااوات  االحتاارا  لالم

بسجل يدلن دي  وياس الكميا  الملوثو دي نوات  االحتارا  المشاار 

 إليها لاتصاذ جمي  االحتياطا  لتقليل هذو الكميا .

 (35مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (36مادة )

الجها  الااةو لالصا و لاادرا  عند القياام بأعماال التنقيام تلتزم 

أل الحظر أل البناء أل الهدم أل عند نقل ةا ينات  عنهاا ةان نظاياا  أل 

أتربو باتصاذ االحتياطا  الازةو أثنااء القياام بهاذو ااعماال  لذلاك 

 على النحو الذي تبين  القرارا  التنظيذيو التي تصدر عن المجلس.

 (36مادة )

 .الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 الفصل الثاني 

 التاوث م  المصادر المت ي ا

 الفصل الثاني 

 التاوث م  المصادر المت ي ا
 

 (37مادة )

يُحهار اااتيرا  أل اااتصدام آال  أل ةحركاا  أل ةركباا   تنباااث 

أل ةلوثا   تجالز الحدل  المساموح بهاا  ةنها أل ةن عوا ةها ةوا 

 التي تحد ها القرارا  التنظيذيو لهذا القانون.

 (37مادة )

 .الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون
 الموافقة على قرار مجلس النواب

 

 (38مادة )

ال يجوز ااتيرا  أل تدالل لوو  أل زيو  تشليل المركبا  إال بااد 

عدم لجو  ةوا  ةضاادو تاؤثر االبا  علاى أجهاز  ةكادحاو التأكد ةن 

التلوث أل تسبم انباااث الملوثاا  ةان عاوا م المركباا  بالمصالظاو 

احكام هذا القانون لال حت  التنظيذيو لالقرارا  المنظاذ  لا   ليجام 

أن يت  تاودير المالوةاا  لالبياناا  الوا احو عان ةكوناا  الوواو  

 لالزيو  لإل ار  المصتصو.

 (38دة )ما

 .الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 الباب ال ابا 

 حمايا البيئا البييا م  التاوث 

 الباب ال ابا 

 حمايا البيئا البييا م  التاوث 
 

 (39المادة )

يقاوم المجلاس بالتاااالن لالتنسايق ةاا  الجهاا  المانيااو للامال علااى 

تنمياو لتطاوير ةااوار  البيئاو لاالهتماام بااالتنوع البيولاوجي لزيااا   

الرواو الصضراء بااتصدام اااااليم لالتقنياا  الحديثاو لاالااتظا   

 (39المادة )

 .الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون
 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 .ةن التقنيا  المتقدةو التي تحمي المناطق الزراعيو لتنميها

 (40مادة )

تتولى الجها  المصتصو بالزراعو بالتنسيق ةا  المجلاس لالجهاا  

 :المانيو ااخرى ل   اللوا ح المنهمو للمسا ل اآلتيو

أنااواع ةبياادا  اآلدااا  لااااامد  لالمحساانا  الزراعيااو التااي  .1

 .يجوز إنتاجها أل تصنياها أل ااتيرا ها أل تداللها أل ااتصداةها

هرلط إنتاج أل تصني  أل ااتيرا  أل تدالل أل ااتصدام الماوا   .2

 .ل ةن هذو الما   لةوا ظا  كل ةنها1  المشار إليها دي البند

( 1) إجاراءا  تسااجيل لتصاريح المااوا  المشاار إليهااا داي البنااد .3

اااتصداةاتها لالتأكااد ةاان أنهااا تتوادااق ةاا  ةاان هااذو المااا   لتحديااد ا

 ةاايير االتظاويا  اإلوليميو لالدلليو ذا  الااوو.

ةان هاذو ( 1) طر  أخذ عينا  ةن الموا  المشار إليها دي البند .4

 الما   لطر  تحليلها لتقوي  نتا   التحليل.

كيظيااو ر ااد لتقااوي  لةاالجااو التلااوث النااات  عاان التاادالل أل  .5

 ةن أل غير الصحيح للموا  المشار إليها دي البنداالاتصدام غير اآل

 .ل ةن هذو الما  1 

ةن  تصري  أل تسرف أل إلقاء أي ةوا  كيميا يو ةلوثو للترباو  .6

أل نظايا  اا لو أل  لبو تؤثر على البيئو البريو أل الكا ناا  الحياو 

 .بها

 (40مادة )

 .الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 (41مادة )

تتولى اإل ار  المصتصو بالتنسيق ة  الجها  المانياو ل ا  لتنظياذ 

الضواب  لالشرلط لالحدل  المسموح بها لةكان لطار  الاتصلص 

 ةن ةصلظا  المبيدا  لغيرها ةن المصلظا  الضار  بالتربو

 (41مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون. 

 :إضافا عاى المادة

تتاااولى اإل ار  المصتصاااو بالتنسااايق ةااا  

الجهااا  المانيااو ل اا  لتنظيااذ الضااواب  

لالشرلط لالحدل  المساموح بهاا لةكاان 

لطاار  الااتصلص ةاان ةصلظااا  المبياادا  

 الزراعيااااااا المأافاااااااد لغيرهااااااا ةاااااان

 .الضار  بالتربو لالمصلظا 

 (42مادة )

يُحهر القيام بأي نشاط يساه  بطريقو ةباهار  أل غيار ةباهار  داي 

اإل رار بالتربو أل التأثير على خوا ها الطبيايو أل تلويثها علاى 

نحااو يااؤثر علااى واادرتها اإلنتاجيااو لذلااك لدقااا  لمااا تحااد و الا حااو 

 التنظيذيو لالقرارا  المنظذ  للقانون.

أن  أن يضاار بكميااو أل نوعيااو كمااا يُحهاار ةباهاار  أي نشاااط ةاان هاا

اللطاااء النباااتي دااي أي ةنطقااو بمااا يااؤ ي إلااى التصااحر أل تشااوي  

 البيئو الطبيايو أل تلير طبياو المناطق الزراعيو أل الحدا قيو.

 (42مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون. 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 الباب الثام 

 العمل والبيئا الداخايابيئا 

 الباب الثام 

 بيئا العمل والبيئا الداخايا
 

 (43مادة )

 

 (43مادة )

باااد عبااار   لالمركبااا  ل ومكبااياد الصااود إ ااادو عبااار   -

 مجلس النوابالموافقة على قرار 
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يلتااازم جميااا  ااهاااصا  لالمشااارلعا   عناااد ةباهااار  اانشاااطو 

اإلنتاجيااااو أل الصدةيااااو أل غيرهااااا لخا ااااو  عنااااد تشااااليل اآلال  

لالمادا  لالمركبا  لاااتصدام آال  التنبيا   باادم تجاالز الحادل  

 لشد  الصو  لدقا  لما يقررو المجلس. المسموح بها

 لااتصدام آال  التنبي ل الوار   دي السطر الثاني ةن الما  .

بااد عباار   المساموح ل والفتية الزمنيا لاةل  إ ادو عبار   -

 بها لشد  الصو ل.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

ااهاصا  لالمشارلعا   عناد ةباهار  اانشاطو  يلتزم جميا 

اإلنتاجيااو أل الصدةيااو أل غيرهااا لخا ااو  عنااد تشااليل اآلال  

ومكباااااياد  لالماااااادا  لالمركباااااا  لاااااااتصدام آال  التنبيااااا 

بااادم تجااالز الحاادل  المسااموح بهااا لشااد  الصااو    الصااود

 لدقا  لما يقررو المجلس. والفتية الزمنيا لةل 

 (44مادة )

 

 

 

لااإل ار  المصتصاااو وياااس لتقاااوي  ةلوثااا  الهاااواء لتأثيرهااا علاااى 

 واطني المباني المللقو لالماتمد  على التهويو الصناعيو.

 (44مادة )

ل لاباااوابر وات اااياتاد التاااي ت اااددها  إ اااادو عباااار   وفقاااا

 إلى نهايو الما  .ل الالئ ا التنفيةيا

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

لإل ار  المصتصو وياس لتقاوي  ةلوثاا  الهاواء لتأثيرهاا علاى 

ل  واطني المباني المللقو لالماتمد  علاى التهوياو الصاناعيو وفقاا

 .لابوابر وات ياتاد التي ت ددها الالئ ا التنفيةيا

 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 الباب التاسا 

 إدارة المواد الكيميائيا 

 الباب التاسا 

 المواد الكيميائياإدارة 
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 (45مادة )

 

 

 

 

 

بشأن حهر  2009ل لسنو 51ة  عدم اإلخال بأحكام القانون رو   

ااتحداث لإنتاج لتصزين لااتامال ااالحو الكيميا يو لتدةير تلك 

ااالحو  يُصدر المجلس ورارا  بتحديد الموا  الكيميا يو  لال يجوز 

ةاان تلااك المااوا  إال باااد  أي اااإنتاااج أل ااااتيرا  أل تصاادير أل تاادالل 

الحصااول علااى تاارخيص ةساابق ةاان الجهااا  المرخصااو باااد أخااذ 

ةوادقو المجلس للدقا  للمااايير لاالهاتراطا  التاي تضااها اإل ار  

 المصتصو لالتاهد كتابيا  بااللتزام بها.

ليجوز للمجلس لو  النشاط أل التقدم بطلام إللااء التارخيص إلاى 

خطور  النشااط أل المنات  علاى البيئاو أل الجهو الُمرخصو إذا ثبتت 

الصحو الااةاو أل إةكانياو إنتاجا  بطريقاو أخارى أوال  اررا  علاى 

 البيئو أل الصحو الااةو.

 (45مادة )

 .)أع(تصويم كلمو  أيا ل لتصبح  -

ل لاماادد والبااوابر وات ااياتاد التااي  إ ااادو عبااار   -   وفقااا

نهايو الظقر  الثانيو  إلىل ت ددها الالئ ا التنفيةيا لهةا القانون

 .ةن الما  

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

بشاأن  2009ل لسانو 51ة  عدم اإلخال بأحكام القانون روا   

حهر ااتحداث لإنتاج لتصازين لاااتامال اااالحو الكيميا ياو 

لتاادةير تلااك ااااالحو  يُصاادر المجلااس واارارا  بتحديااد المااوا  

 أعالكيميا يو  لال يجوز إنتاج أل ااتيرا  أل تصدير أل تادالل 

ةاان تلااك المااوا  إال باااد الحصااول علااى تاارخيص ةساابق ةاان 

لمجلااس للدقااا  للماااايير الجهااا  المرخصااو باااد أخااذ ةوادقااو ا

لاالهااتراطا  التااي تضاااها اإل ار  المصتصااو لالتاهااد كتابيااا  

 بااللتزام بها.

ليجوز للمجلس لو  النشاط أل التقدم بطلام إللااء التارخيص 

إلى الجهو الُمرخصو إذا ثبتت خطاور  النشااط أل المنات  علاى 

 البيئو أل الصاحو الااةاو أل إةكانياو إنتاجا  بطريقاو أخارى أوال

ل لاماادد والبااوابر    ااررا  علااى البيئااو أل الصااحو الااةااو وفقااا

 .وات ياتاد التي ت ددها الالئ ا التنفيةيا لهةا القانون

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 (46مادة )

يجاام علااى ةسااتور ي لةسااتصدةي المااوا  الكيميا يااو التااي يصاادر 

المانياو  تقادي  بتحديدها ورار ةن المجلس باد التنسيق ة  الجهاا  

تقرياار ااانوي ةتضاامنا  جمياا  المالوةااا  عاان أنااواع هااذو المااوا  

لالكميا  المستور   لالمصزناو  لةاا تا  التصارف ديا  ةنهاا ااواء 

بااالبي  أل االاااتصدام أل الااتصلص  أل أي تصاارف آخاار ياات  بشااأنها  

 لتقدي  أيو ةالوةا  أخرى يرى المجلس  رلر  توديرها.

 (46مادة )

 . نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون الموادقو على

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 (47مادة )

 

 

 

على جمي  الجها  التي تقوم بينتااج أل تابئاو أل ةناللاو أل تصازين 

عبار إولاي  المملكاو   ةرلرهاأل نقل أل ااتيرا  الموا  الكيميا يو أل 

االلتاازام بجمياا  االحتياطااا  لاالهااتراطا  لالماااايير البيئيااو التااي 

يُحد ها المجلس بما يضمن عدم حادلث أياو أ ارار علاى اإلنساان 

 الكيما ياولالبيئو  ة  التقيد بالنهام المتوا   الاالمي لتصني  الموا  

 الصطر  لتودير المالوةا  التي يطلبها هذا النهام.

 (47) مادة

 ل.تميييها تصويم كلمو  ةرلرهال إلى  -

 ل.الكيميائيا تصويم كلمو  الكيما يول إلى  -

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

علااى جمياا  الجهااا  التااي تقااوم بينتاااج أل تابئااو أل ةناللااو أل 

عباار  تميييهاااتصاازين أل نقاال أل ااااتيرا  المااوا  الكيميا يااو أل 

إولاااي  المملكااااو  االلتاااازام بجميااا  االحتياطااااا  لاالهااااتراطا  

لالماايير البيئيو التي يُحد ها المجلاس بماا يضامن عادم حادلث 

أيااو أ اارار علااى اإلنسااان لالبيئااو  ةاا  التقيااد بالنهااام المتااوا   

الصطار  لتاودير المالوةاا   الكيميائيااالاالمي لتصني  الموا  

 التي يطلبها هذا النهام.

 

 موافقة على قرار مجلس النوابال
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 (48مادة )

 

 

 

يُحد  المجلس باالتظا  ةا  الجهاا  المانياو  الماوا  الكيميا ياو التاي 

يحهر ااتيرا ها أل ااتصداةها دي جميا  الحااال  اااباف  احيو 

 أل بيئيو.

 (48مادة )

باااد عبااار   يحهاار ل أو تي يبهااا أو تصاانيعها إ ااادو عبااار  

 ااتيرا هال.

ص   :بعد التعديلالـنَـّ

يُحد  المجلاس باالتظاا  ةا  الجهاا  المانياو  الماوا  الكيميا ياو 

أل ااااتصداةها  أو تي يبهااا أو تصاانيعهاالتااي يحهاار ااااتيرا ها 

 دي جمي  الحاال  ااباف  حيو أل بيئيو.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 الباب العا ي 

 المواد والمصادر المشعا

 الفصل األول 

 المواد والمصادر المشعا المؤينا 

 الباب العا ي 

 المواد والمصادر المشعا

 الفصل األول 

 المواد والمصادر المشعا المؤينا 

 

 (49مادة )

يُحهر ااتيرا  أل جلم النظاياا  المشااو بلارو الاتصلص المؤوات 

 أل النها ي ةنها دي إولي  المملكو.

 (49مادة )

 الموافقة على قرار مجلس النواب دي ةشرلع القانون. الموادقو على نص الما   كما لر 
 

 (50مادة )

يُحهر إنتاج أل ااتيرا  أل تصدير أل نقل أل تصزين أل اااتصدام أل 

الااتصلص ةاان المااوا  لالمصااا ر المشاااو المؤينااو لالمااوا  النوليااو 

لااجهز  المصدر  لإلهااع المؤين  لن الحصاول علاى تارخيص 

ةن المجلس  لتحد  الا حو التنظيذياو هارلط لإجاراءا  ةانح ذلاك 

 (50مادة )

 القانون.الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 لالتزاةات . الترخيص لةسئوليا  المرخص ل 

لللمجلاااس رداااض طلااام التااارخيص اي ةشااارلع إذا تباااين لااا  أن 

الهدف ةن  ال يتنااام لالمصااطر اإلهاااعيو المحتمال حادلثها ةان 

المشاارلع  كمااا أن للمجلااس لواا  التاارخيص أل إللاااءو دااي حااال 

 ةصالظو المرخص ل  لشرلط الترخيص.

 (51مادة )

علااى الجهااا  المرخصااو لبمناااابو ةاانح التااراخيص للمشاارلعا  

التااي يمكاان أن يشاامل نشاااطها ااااتصدام المااوا  لالمصااا ر المشاااو 

المؤينو لالموا  النولياو لااجهاز  المصادر  لإلهاااع أخاذ ةوادقاو 

 المجلس وبل ةنح الترخيص.

الجهاا  بايبا  المجلاس بأياو ةصالظاا  تقا  ةان تلاك كما تلتزم تلك 

 المشرلعا .

 (51مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (52مادة )

تق  المسئوليو الر يسيو عن ااةان دي المشرلع المرخص ل  لأةن 

النولياااو المااارخص الماااوا  لالمصاااا ر المشااااو المؤيناااو لالماااوا  

بااااتصداةها ديهااا علااى عاااتق الشااصص الماارخص لاا   لتشاامل هااذو 

المسااائوليو أي تاااأثير خاااارج المشااارلع واااد يااانج  عااان الاملياااا  

لاانشاااطو المااارخص لااا  القياااام بهاااا لعااان أي حاااا ث أل طاااار، 

 إهااعي خال القيام بهذو الامليا  لاانشطو أل نتيجو لها.

 (52مادة )

 .  كما لر  دي ةشرلع القانونالموادقو على نص الما 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 (53مادة )

 

 

يُصدر المجلس بالتنسيق ة  الجها  المانيو  التاليما  لالقارارا  

 لاإلجراءا  التي تنه  ةا يأتي:

التاارخيص للمشاارلعا  لااهااصا  لتاادالل المااوا  لالمصااا ر  .1

 المصدر  لإلهااع.المشاو المؤينو لالموا  النوليو لااجهز  

 

حاااادل  التااااارو اإلهااااااعي للااااااةلين باإلهااااااع لللجمهااااور  .2

 لالتحقق ةن التقيد بها لةراجاتها.

الماااايير المنهمااو للتااارو اإلهااااعي دااي اإلجااراءا  الطبيااو  .3

 التشصيصيو لالااجيو لالتحقق ةن التقيد بها لةراجاتها.

المؤيناو تصدير لااتيرا  لنقل ةلكيو الماوا  لالمصاا ر المشااو  .4

 لالموا  النوليو لااجهز  المصدر  لإلهااع.

 النقل اآلةن للموا  لالمصا ر المشاو المؤينو لالموا  النوليو. .5

 

 ب  إنتاج المصلظا  التاي تحتاوي علاى ةاوا  ةشااو لتصزينهاا  .6

 لةاالجتها لنقلها لالتصلص اآلةن ةنها.

البيئاو  القي  المرجايو لتركيز الموا  المشاو التي يت  إطاوها داي .7

 (53مادة )

 ل.بها ل لتكون 7ل الوار   دي نهايو البند  لهاتصويم كلمو  

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُصااادر المجلاااس بالتنسااايق ةااا  الجهاااا  المانياااو  التاليماااا  

 لالقرارا  لاإلجراءا  التي تنه  ةا يأتي:

التااااارخيص للمشااااارلعا  لااهاااااصا  لتااااادالل الماااااوا   .1

لالمصا ر المشاو المؤينو لالموا  النوليو لااجهز  المصدر  

 لإلهااع.

حاادل  التااارو اإلهااااعي للااااةلين باإلهااااع لللجمهااور  .2

 لالتحقق ةن التقيد بها لةراجاتها.

الماايير المنهمو للتارو اإلهااعي دي اإلجراءا  الطبيو  .3

 التشصيصيو لالااجيو لالتحقق ةن التقيد بها لةراجاتها.

ير لااااتيرا  لنقاال ةلكيااو المااوا  لالمصااا ر المشاااو تصااد .4

 المؤينو لالموا  النوليو لااجهز  المصدر  لإلهااع.

النقااال اآلةااان للماااوا  لالمصاااا ر المشااااو المؤيناااو لالماااوا   .5

 النوليو.

 اااب  إنتااااج المصلظاااا  التاااي تحتاااوي علاااى ةاااوا  ةشااااو  .6

 لتصزينها لةاالجتها لنقلها لالتصلص اآلةن ةنها.

جايو لتركيز الموا  المشااو التاي يات  إطاوهاا داي القي  المر .7

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 .لهانتيجو لألنشطو لالمماراا  المرخص 

ترخيص لاعتما  الصدةا  المساند  للوواياو اإلهاااعيو لااةاان  .8

اإلهااعي لالنولي كصدةا  ويااس الجرعاا  اإلهاااعيو لةاااير  

أجهز  المسح اإلهااعي لالتدريم داي ةجاال الوواياو ةان اإلهاااع 

ر المشااو المؤيناو لااةان اإلهااعي لأةن لأةاان الماوا  لالمصاا 

 لالموا  النوليو.

 .بهاالبيئو نتيجو لألنشطو لالمماراا  المرخص 

تااارخيص لاعتماااا  الصااادةا  المسااااند  للوواياااو اإلهاااااعيو  .8

لااةااااان اإلهااااااعي لالنااااولي كصاااادةا  وياااااس الجرعااااا  

اإلهااااعيو لةااااير  أجهااز  المسااح اإلهااااعي لالتاادريم دااي 

اع لااةااان اإلهااااعي لأةاان لأةااان ةجااال الووايااو ةاان اإلهااا

 الموا  لالمصا ر المشاو المؤينو لالموا  النوليو.

 (54مادة )

للمجلاااس التحقاااق ةااان التااازام الجهاااا  المرخصاااو لالمشااارلعا  

المااارخص لهاااا باهاااتراطا  التااارخيص لبالتاليماااا  لالقااارارا  

إجااراء القيااااا  لالدرااااا  المطبقااو دااي هااذا الشااأن  ةاان خااال 

لطلم الوثا ق لالمصططا  لالبيانا  ةن المرخص لها  لالجهاا  

المرخصو  كما أن للمجلاس القياام باملياا  التظتايش لالتادويق علاى 

المشرلعا  المرخص لها  ليجوز للمجلس تظويض  احيات  دي 

 ذلك للهيئا  الروابيو ذا  الااوو.

 (54مادة )

    كما لر  دي ةشرلع القانون.الموادقو على نص الما

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (55مادة )

تلتاازم المشاارلعا  لااهااصا  بتااودير عاااةلين ةاان ذلي الكظاااء  

المنااابو لمراوبااو الماوا  المشاااو المؤيناو لالااتحك  ديهاا لالتأكااد ةاان 

 تنظيذ اهتراطا  الترخيص.

 

 (55مادة )

 ةشرلع القانون. الموادقو على نص الما   كما لر  دي

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 (56مادة )

تلتاااااازم المشاااااارلعا  لااهااااااصا  بتزليااااااد اإل ار  المصتصااااااو 

بالمالوةااا  لالصاارا   لالمصططااا  المو ااحو لمواواا  التصاازين 

لااااتصدام المااوا  لالمصااا ر المشاااو لجرعااا  تااارو الااااةلين 

 لدى هذو الجها  للموا  لالمصا ر المشاو.

 (56)مادة 

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (57مادة )

تلتااازم المشااارلعا  لااهاااصا  المااارخص لهااا  بااايبا  اإل ار  

 المصتصو دي الحاال  اآلتيو:

وباال ااااتيرا  أل تصاادير أل ااااتصدام المااوا  لالمصااا ر المشاااو  .1

 المؤينو.

النولي بماا يزياد علاى الحادل  المساموح  لجو  تسرف لإلهااع .2

 بها لالتي يضاها المجلس.

إذا ااتقبل أي هصص أل عاةل جرعو إهااع تزيد علاى الحادل   .3

 المسموح بها.

 (57مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (58مادة )

نهااام إ اري  اخلااي يحااد   تلتاازم المشاارلعا  لااهااصا  بو اا 

االختصا ااا  بو ااوح لإجااراءا  الاماال المكتوبااو لإجااراءا  

 اامان الجااو   لتاادريم الااااةلين لإجااراءا  الطااوار، بمااا يحقااق 

 اهتراطا  الترخيص لالماايير التي يضاها المجلس.

 (58مادة )

 الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 لنوابالموافقة على قرار مجلس ا
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 (59مادة )

ال يجوز تصزين الموا  لالمصا ر المشاو المؤينو بصور   ا مو إال 

دااي المواواا  التااي توادااق عليهااا اإل ار  المصتصااو  لتحااد  الا حااو 

 التنظيذيو إجراءا  لهرلط التصزين دي هذو المواو .

 (59مادة )

 .الموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون
 على قرار مجلس النوابالموافقة 

 

 (60مادة )

يجاام إعااا   المصااا ر المشاااو المؤينااو بطريقااو ةحكمااو الللااق إلااى 

الجهو المصدر  للتصلص ةنهاا  أةاا النظاياا  ااخارى التاي تحاد ها 

 الجهو المصتصو ديت  التصرف ديها لدق اهتراطا  تضاها لذلك.

 (60مادة )

 .القانونالموادقو على نص الما   كما لر  دي ةشرلع 
 الموافقة على قرار مجلس النواب

 

 (61مادة )

 

 

 

 

يجم أال يجالز ةستوى النشاط اإلهااعي أل تركيز الموا  المشااو 

الحاادل  التااي  عاانالمؤينااو دااي الهااواء أل الماااء أل اللااذاء أل التربااو 

 يحد ها المجلس.

 

 (61مادة )

 الوار   دي السطر الثاني ةن الما  .  عنلحذف كلمو  -

ل لاباااوابر وات اااياتاد التاااي تبي نهاااا  إ اااادو عباااار   - وفقاااا

 إلى نهايو الما  . لالالئ ا التنفيةيا لهةا القانون

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يجاام أال يجااالز ةسااتوى النشاااط اإلهااااعي أل تركيااز المااوا  

المشاو المؤينو دي الهواء أل المااء أل اللاذاء أل الترباو الحادل  

ل لاباوابر وات اياتاد التاي تبي نهاا  التي يحد ها المجلس وفقاا

 .الالئ ا التنفيةيا لهةا القانون

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 الفصل الثاني

 ات عا  غيي المؤي 

 الفصل الثاني

 ات عا  غيي المؤي 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 (62مادة )

يحد  المجلس ةصا ر اإلهااع غير المؤين دي نطا  تطبيق أحكام 

ةان  هذا القانون  كما يحد  لاا ل لهارلط حماياو اإلنساان لالبيئاو

ةصاااطر تلااك المصااا ر  لال يجااوز ااااتيرا  أل تركياام أل ااااتصدام 

أي ةان أجهاز  لةصاا ر اإلهاااع غيار الماؤين إال بموادقاو اإل ار  

المصتصو  لعلى الجها  الُمرخصو التأكد ةن توادر هاذو الشارلط 

 لتلك الواا ل وبل ةنح الترخيص.

و ليجاااوز لاااإل ار  المصتصاااو  بنظساااها أل تظاااويض غيرهاااا  ةراوبااا

ةصا ر اإلهااع غير المؤين لإجاراء الكشا  الادلري لالاشاوا ي 

علااى ااجهااز  لاآلال  لالمااادا  لااةاااكن للتحقااق ةاان ةطابقتهااا 

 للماايير لاالهتراطا  البيئيو التي يحد ها المجلس.

 (62مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

 الباب ال ادع عشي

 إدارة المواد والمأافاد الأطية

 الباب ال ادع عشي

 إدارة المواد والمأافاد الأطية

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (63مادة )

يُحهاار ااااتيرا  أل جلاام المااوا  لالمصلظااا  الصطاار  أل  دنهااا أل  -أ

الااتصلص ةنهااا بااأي هااكل دااي كاةاال إولااي  إغراوهااا أل تصزينهااا أل 

 المملكو.

يُحهاااار ااااااتيرا  أل جلاااام أل  داااان أل إغاااارا  أل تصاااازين أل  -ف

التصلص ةن النظايا  النوليو بأي هكل ةن ااهكال دي كاةال إولاي  

 (63مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب 
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 المملكو.

يُحهر السماح بمرلر لاا ل النقل البحريو أل الجويو أل البريو  -ج

لنظاياا  النولياو داي البيئاو البرياو التي تحمل المصلظا  الصطار  أل ا

 أل الجويو أل البحريو عبر إولي  المملكو.

 (64مادة )

 

 

 

 

 

يُحهاار إنتاااج أل تاادالل المااوا  لالمصلظااا  الصطاار   لن الحصااول 

اإل ار  المصتصاااو  ليحاااد  المجلاااس هااارلط علاااى تااارخيص ةااان 

لإجراءا  ةنح ذلك الترخيص  ليحهر الحار  المظتاوح اي ناوع 

 ةن هذو الموا  لالمصلظا .

 

 

 

 (64مادة )

  ويُصاادر المجاااس بعااد التن اايق مااا الجهاااد  إ ااادو عبااار  

المعني ا  داول إر اديا لت ديد المواد والمأافاد الأطية فاي 

وإ ااااياتاد ماااان  ذلاااا   باااااد عبااااار  ل تطبيااااق هااااةال المااااادة

 ل.التيخيص

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُحهاااار إنتاااااج أل تاااادالل المااااوا  لالمصلظااااا  الصطاااار   لن 

الحصول على ترخيص ةن اإل ار  المصتصو  ليحد  المجلاس 

ويُصادر المجااس بعاد   هرلط لإجراءا  ةنح ذلك التارخيص

الماواد التن يق ماا الجهااد المعني اا  اداول إر ااديا لت دياد 

ليحهاار الحاار    والمأافاااد الأطااية فااي تطبيااق هااةال المااادة

 المظتوح اي نوع ةن هذو الموا  لالمصلظا .

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (65مادة )

على القا مين على إنتاج أل تدالل الموا  لالمصلظا  الصطار  ااواء 

 (65مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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كاناات دااي حالتهااا اللازيااو أل السااا لو أل الصاالبو لالمااوا  المشاااو 

لااجهااااز  المصاااادر  لإلهااااااع  االلتاااازام بجمياااا  االحتياطااااا  

لاالهااتراطا  لالماااايير التااي يحااد ها المجلااس بمااا يضاامن عاادم 

 حدلث أيو أ رار باإلنسان لالبيئو. 

لعلااى الجهااا  المانيااو أل الشااصص أل  اااحم المشاارلع أل ةاان 

ن  الذي ينت  عن نشاط أي ةانه  ةصلظاا  خطار  االحتظاال ينوف ع

بسجل خا  بتظا يل هذو المصلظا  لكيظيو الاتصلص ةنهاا  ليباين 

 بقرار ةن الر يس التنظيذي البيانا  التي تدلن دي هذا السجل. 

لتقوم اإل ار  المصتصو بصاور   لرياو بمتابااو الساجل للتأكاد ةان 

 ةطابقو البيانا  للواو .

 

 (66مادة )

يُحهاار علااى ااهااصا  لالمشاارلعا   حظااج لتصاازين المصلظااا  

الصطاار  أل ةاالجتهااا أل الااتصلص ةنهااا بأيااو طريقااو ةصالظااو للاانه  

 لالماايير لااااليم لاالهتراطا  التي يضاها المجلس.

 (66مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (67مادة )

يلتااازم ااهاااصا  لالمشااارلعا  التاااي يحاااد ها المجلاااس  بينشااااء 

 لحدا  لماالجو المصلظا  الصطر  الناتجو عن نشاطها.

 (67مادة )

 القانون. الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع
 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 (68مادة )

 

 

يجاام الااتصلص ةاان المصلظااا  الطبيااو الناتجااو عاان أنشااطو الرعايااو 

الصااااحيو بكادااااو أهااااكالها التمريضاااايو لالااجيااااو لالتشصيصاااايو 

لةصلظااا  غاارف حظااج المااوتى هاااةلو أعمااال المصتباارا  لةراكااز 

لةنتجاااا  لعقااااوير ةااةااال اا لياااو  ااااناناالاابحااااث لعااااج 

لةساااتو عاتها لالاااااج البيطاااري لدقاااا  للشااارلط لالمااااايير التاااي 

 يصدر بتحديدها ورار ةن الجهو المصتصو بالتنسيق ة  المجلس.

 (68مادة )

 .لاألسنان ل إلى تصويم كلمو  االانان

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يجم التصلص ةن المصلظا  الطبيو الناتجو عن أنشطو الرعايو 

الصااحيو بكادااو أهااكالها التمريضاايو لالااجيااو لالتشصيصاايو 

لةصلظاااا  غااارف حظاااج الماااوتى هااااةلو أعماااال المصتبااارا  

لةنتجاا  لعقااوير ةااةال  األسانانلةراكاز اابحااث لعااج 

اا ليااااو لةسااااتو عاتها لالااااااج البيطااااري لدقااااا  للشاااارلط 

اااايير التااي يصاادر بتحدياادها واارار ةاان الجهااو المصتصااو لالم

 بالتنسيق ة  المجلس.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 (69مادة )

 

 

 

يجم أن تشمل الشرلط لالماايير التاي تصادر بشاأن الاتصلص ةان 

المصلظاا  الناتجااو عاان أنشااطو الرعايااو الصااحيو علااى عمليااو إنتاااج 

لتصاازين لنقاال لةاالجااو تلااك المصلظااا  لالااتصلص ةنهااا  بهاادف 

السيطر  على هذو المصلظا  لالحيلولو  لن انتشاار آثارهاا الضاار  

ا بااالطر  السااليمو بيئيااا  بالصااحو لالبيئااو حتااى ياات  الااتصلص ةنهاا

 (69مادة )

باااد عبااار   الرعايااو الصااحيو ل  يفيااا تنماايم إ ااادو عبااار  

 علىل.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يجم أن تشمل الشرلط لالماايير التاي تصادر بشاأن الاتصلص 

 يفياا ةن المصلظا  الناتجو عن أنشطو الرعاياو الصاحيو علاى 

عمليااو إنتاااج لتصاازين لنقاال لةاالجااو تلااك المصلظااا   تنماايم

لالتصلص ةنها  بهدف السيطر  على هذو المصلظاا  لالحيلولاو 

 لن انتشار آثارها الضار  بالصحو لالبيئو حتاى يات  الاتصلص 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 ةنها بالطر  السليمو بيئيا  ل حيا . ل حيا .

 (70مادة )

حاار  جمياا  أنااواع المصلظااا  دااي غياار يُحهاار إلقاااء أل ةاالجااو أل 

ااةاااكن المصصصااو لااذلك  ليراعااى دااي ذلااك الباااد عاان المناااطق 

السااكنيو لالسااياحيو لالصااناعيو لالزراعيااو لالتجاريااو لالساااحليو  

لتحاااد  الا حاااو التنظيذياااو الموا اااظا  لالضاااواب  الصا اااو بهاااذو 

 ااةاكن لةواواها.

 (70مادة )

 ر  دي ةشرلع القانون.الموادقو على نَـص الما   كما ل

 الموافقة على قرار مجلس النواب 
 

 (71مادة )

عند الحاجو إلى نقل الموا  لالمصلظا  الصطر  لالتصلص ةنها عبر 

الحاادل  البريااو لالبحريااو لالمجااال الجااوي يجاام أن ياات  ذلااك طبقااا  

للضواب  التي يحد ها المجلس لبمراعاا  أحكاام االتظاوياا  الدللياو 

 المرتبطو بها المملكو.لاإلوليميو 

 (71مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 الباب الثاني عشي

 التنو  ال يوع

 الباب الثاني عشي

 التنو  ال يوع
 

 (72مادة )

 

 

 

يقاااوم المجلاااس لبالتنسااايق ةااا  اللجناااو الوطنياااو التوجيهياااو للتناااوع 

 (72مادة )

ثانيو إلى الما   علاى النحاو الاوار  داي الانص  بااد  إ ادو دقر 

 التاديل.

ص بعد التعديلال  :ـنَـّ

يقوم المجلس لبالتنسايق ةا  اللجناو الوطنياو التوجيهياو للتناوع 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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البيولوجي لالجها  المانياو بتحدياد المحمياا  الطبياياو لالمنااطق 

ذا  الحساااايو البيئيااو لحاادل ها الجلراديااو لتصاانيظها لتنهيمهااا 

 لكيظيو إ ارتها لةراوبتها بما يكظل الحظال عليها لااتداةتها.

 

البيولااااوجي لالجهااااا  المانيااااو بتحديااااد المحميااااا  الطبيايااااو 

لالمناطق ذا  الحساايو البيئيو لحدل ها الجلراديو لتصنيظها 

لتنهيمهااا لكيظيااو إ ارتهااا لةراوبتهااا بمااا يكظاال الحظااال عليهااا 

 لااتداةتها.

ااي قاايار المجاااس بتعيااي  ال اادود الجحيافيااا لام مياااد  ويُنشا

الطبيعياااااا والمنااااااطق ذاد ال  اسااااايا البيئياااااا والأااااايائر 

 الموض ِّ ا لها وإحداثياتها في الجييدة اليسميا.

 (73مادة )

 

 

 

 

 

 

يُحهااار القياااام بكااال ةاااا ةااان هاااأن  اإل ااارار بمكوناااا  المحمياااا  

 (73مادة )

القيا  بايع  نشااط ما   اينه إحاداث  ل: إ ادو عبار  1البند   -

 إلى  در البند.ل تدهور أو

و المناااااطق ذاد ال  اساااايا أل: إ ااااادو عبااااار   2البنااااد   -

 إلى نهايو البند.ل البيئيا

باد عبار   وطا  ل نقلأو إتالق أو  ل: إ ادو عبار  3البند   -

 أل اوتاعل.

أو رعويااا أو ت ااييي المي باااد  ل: إ ااادو عبااار  4البنااد   -

بااد عباار   أل  اناعيو أل  لخارج الم اراد الم دَّدة لاةل 

 .تجاريول

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُحهار القياام بكال ةاا ةان هاأن  اإل ارار بمكوناا  المحمياا  

 ى قرار مجلس النوابالموافقة عل
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لالمنااااطق ذا  الحسااااايو البيئياااو أل المسااااس بقيمتهاااا  الطبياياااو

الجماليو أل اإلخال بالتوازن الطبياي بين عنا ر التناوع الحياوي 

ديهااا  ااااواء كاناات داااي البااار أل البحاار  ليشااامل ذلااك علاااى لجااا  

 الصصو :

إتاااااف أل تاااادةير التكوينااااا  الجيولوجيااااو أل الجلراديااااو أل  .1

 الحيوان أل النبا  أل لتكاثرهما.المناطق التي تاد ةوطنا  لظصا ل 

 

 تلويث تربو أل ةياو أل هواء المحميا  الطبيايو. .2

 
 

 وط  أل اوتاع النباتا  أل تاريو التربو. .3

إواةو المنش   أل المباني أل هق الطر  أل القنوا  البحريو أل  .4

ةمارااو أيااو أنشاطو زراعيااو أل  اناعيو أل تجاريااو داي المناااطق 

الحسااااايو البيئياااو  لن الحصاااول علاااى المحمياااو لالمنااااطق ذا  

 تصريح بذلك ةن المجلس.

البيئيااو أل المساااس بقيمتهااا الطبيايااو لالمناااطق ذا  الحساااايو 

الجماليااو أل اإلخااال بااالتوازن الطبياااي بااين عنا اار التنااوع 

الحيوي ديها  اواء كانت دي البر أل البحر  ليشمل ذلاك علاى 

 لج  الصصو :

إتاااف أل  القيااا  باايع  نشاااط ماا   ااينه إحااداث تاادهور أو .1

تدةير التكوينا  الجيولوجيو أل الجلراديو أل المناطق التي تاد 

 ةوطنا  لظصا ل الحيوان أل النبا  أل لتكاثرهما.

و المناطق أ تلويث تربو أل ةياو أل هواء المحميا  الطبيايو .2

 .ذاد ال  اسيا البيئيا

 النباتا  أل تاريو التربو. أو إتالق أو نقلوط  أل اوتاع  .3

إواةااااو المنشاااا   أل المباااااني أل هااااق الطاااار  أل القنااااوا   .4

البحريو أل ةماراو أيو أنشطو زراعيو أل  اناعيو أل تجارياو 

 أو رعويا أو ت ييي المي باد خارج الم اراد الم ادَّدة لاةل 

دااي المناااطق المحميااو لالمناااطق ذا  الحساااايو البيئيااو  لن 

 الحصول على تصريح بذلك ةن المجلس.

 (74مادة )

 

 

 (74مادة )

 الظقر   فل: •

أو إم ا ها أو إيةاتها أو الم اس  ل: إ ادو عبار  1البند   -

 إلى نهايو البند.ل بها

 الموافقا عاى قيار مجاس النواب

 

 :(أالفقية )ما تصويب لحوع في 

لبالتنساااايق ةاااا  اللجنااااو  يقااااوم المجلااااس
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يقااوم المجلااس لبالتنساايق ةاا  اللجنااو الوطنيااو التوجيهيااو للتنااوع  -أ

البيولوجي لالجها  المانيو باتصاذ التدابير الازةو لصون ااناواع 

الظطريو ةن ةجموعا  النبا  لالحياوان  لالطياور التاي تتصاذ ةان 

 االاتيطان. المملكو ةوطنا  أل ةحطو للراحو أل التظريخ أل

 

يُحهر القيام بكل ةا ةن هأن  اإل ارار بااانواع الظطرياو ةان  -ف

 النباتا  لالطيور لالحيوانا  ليشمل ذلك على لج  الصصو :

 
 

 وتل أل  يد أل تهريم اانواع الظطريو المهد   باالنقراو. .1

إتاف أعشاش الطيور أل بيضها ةن ااناواع الظطرياو المهاد    .2

 باالنقراو.

 

وط  أل اتاف أل تدةير الشاام المرجانياو أل النباتاا  المهاد    .3

أو األرداق أو القواقاا أو غييهاا  ل: إ ادو عبار  3البند   -

بااااد عباااار   أل تااادةير الشاااام المرجانياااول  ل مااا  الكائنااااد

 ل.إتالق لتصويم كلمو  اتافل إلى 

افتجاار  ل: تصويم كلمتي  اإلتجار  أجزا هال إلى  5البند   -

 ل.أ زاؤها

ص بعد التعديل:  الـنَـّ

لبالتنساايق ةاا  اللجنااو الوطنيااو التوجيهيااو  يقااوم المجلااس -أ

للتنااوع البيولااوجي لالجهااا  المانيااو باتصاااذ التاادابير الازةااو 

لصااون اانااواع الظطريااو ةاان ةجموعااا  النبااا  لالحيااوان  

لالطيااور التااي تتصااذ ةاان المملكااو ةوطنااا  أل ةحطااو للراحااو أل 

 التظريخ أل االاتيطان.

بااانواع الظطرياو  يُحهر القيام بكل ةا ةن هاأن  اإل ارار -ف

ةاان النباتااا  لالطيااور لالحيوانااا  ليشاامل ذلااك علااى لجاا  

 الصصو :

وتااااال أل  ااااايد أل تهريااااام ااناااااواع الظطرياااااو المهاااااد    .1

 .أو إم ا ها أو إيةاتها أو الم اس بها باالنقراو

إتاااف أعشاااش الطيااور أل بيضااها ةاان اانااواع الظطريااو  .2

 المهد   باالنقراو.

أو األراداق أو أل تدةير الشام المرجانيو  إتالقوط  أل  .3

الوطنياااو التوجيهياااو للتناااوع البيولاااوجي 

لالجها  المانيو باتصاذ التادابير الازةاو 

 لصاون ااناواع الظطرياو ةان ةجموعااا 

لالطيااااور التااااي   النباتااااد وال يواناااااد

تتصذ ةن المملكو ةوطنا  أل ةحطو للراحو 

 أل التظريخ أل االاتيطان.
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 باالنقراو اواء كانت بريو أم بحريو.

 
 

حيااااز  أل نقااال ااناااواع الظطرياااو المهاااد   بااااالنقراو بليااار  .4

 ترخيص ةن المجلس.

اإلتجار باانواع الظطريو المهد   باالنقراو ااواء كانات حياو  .5

أل ةشتقاتها بلير ترخيص ةان أم ةيتو  لكذلك أجزا ها أل ةنتجاتها 

 المجلس.

 إ خال اانواع اللريبو اللازيو إلى المملكو. .6

أل النباتا  المهد   بااالنقراو  القواقا أو غييها م  الكائناد

 اواء كانت بريو أم بحريو.

حياااز  أل نقاال اانااواع الظطريااو المهااد   باااالنقراو بلياار  .4

 ترخيص ةن المجلس.

باانواع الظطريو المهاد   بااالنقراو ااواء كانات  افتجار .5

أل ةنتجاتهااا أل ةشااتقاتها بلياار  أ زاؤهاااحيااو أم ةيتااو  لكااذلك 

 ترخيص ةن المجلس.

 إ خال اانواع اللريبو اللازيو إلى المملكو. .6

 (75مادة )

 

 

الحمايااو دااي ةجااال يامال المجلااس علااى  اامان ةسااتوى ةا ا  ةاان 

أةان نقل لةناللو لااتصدام الكا نا  الحيو المحور  التاي يمكان أن 

تترتاام عليهااا آثااار  ااار  علااى حظااج لااااتداةو ااااتصدام التنااوع 

الحيوي  أل ةصاطر على  حو اإلنسان  لبصظو خا و النقل عبر 

 الحدل .

بالكا نا  الحياو المحاور  إال  اإلتجارلال يجوز إ خال أل حياز  أل 

 (75مادة )

تصويم كلماو  اإلتجاارل الاوار   داي الظقار  الثانياو ةان الماا   

 ل.افتجار إلى 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يامل المجلس على  مان ةستوى ةا   ةن الحمايو دي ةجال 

يمكن  أةان نقل لةناللو لااتصدام الكا نا  الحيو المحور  التي

أن تترتاام عليهااا آثااار  ااار  علااى حظااج لااااتداةو ااااتصدام 

التناااوع الحياااوي  أل ةصااااطر علاااى  اااحو اإلنساااان  لبصاااظو 

 خا و النقل عبر الحدل .

بالكا نا  الحيو المحور   تجارافلال يجوز إ خال أل حياز  أل 
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 إال بتصريح ةن المجلس. بتصريح ةن المجلس.

 (76مادة )

 

 

 

أل المااااارف التقليدياااو  الحيوياااويُحهااار الحصاااول علاااى الماااوار  

المرتبطاااو بهاااا ااااواء للبحاااث الالماااي أل لاااااتصدام التجااااري أل 

 الشصصي  لن ترخيص ةن المجلس.

أل المااارف التقليدياو المرتبطاو بهاا  الحيويولال يجوز نقل الموار  

 إال باد الحصول على ترخيص ةن المجلس.

 (76مادة )

 الحيويول الوار   دي الظقرتين االلى لالثانياو إلاى  تليير كلمو

 ل.الجينيا 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

أل الماااارف التقليديااو  الجينيااايُحهاار الحصااول علااى المااوار  

المرتبطااو بهااا اااواء للبحااث الالمااي أل لااااتصدام التجاااري أل 

 الشصصي  لن ترخيص ةن المجلس.

أل الماارف التقليدياو المرتبطاو  الجينيالال يجوز نقل الموار  

 بها إال باد الحصول على ترخيص ةن المجلس.
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 (77مادة )

 

 

 

ال يجااوز التقاادم بطلاام للحصااول علااى أي حااق ةاان حقااو  الملكيااو 

اي اختراع يستند إلى أي بحاث أل   اخل أل خارج المملكوالظكريو 

التي ت  الحصول عليهاا ةان المملكاو  الحيويوةالوةا  عن الموار  

 (77مادة )

 .ل اخل أل خارج المملكو حذف عبار   •

 ل.الجينيا تليير كلمو  الحيويول إلى  •

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

ال يجوز التقدم بطلم للحصول على أي حق ةن حقو  الملكيو 

الظكريااو اي اختااراع يسااتند إلااى أي بحااث أل ةالوةااا  عاان 

التااي تاا  الحصاول عليهااا ةاان المملكااو إال باااد  الجينياااالماوار  

 الموافقة على قرار مجلس النواب



69 
 

 الحصول على ةوادقو المجلس. إال باد الحصول على ةوادقو المجلس.

 الباب الثالث عشي

 المقاييس البيئيا

 الثالث عشيالباب 

 المقاييس البيئيا
 

 (78مادة )

يُصدر المجلاس وارارا  بتحدياد المقااييس البيئياو  لتقنياا  لأاااليم 

التحك  دي الظااليا  لةمارااا  تشاليل لحادا  لأجهاز  لةاادا  

المشااارلع بماااا ياااؤ ي إلاااى خظاااض ةاااادال  التلاااوث الناااات  عااان 

 المشرلع لالحد ةن .

 (78مادة )

 الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.الموادقو على نَـص 

 الموافقة على قرار مجلس النواب 

 (79مادة )

تسري المقااييس البيئياو علاى جميا  المشارلعا  الااةاو لالصا او 

اواء كانت هاذو المشارلعا  وا ماو أل تحات التأاايس أل التصامي  

 لةا ينشأ ةنها دي المستقبل.

الشااأن ااااتثناء ليجااوز بقاارار ةاان المجلااس بناااء  علااى طلاام ذلي 

باض المشرلعا  ةن تطبيق باض ةن هذو المقاييس لظتر  ةحد   

تقبلهااااا اإل ار  المصتصااااو بناااااء  علااااى تقرياااار دنااااي تقدةاااا  هااااذو 

المشرلعا   بشرط أال يشكل خطرا  على البيئو أل الصحو الااةو  

لذلااك دااي  ااوء ااحكااام اإلجرا يااو لالمو ااوعيو التااي تحااد ها 

 الا حو التنظيذيو.

 

 (79مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 (80مادة )

يجاام تصاامي  لتنظيااذ لتشااليل المشاارلعا  ل اايانتها لالمحادهااو 

عليهاااا  بماااا يضااامن عااادم تجاااالز المقااااييس البيئياااو التاااي يُحاااد ها 

انشااطتها بااادم المجلااس  كمااا تلتاازم المشاارلعا  دااي ةماراااتها 

انبااث أل تسرف الموا  لالاواةال الملوثاو للبيئاو بماا يجاالز حادل  

المقاااييس البيئيااو المسااموح بهااا  لياتباار أي تساارف لتلااك المااوا  

لالاواةل دي بيئو الامل أل خارجها خطرا  بيئياا  يلازم ةناا  لإيقادا  

ء دورا  ةن وبل الجهاز التنظياذي لحاين وياام اإل ار  المصتصاو بايجرا

القيااا  الازةاو التاي تؤكاد عادم تجاالزو لحادل  المقااييس البيئياو 

 المسموح بها.

 (80مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 (81مادة )

تلتاازم المشاارلعا  القا مااو لواات  اادلر القاارار المتالااق بتحديااد 

تاديل ير  علي  بتودياق أل ااعها بماا يكظال  المقاييس البيئيو أل أي

االلتاازام باالهااتراطا  لالماااايير المنصااو  عليهااا دااي القاارار  

 لذلك خال دتر  زةنيو ةاقولو تحد  دي .

كما تلتزم هذو المشرلعا  بيعدا  الصطو الازةو لتوديق أل اعها 

لعر ها علاى المجلاس للبات ديهاا  لللمجلاس إ خاال ةاا ياراو ةان 

علاااى هاااذو الصطاااو  لتلتااازم المشااارلعا  بتنظياااذ الصطاااو تااااديا  

 الماتمد  لالتاديا  التي يدخلها المجلس.

 (81مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 (82مادة )

يكااون لكاال ةاان اإل ار  المصتصااو لالجهااو المانيااو الحااق دااي أخااذ 

التربو أل الماء أل الزيو  أل أي ةوا  أخارى ليات   عينا  اواء ةن

تحليلها حسم الطر  التي تحاد ها القارارا  التنظيذياو لذلاك للتأكاد 

 ةن ةطابقو نتا   التحاليل ة  الموا ظا  الماتمد .

 (82مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب 

 اليابا عشيالباب 

 اليسو 

 الباب اليابا عشي

 اليسو 
 

 (83مادة )

تحد  الا حو التنظيذياو الصادةا  لالتاراخيص التاي يقادةها المجلاس 

  المنظذ  ل . طبقا  احكام هذا القانون لالقرارا 

ليحاد  المجلاس باااد ةوادقاو ةجلااس الاوزراء الراااوم التاي تُظاارو 

الحاال  التي يوجم ذلك ةن  على هذو الصدةا  لالتراخيص لغير

 هذا القانون أ اء را  عنها.

 (83مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 الباب الأامس عشي

 التفتي  والببطيا القبائيا

 الباب الأامس عشي

 التفتي  والببطيا القبائيا
 

 (84مادة )

 

 

 

 (84مادة )

 باد عبار   ألوا  الاملل. ل  البند  أل: إ ادو دا لو  •

 ل.إثباد البند  فل: تصويم كلمو  اثبا ل إلى  •

 البند  جل: •

 الموافقة على قرار مجلس النواب
 
 
 

 



72 
 

 

 

 

 

 

الذين يندبه  ر يس المجلاس ةان باين ةاولظي المجلاس للمظتشين  .أ

أل المصتصاااين ةااان جهاااا  أخااارى للقياااام بأعماااال التظتااايش اتصااااذ 

 اإلجاراءا  الازةااو للتحقااق ةاان تنظياذ أحكااام هااذا القااانون لال حتاا 

التنظيذيااو لالقاارارا  الصااا ر  تنظيااذا  لاا   لعلااى ااخااص  خااول 

لذلااك دااي ألوااا  هااذا القااانون   ااةاااكن الصا اااو لتطبيااق أحكااام

 الاماااال للهاااا  طلاااام المالوةااااا  الازةااااو  لعلااااى ااهااااصا 

لالمشااارلعا  عااادم إعااااوته  عااان أ اء ةهااااةه   لتزلياااده  بماااا 

 يطلبون  خال ةد  ةاقولو.

لمااولظي المجلااس الااذين يصااوله  الااوزير المانااي بشاائون الااادل  .ب

ةأةوري الضب  القضا ي بالنسبو  باالتظا  ة  ر يس المجلس  ظو

 لا ار  المنصاو  عليهاا داي هاذا القاانون  لالتاي تقا  دايللجرا   

تلاك  اثباا اختصا ه  لتكون ةتالقو بأعمال للاا ظه   الحاق داي 

التظتاايش لجماا  االاااتدالال  ل ااب  الحاااال   الجاارا    للهاا  حااق

المصالظااو لتحرياار المحا اار الازةااو  لتحااال هااذو المحا اار إلااى 

تلييااار عباااار   للمظتشاااينل الاااوار   داااي  ااادر البناااد إلاااى  -

 ل.لميمورع الببر القبائي 

 ل.الفقية )ب(تليير عبار   أي ةن الظقرتين  أل ل فلل إلى   -

 ل.إذن ل إلى تصيي تليير كلمو   -

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

للمظتشااين الااذين يناادبه  ر اايس المجلااس ةاان بااين ةااولظي  .أ

المصتصين ةن جها  أخرى للقيام بأعمال التظتايش المجلس أل 

اتصاذ اإلجراءا  الازةو للتحقق ةان تنظياذ أحكاام هاذا القاانون 

التنظيذيو لالقرارا  الصا ر  تنظيذا  ل   لعلى ااخص  لال حت 

هذا القانون  لذلاك داي   خول ااةاكن الصا او لتطبيق أحكام

للهاااا  طلاااام المالوةااااا  الازةااااو  لعلااااى   ألوااااا  الاماااال

لالمشااارلعا  عااادم إعااااوته  عااان أ اء ةهااااةه    ااهاااصا 

 لتزليده  بما يطلبون  خال ةد  ةاقولو.

لمااولظي المجلااس الااذين يصااوله  الااوزير المانااي بشاائون  .ب

ةااأةوري الضااب   الااادل باالتظااا  ةاا  ر اايس المجلااس  ااظو

ا القاانون  القضا ي بالنسابو للجارا   المنصاو  عليهاا داي هاذ

 لا ااار اختصا اااه  لتكاااون ةتالقاااو بأعماااال  لالتاااي تقااا  داااي

التظتاايش  تلااك الجاارا    للهاا  حااق إثبااادللااا ظه   الحااق دااي 

لجماااا  االاااااتدالال  ل ااااب  الحاااااال  المصالظااااو لتحرياااار 
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 يظو  . النيابو الااةو بقرار ةن ر يس المجلس أل ةن

 

ال يجوز للمظتشين المشاار إلايه  داي أي ةان الظقارتين  أل ل فل  .ج

المصصصاو للساكنى  لن الحصاول  ةن هاذو الماا    خاول ااةااكن

 بذلك ةن النيابو الااةو. تصريحعلى 

المحا اار الازةااو  لتحااال هااذو المحا اار إلااى النيابااو الااةااو 

 بقرار ةن ر يس المجلس أل ةن يظو  .

الفقية المشار إليه  دي  مورع الببر القبائيلميال يجوز  .ج

المصصصااو للسااكنى  لن  ةاان هااذو المااا    خااول ااةاااكن )ب(

 بذلك ةن النيابو الااةو. إذنالحصول على 

 الباب ال ادس عشي

 التصيق في المأالفاد البيئيا والتعويض ع  األضيار

 الباب ال ادس عشي

 في المأالفاد البيئيا والتعويض ع  األضيارالتصيق 
 

 الفصل األول

 التصيق في المأالفاد البيئيا

 

 (85مادة )

تقاااوم اإل ار  المصتصاااو بالتنسااايق ةااا  الجهاااا  المانياااو لالجهاااا  

الُمرخصو باتصاذ اإلجراءا  الازةو لحمل المصال  على تصاحيح 

الو اا  الناااج  عاان ااداااال التااي ترتكاام بالمصالظااو احكااام هااذا 

القانون لتأثيراتها لةضاعظاتها على البيئو لتحمال جميا  التكاالي  

 الناجمو عن إزالو الضرر. 

لإذا تبين لإل ار  المصتصو بأن المصال  ال يمتلك اإلةكانيا  الظنيو 

الازةو إلزالو المصالظو  يكاون لاإل ار  المصتصاو بااد التنسايق ةا  

الجهااا  المانيااو تكلياا  الجهااا  أل ااهااصا  المااؤهلين إلزالااو 

 األول الفصل

 التصيق في المأالفاد البيئيا

 

 (85مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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المصالظو حسم االهتراطا  التي تضاها لخال ةاد  تحاد ها علاى 

 نظقو المصال .

 (86مادة )

 

 

 

 

 

 

ة  عادم اإلخاال بالمسائوليو الجنا ياو لالمدنياو  إذا كانات المصالظاو 

عاادم القيااام البيئيااو التااي لوااات ذا  تااأثيرا  بيئيااو كبياار  لكااان 

بيزالتها دورا  يترتم علي  ةضااعظو هاذو التاأثيرا   يكاون للار يس 

التنظيذي أن ياأةر بيزالاو المصالظاو علاى الظاور علاى نظقاو المصاال   

 للو  النشاط حسم االهتراطا  البيئيو المامول بها.

 (86مادة )

ااـدَّها    إ ااادو عبااار   لماادة ف تزيااد عاااى  ااهيي   ويجااو  ما

ويتعاايَّ  عاااى الجهااا  التنفيااةع بالمشااار ا مااا  لماادة مماثاااا 

الجهااااد الميخصاااا خاااالل مااادة الوقاااا المشاااار إليهاااا اتأااااذ 

ل لال اتياطاد  إ ياتاد إلحات تايخيص النشااط أو تعديااه وفقاا

 ل إلى نهايو الما  .البيئيا المعمول بها

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

كانااات ةااا  عااادم اإلخاااال بالمسااائوليو الجنا ياااو لالمدنياااو  إذا 

المصالظو البيئيو التي لوات ذا  تأثيرا  بيئيو كبير  لكان عدم 

القيام بيزالتها دورا  يترتم علي  ةضاعظو هذو التأثيرا   يكون 

للر يس التنظيذي أن يأةر بيزالو المصالظو على الظاور علاى نظقاو 

المصال   للوا  النشااط حسام االهاتراطا  البيئياو الماماول 

اـدَّها لمادة مماثااا  لمدة ف تزياد عاا  بها ى  اهيي   ويجاو  ما

ويتعاااايَّ  عاااااى الجهااااا  التنفيااااةع بالمشااااار ا مااااا الجهاااااد 

الميخصااا خااالل ماادة الوقااا المشااار إليهااا اتأاااذ إ ااياتاد 

ل لال ااتياطاد البيئيااا  إلحااات تاايخيص النشاااط أو تعدياااه وفقااا

 .المعمول بها
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 (87مادة )

 

 

 

المظتش البيئي المصتص  دي حالو لووع ةصالظو  بتوجي  يقوم  .أ

إخطار كتابي إلى المصال  بيزالو المصالظو لأابابها خال دتر  

زةنيو ةاقولو تحد  دي اإلخطار  لتحال المصالظو إلى النيابو 

الااةو  ليكون توجي  اإلخطار بالمصالظو لالمياا  المحد  إلزالتها 

  حو التنظيذيو.بشكل عاجل  حسبما تبين  الا

إذا ل  يق  المصال  الذي لج  إلي  اإلخطار بتنظيذ أي ةن  .ف

ةتطلبا  إزالو المصالظو خال المد  التي حد ها اإلخطار لارتأ  

اإل ار  ااباف تتالق بحمايو البيئو إزالتها بشكل عا ل جاز 

للر يس التنظيذي ااةر بيزالتها على نظقو المصال  لتحت 

 ةسئوليت .

جمي  ااحوال  للمحكمو دضا  عن تووي  الاقوبو لدي  .ج

المقرر   أن تأةر بيزالو أاباف المصالظو لإعا   الحال إلى ةا كان 

 علي  وبل ارتكاف المصالظو ةتى كان ذلك ةمكنا .

 (87مادة )

باد عبار   لارتأ  اإل ار ل الوار   ل المأتصا إ ادو كلمو 

  فل. دي البند

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يقوم المظتش البيئي المصتص  دي حالو لووع ةصالظو   .أ

بتوجي  إخطار كتابي إلى المصال  بيزالو المصالظو لأابابها 

خال دتر  زةنيو ةاقولو تحد  دي اإلخطار  لتحال المصالظو 

إلى النيابو الااةو  ليكون توجي  اإلخطار بالمصالظو لالمياا  

 الا حو التنظيذيو. المحد  إلزالتها بشكل عاجل  حسبما تبين 

إذا ل  يق  المصال  الذي لج  إلي  اإلخطار بتنظيذ أي ةن  .ف

ةتطلبا  إزالو المصالظو خال المد  التي حد ها اإلخطار 

ااباف تتالق بحمايو البيئو إزالتها  المأتصالارتأ  اإل ار  

بشكل عا ل جاز للر يس التنظيذي ااةر بيزالتها على نظقو 

 المصال  لتحت ةسئوليت .

لدي جمي  ااحوال  للمحكمو دضا  عن تووي  الاقوبو  .ج

المقرر   أن تأةر بيزالو أاباف المصالظو لإعا   الحال إلى ةا 

 ن ذلك ةمكنا .كان علي  وبل ارتكاف المصالظو ةتى كا
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 الفصل الثاني

 التعويض ع  األضيار البيئيا

 (88مادة )

 

 

 

 

كاال ةاان تساابم دااي  يلتاازمةاا  عاادم اإلخااال بالمساائوليو الجنا يااو  

أحداث  رر للبيئو نتيجو ةصالظاو أي ةان ااحكاام الاوار   داي هاذا 

القاانون أل اللاوا ح أل القارارا  الصاا ر  تنظياذا  لا   يكاون ةسائوال  

عن جمي  التكالي  الازةو إلزالو هذو اا رار  لإعا   الحال لما 

 كان علي   كما يلزم بأيو تاويضا  ود تترتم عليها.

مجلس التنسيق ة  الجها  المانيو لتحدياد ويماو التااويض ليكون لل

المناام عن الصساا ر البيئياو لاالوتصاا يو لالصاحيو لاالجتماعياو 

 الناجمو عن هذو المصالظو  إذا اوتضت الضرلر  التنسيق ةاها.

 الفصل الثاني

 التعويض ع  األضيار البيئيا

 (88مادة )

 الوار   دي الظقر  االلى ةن الما  .  يلتزملحذف كلمو  •

الوار   دي الظقر  االلاى ةان الماا    أحداثل تصويم كلمو  •

 ل.إحداثلتكون  

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

 إحاداث ة  عدم اإلخال بالمسئوليو الجنا يو  كل ةن تسبم دي

 اارر للبيئااو نتيجااو ةصالظااو أي ةاان ااحكااام الااوار   دااي هااذا 

القاااانون أل اللاااوا ح أل القااارارا  الصاااا ر  تنظياااذا  لااا   يكاااون 

ةساائوال  عاان جمياا  التكااالي  الازةااو إلزالااو هااذو اا اارار  

لإعا   الحال لما كان علي   كما يلزم بأيو تاويضا  ود تترتم 

 عليها.

ا  المانياااو لتحدياااد ويماااو ليكاااون للمجلاااس التنسااايق ةااا  الجهااا

التاويض المناام عن الصسا ر البيئيو لاالوتصا يو لالصاحيو 

لاالجتماعيو الناجمو عن هذو المصالظاو  إذا اوتضات الضارلر  

 التنسيق ةاها.
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 (89مادة )

 

 

ة  عدم اإلخال بأي وانون آخر يلتازم المسائول ةادنيا  عان التلاوث 

 بالتاويض عن:

التي تصيم البيئو ذاتها لتمن  أل تقلال ةان االااتصدام  اا رار .1

أل  ا ماو أل تضاار بقيمتهااا  ةؤوتاا المشارلع لهااا  ااواء كااان بصاظو 

 االوتصا يو أل الجماليو.

التطهياار لإزالااو التلااوث لإعااا   تأهياال البيئااو لالدرااااا   تكلظااو .2

 المتالقو بذلك.

 (89مادة )

 ل.مؤقتال إلى  1الوار   دي البند  ل ةؤوت تصويم كلمو  

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

ةاا  عاادم اإلخااال بااأي وااانون آخاار يلتاازم المساائول ةاادنيا  عاان 

 التلوث بالتاويض عن:

التااي تصاايم البيئاااو ذاتهااا لتمناا  أل تقلاال ةااان  اا اارار .1

أل  ا ماو أل  مؤقتاااالاتصدام المشرلع لها  اواء كاان بصاظو 

 تضر بقيمتها االوتصا يو أل الجماليو.

التطهياااار لإزالااااو التلااااوث لإعااااا   تأهياااال البيئااااو  تكلظااااو .2

 لالدرااا  المتالقو بذلك.

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 (90مادة )

 يُاظى المسئول عن التلوث ةن المسئوليو إذا أثبت أن الضرر:

 بسبم وو  واهر . لو  .1

اإلهمااال أل الصطااأ ةاان جاناام الجهااو اإل اريااو لواا  كليااا  بساابم  .2

 المصتصو.

 لو  كليا  بصطأ ةن المضرلر. .3

ل ةان هاذو الماا   أن يكاون المسائول عاان 2(ليشاترط لتطبياق البناد 

التلوث ود أبلا اإل ار  المصتصو بالحاا ث لأااباب  إذا علا  أل كاان 

علي  أن يال  ب   لأن يكون ود اتصذ كادو االحتياطا  الازةو لمن  

 (90مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 الحا ث أل التقليل ةن آثار التلوث.

 (91مادة )

ة  ةراعا  أحكاام االتظاوياا  الدللياو الماماول بهاا داي المملكاو   -أ

تلتزم كل لايلو بحريو ةسائولو عان أي أ ارار للبيئاو داي المملكاو 

بالتاويض عن الضارر الاذي ااببت  بماا داي ذلاك تكاالي  التنهيا  

 يحد و المجلس.لإعا   الموو  كما كان علي  على النحو الذي 

يُساامح للوااايلو البحريااو التااي تسااببت دااي اا اارار المشااار  -ف

إليها دي الظقر   أل ةان هاذو الماا   بالملاا ر  حاال رغباو الرباان أل 

المسئول عنها دي ذلك  إذا  دات ةبالا دوريو تحصل بصظو ةؤوتاو 

تحت حساف تنظيذ عقوبو اللراةو أل التاويضا  التي ود يحك  بها  

ل هاذو المباالا عان الحاد اا ناى المقارر لللراةاو ةضاادا  على أال تق

إلي  جمي  النظقا  لويمو اا رار البيئيو التي لوات ليجاوز تقادي  

خطاااف  اامان بنكااي بقيمااو المباااالا المشااار إليهااا تقبلاا  الجهاااا  

 المانيو.

 (91مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

 مجلس النواب الموافقة على قرار

 الباب ال ابا عشي

 العقوباد

 الباب ال ابا عشي

 العقوباد
 

 (92مادة )

يُااوم بالسجن لباللراةو التي ال تقل عان خمساو عشار ألا   يناار 

ل أل 49لال تزيد على ةا و أل   ينار كل ةن خاال  أحكاام الماا    

 (92مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 القانون.ل ةن هذا 63أي ةن أحكام الظقرتين  أل ل  جل ةن الما    

لتكون الاقوبو اإلعدام أل السجن المؤبد لاللراةو التاي ال تقال عان 

ةا ااو ألاا   ينااار لال تزيااد علااى ةليااون  ينااار كاال ةاان خااال  حكاا  

 ل ةن هذا القانون.63الظقر   فل ةن الما    

ليلتاازم كاال ةاان خااال  حكاا  الظقاار   أل أل الظقاار   فل ةاان المااا   

المااوا  لالمصلظااا  الصطاار   تصااديرل ةاان هااذا القااانون بيعااا   63 

 لالنظايا  النوليو ةحل الجريمو على نظقت  الصا و.

 (93مادة )

 

 

يُااوم بالحبس ةد  ال تقل عن انتين لال تزيد علاى خماس اانوا  

لباللراةااو التااي ال تقاال عاان عشاارين ألاا   ينااار لال تزيااد علااى 

 أيخمسما و أل   ينار أل بيحادى هااتين الاقاوبتين كال ةان خاال  

ل 24(ل لالظقار  االلاى ةان الماا   23( و )11)ةن أحكام الما تين 

 ل ةن هذا القانون.81(ل لالما   50لالظقر  االلى ةن الما    

 (93مادة )

 ل.أيـلا تصويم كلمو  أيل إلى 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُااواام بااالحبس ةااد  ال تقاال عاان ااانتين لال تزيااد علااى خمااس 

انوا  لباللراةو التي ال تقل عن عشرين أل   ينار لال تزيد 

على خمسما و ألا   يناار أل بيحادى هااتين الاقاوبتين كال ةان 

ل لالظقاار  االلااى 23( و )11)ةاان أحكااام المااا تين  أيااـلاخااال  

ل 81(ل لالماا   50ل لالظقر  االلى ةن الماا    24(ةن الما   

 ةن هذا القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 (94مادة )

 

 

 (94مادة )

 ل.أيـلا  بإحدى تصويم كلمتي  إحدى  أيل إلى  •

ص بعد التعديل  :الـنَـّ
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يُااوم بالحبس لباللراةو التي ال تقل عان خمساو عشار ألا   يناار 

هااتين الاقاوبتين كال ةان  إحادىلال تزيد على ةا تي أل   يناار أل 

ل ةان 25ةن أحكام الظقارتين االلاى لالثالثاو ةان الماا     أيخال  

 هذا القانون.

يُااوم باالحبس لباللراةاو التاي ال تقال عان خمساو عشار ألا  

هااااتين  بإحااادى يناااار لال تزياااد علاااى ةاااا تي ألااا   يناااار أل 

االاقوبتين كل ةن خال   ةن أحكام الظقرتين االلى لالثالثاو  أيـل

 ل ةن هذا القانون.25ةن الما    

 (95مادة )

يُااواام بااالحبس ةااد  ال تقاال عاان ااانو لباللراةااو التااي ال تقاال عاان 

عشر  آالف  ينار لال تزيد على خمسين أل   ينار كال ةان خاال  

ل ةن هذا القانون   لن اإلخال بحق المجلس داي 10(أحكام الما   

إيقاف ااعمال لالمشرلعا  المصالظو ةتى كان الضرر على البيئو 

 .حاال  لال يحتمل التأخير

 (95مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 (96مادة )

 

 

يُااوااام باااالحبس ةاااد  ال تقااال عااان اااانو لال تزياااد علاااى اااانتين  

لباللراةو التي ال تقل عن ألا   يناار لال تزياد علاى عشارين ألا  

ةاان أحكااام  أي ينااار  أل بيحاادى هاااتين الاقااوبتين  كاال ةاان خااال  

 ل ةن هذا القانون.26ل ل  14الما تين  

 (96مادة )

 ل.أيـلا تصويم كلمو  أيل إلى 

ص بعد   :التعديلالـنَـّ

يُااواام بااالحبس ةااد  ال تقاال عاان ااانو لال تزيااد علااى ااانتين  

لباللراةو التي ال تقل عان ألا   يناار لال تزياد علاى عشارين 

ةان  أياـلاأل   ينار  أل بيحدى هاتين الاقوبتين  كل ةان خاال  

 ل ةن هذا القانون.26ل ل  14أحكام الما تين  

 

 

 الموافقة على قرار مجلس النواب



81 
 

 (97)مادة 

 

 

يُااواام بااالحبس ةااد  ال تقاال عاان اااتو أهااهر لال تزيااد علااى ااانو 

لباللراةو التي ال تقل عن أل   ينار لال تزيد على ألظاي  يناار  أل 

ل 64ةان أحكاام الماا     أيبيحدى هاتين الاقاوبتين كال ةان خاال  

 ل71ل ل 66ل لالماا تين  65لالظقرتين االلى لالثانيو ةن الماا    

 ون.ةن هذا القان

 (97مادة )

 ل.أيـلا تصويم كلمو  أيل إلى 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُااوم بالحبس ةد  ال تقل عان ااتو أهاهر لال تزياد علاى اانو 

لباللراةااو التااي ال تقاال عاان ألاا   ينااار لال تزيااد علااى ألظااي 

ا ينار  أل بيحدى هاتين الاقوبتين كل ةن خال   ةان أحكاام  أيـل

ل 65ل لالظقاااارتين االلااااى لالثانيااااو ةاااان المااااا    64المااااا    

 ةن هذا القانون. ل71ل ل 66لالما تين  

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 (98مادة )

يُااواام بااالحبس ةااد  ال تقاال عاان ااانو لباللراةااو التااي ال تقاال عاان 

 عشر  آالف  ينار لال تزيد على خمسما و أل   ينار كل ةن تسبم

 دي تلويث ةياو الشرف أل المياو الجوديو.

 (98مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 
 الموافقة على قرار مجلس النواب

 (99مادة )

 

 

يُااوم بالحبس ةد  ال تقل عن انو  لباللراةو التي ال تقل عن أل  

 ينار لال تزيد على ألظي  ينار  أل بيحدى هاتين الاقوبتين كال ةان 

 ل ةن هذا القانون.38ل ل 37ةن أحكام الما تين   أيخال  

 (99مادة )

ا تصويم كلمو  أيل إلى   ل.أيـل

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُااوم بالحبس ةد  ال تقل عن انو  لباللراةو التي ال تقل عن 

ألااا   يناااار لال تزياااد علاااى ألظاااي  يناااار  أل بيحااادى هااااتين 

ل 38ل ل 37ةان أحكاام الماا تين   أيلاـاالاقوبتين كل ةن خال  

 ةن هذا القانون.
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 (100مادة )

 يناار لال تزياد علاى عشارين  يُااوم باللراةو التي ال تقل عن أل 

 ل ةن هذا القانون.36أل   ينار كل ةن خال  حك  الما    

 (100مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 (101)مادة 

  

 

 

يُااوم بالسجن لباللراةو التي ال تقل عان خمساو عشار ألا   يناار 

ةاان أحكااام المااوا   أيلال تزيااد علااى ةليااون  ينااار كاال ةاان خااال  

 ل ةن هذا القانون.48ل ل 47ل ل 45ل ل 22 

ل 48ل ل 47ل ل 45ةن أحكاام الماوا    أيكما يلتزم كل ةن خال  

را ها ةااان هاااذا القاااانون بيعاااا   تصااادير الماااوا  المحهاااور اااااتي

 لالمصلظا  الصطر  ةحل الجريمو على نظقت  الصا و.

 (101)مادة 

تصااويم كلمااو  أيل الااوار   دااي الظقاارتين االلااى لالثانيااو ةاان 

ا الما   إلى   ل.أيـل

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُااوم بالساجن لباللراةاو التاي ال تقال عان خمساو عشار ألا  

ةان أحكاام  أيلاـا  ينار لال تزيد على ةليون  ينار كل ةن خاال 

 ل ةن هذا القانون.48ل ل 47ل ل 45ل ل 22الموا   

ل 47ل ل 45ةان أحكااام المااوا    أيلااـاكماا يلتاازم كاال ةان خااال  

ل ةااان هاااذا القاااانون بيعاااا   تصااادير الماااوا  المحهاااور 48ل 

اااااتيرا ها لالمصلظاااا  الصطااار  ةحااال الجريماااو علاااى نظقتااا  

 الصا و.
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 (102)مادة 

 

 

يُااوم باالحبس لباللراةاو التاي ال تقال عان عشار  آالف  يناار لال 

تزيااد علااى ةا ااو ألاا   ينااار أل بيحاادى هاااتين الاقااوبتين  كاال ةاان 

 (102)مادة 

ا تصويم كلمو  أيل إلى   ل.أيـل

ص بعد   :التعديلالـنَـّ

يُااوم بالحبس لباللراةاو التاي ال تقال عان عشار  آالف  يناار 

لال تزيد على ةا و أل   ينار أل بيحدى هااتين الاقاوبتين  كال 

 الموافقة على قرار مجلس النواب



83 
 

 ل70ل ل 68ل ل 67ل ل 60ل ل 57ةاان أحكااام المااوا    أيخااال  

 ةن هذا القانون.

ل 68ل ل 67ل ل 60ل ل 57ةان أحكاام الماوا    أيلاـاةن خاال  

 ةن هذا القانون. ل70ل 

 (103)مادة 

 

 

يُااواام بااالحبس ةااد  ال تقاال عاان اااتو أهااهر لال تزيااد علااى ااانو 

لباللراةااو التااي ال تقاال عاان خمسااما و  ينااار لال تزيااد علااى خمسااو 

ةان أحكاام  أيآالف  ينار أل بيحدى هاتين الاقوبتين كل ةن خال  

 ل ةن هذا القانون.75ل ل 74ل ل 73ل ل 61 الموا  

 (103)مادة 

ا تصويم كلمو  أيل إلى   ل.أيـل

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُااوم بالحبس ةد  ال تقل عان ااتو أهاهر لال تزياد علاى اانو 

لباللراةااو التااي ال تقاال عاان خمسااما و  ينااار لال تزيااد علااى 

خمساو آالف  ينااار أل بيحاادى هاااتين الاقاوبتين كاال ةاان خااال  

ل ةاان هااذا 75ل ل 74ل ل 73ل ل 61 ةاان أحكااام المااوا   أيلااـا

 القانون.

 ى قرار مجلس النوابالموافقة عل

 (104مادة )

 

 

يُااوم بالحبس ةد  ال تقل عن انو لباللراةو التي ال تقل عان ألا  

 ينار لال تزيد على عشر  آالف  يناار أل بيحادى هااتين الاقاوبتين 

ل 29ل ل 28ل ل 27ل ل 16(ةاان أحكااام المااوا   أيكاال ةاان خااال  

 ةن هذا القانون.

 (104مادة )

ا تصويم كلمو  أيل إلى   ل.أيـل

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُااوم بالحبس ةد  ال تقل عن انو لباللراةو التاي ال تقال عان 

أل   ينار لال تزياد علاى عشار  آالف  يناار أل بيحادى هااتين 

ل 27ل ل 16(ةاان أحكااام المااوا   أيلااـاالاقااوبتين كاال ةاان خااال  

 ل ةن هذا القانون.29ل ل 28ل 

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 ( 105)مادة 

 

 (105)مادة 

ا تصويم كلمو  أيل إلى   ل.أيـل
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يُااوم باللراةو التي ال تقل عن ألظي  ينار لال تزياد علاى عشارين 

ةاان أحكااام الظقار  االلااى ةاان المااا    أيألا   ينااار كاال ةان خااال  

ل لالظقااار  االلاااى ةااان الماااا   59ل ل 58ل ل 35ل لالماااوا   34 

 ل ةن هذا القانون.62 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُااواام باللراةااو التااي ال تقاال عاان ألظااي  ينااار لال تزيااد علااى 

ا عشرين أل   ينار كل ةن خال  ةان أحكاام الظقار  االلاى  أيـل

ل لالظقار  االلاى 59ل ل 58ل ل 35ل لالماوا   34ةن الما    

 ل ةن هذا القانون.62ةن الما    

 (106)مادة 

 

 

يُااوم باللراةو التي ال تقل عن أل   يناار لال تزياد علاى عشارين 

ل ةان 46ل ل 42ةان أحكاام الماا تين   أيأل   ينار كل ةن خال  

 هذا القانون.

 (106مادة )

ا تصويم كلمو  أيل إلى   ل.أيـا

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُااواام باللراةااو التااي ال تقاال عاان ألاا   ينااار لال تزيااد علااى 

اعشرين أل   ينار كل ةن خال   ل 42ةن أحكام الماا تين   أيـل

 ل ةن هذا القانون.46ل 

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 (107)مادة 

 

 

 

يُااواام باللراةااو التااي ال تقاال عاان خمسااما و  ينااار لال تزيااد علااى 

ل 43ل ل 33ةن أحكام الموا    أيخمسو آالف  ينار كل ةن خال  

 ل ةن هذا القانون.77ل ل 76ل ل 56ل ل 55ل 

 (107)مادة 

ا تصويم كلمو  أيل إلى  •  ل.أيـل

 لل.77ل ل 76حذف عبار   ل  •

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يُااوم باللراةو التي ال تقل عن خمسما و  ينار لال تزياد علاى 

ل 33ةان أحكاام الماوا    أيلاـاخمسو آالف  ينار كال ةان خاال  

 ل ةن هذا القانون.56ل ل 55ل ل 43ل 
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 (108)مادة 

 

 

ديما ل  ير  بشأن  نص خا  دي هذا القاانون  يااوام باالحبس ةاد  

عن اتو أههر لال تزيد على انو لباللراةو التي ال تقل عن  ال تقل

خمسما و  ينار لال تزيد علاى خمساو آالف  يناار أل بيحادى هااتين 

 الاقوبتين كل ةن:

يق  باإلبا  الظوري عن حوا ث التلوث أيا  كاان نوعا  ااواء  ل  .1

 كان هو المتسبم دي  أل المسئول عن .

ةظتشاي المجلاس أل أي تحقياق دي إعاواو أل تاطيال عمال  تسبم .2

 يكون المجلس بصد و.

 ةطابقاا واادم ةالوةااا  أل ويااااا  بيئيااو غياار  ااحيحو لغياار  .3

 للواو .

أتل  أل خرف ةتامادا  أجهاز  القيااس أل الر اد أل المراوباو أل  .4

 التحك .

 (108)مادة 

 ل.مطابقا ل إلى 3ل الوار   دي البند  ةطابق تصويم كلمو  

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

ديما ل  ير  بشأن  نص خا  دي هذا القاانون  يااوام باالحبس 

ةد  ال تقل عن اتو أههر لال تزيد على انو لباللراةو التي ال 

تقل عان خمساما و  يناار لال تزياد علاى خمساو آالف  يناار أل 

 بيحدى هاتين الاقوبتين كل ةن:

يق  باإلبا  الظاوري عان حاوا ث التلاوث أياا  كاان نوعا   ل  .1

 هو المتسبم دي  أل المسئول عن . اواء كان

دااي إعاوااو أل تاطياال عماال ةظتشااي المجلااس أل أي  تساابم .2

 تحقيق يكون المجلس بصد و.

 مطابقاودم ةالوةا  أل ويااا  بيئيو غير  حيحو لغير  .3

 للواو .

أتل  أل خرف ةتامدا  أجهز  القياس أل الر د أل المراوبو  .4

 أل التحك .

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 (109مادة )

يُااواام بااالحبس ةااد  ال تزيااد علااى أااابوع لبلراةااو ال تزيااد علااى 

خمسو آالف  ينار أل بيحدى هاتين الاقوبتين كل ةان أ ار عملياا  

أل ةحا  أل ةنش   أل آال  أل أ لا  أل أجهز   ادر وارار ةان 

 (109مادة )

 دي ةشرلع القانون.الموادقو على نَـص الما   كما لر  
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 المجلس بيغاوها أل توويظها.

 (110)مادة 

إذا ارتكبات عاد  ةصالظاا  بيئياو دااي لوات لاحاد يات  إيقااع اللراةااو 

 المحد   لكل ةصالظو على حد .

 (110)مادة 

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 (111مادة )

ال يُصل تطبيق الاقوبا  المنصو  عليهاا داي هاذا القاانون بتوويا  

 .أي عقوبو أهد ينص عليها وانون الاقوبا  أل أي وانون آخر

 

 (111مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 
 الموافقة على قرار مجلس النواب

 (112مادة )

الجرا   المنصاو  عليهاا داي تُضاع  الاقوبا  المقرر  اي ةن 

 هذا القانون دي حدها ااوصى دي حالو الاو  الرتكابها.

 (112مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 الباب الثام  عشي

 أحكا  متنوعا

 الباب الثام  عشي

 أحكا  متنوعا
 

 (113مادة )

 

 

 

يكااون لكاال ذي هااأن الااتهل  إلااى المجلااس ةاان أي واارار يصاادر  .أ

ااتنا ا  احكام هذا القانون لالقرارا  المنظذ  ل  خال ثاثاين يوةاا  

 (113مادة )

تصويم كلمو  تقديمول الاوار   داي الظقار  الثانياو ةان البناد  أل 

 ل.تقديمه إلى 

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

يكون لكل ذي هأن التهل  إلى المجلس ةن أي ورار يصادر  .أ

ااتنا ا  احكام هذا القانون لالقرارا  المنظاذ  لا  خاال ثاثاين 
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 ةن تاريخ إخطارو بالقرار.

ليجاام الباات دااي الااتهل  لإخطااار المااتهل  بنتيجااو الباات دياا  خااال 

    ليُاتباار دااوا  هااذو المااد   لن رتقديمااوثاثااين يوةااا  ةاان تاااريخ 

 بمثابو ردض  مني للتهل .

ليكاااون للماااتهل  الطاااان داااي وااارار رداااض الاااتهل  أةاااام المحكماااو 

المصتصااو خااال ثاثااين يوةااا  ةاان تاااريخ إخطااارو بهااذا القاارار  أل 

 دوا  المياا  المحد  للبت دي التهل   لن إخطار.

ال يُقبل الطان أةام المحكمو إال باد التهل  ةن القارار ل ادلر  .ب

  أل دوا  المياا  المشار إلي  داي الظقار   أل ةان ورار بردض التهل

 هذو الما    لن إخطار.

 

 يوةا  ةن تاريخ إخطارو بالقرار.

ليجم البت دي التهل  لإخطار المتهل  بنتيجو البت ديا  خاال 

ر  ليُاتبر دوا  هذو المد   لن   تقديمهثاثين يوةا  ةن تاريخ 

 بمثابو ردض  مني للتهل .

ليكاون للماتهل  الطااان داي واارار رداض الااتهل  أةاام المحكمااو 

المصتصو خال ثاثين يوةا  ةن تاريخ إخطارو بهذا القرار  أل 

 دوا  المياا  المحد  للبت دي التهل   لن إخطار.

ال يُقباال الطااان أةااام المحكمااو إال باااد الااتهل  ةاان القاارار  .ف

ل  أل دوا  الميااا  المشاار إليا  داي ل دلر ورار بردض الته

 الظقر   أل ةن هذو الما    لن إخطار.

 (114مادة )

 

 

 

ة  عدم اإلخال بأحكام الظصل الثاني ةن الباف السا س عشار ةان 

هذا القانون  ال تسري الاقوبا  المنصو  عليها داي هاذا القاانون 

 عن: على حاال  التلوث الناجمو

 تأةين ااةو الوايلو البحريو أل ااةو اارلاح عليها. .1

 (114مادة )

  عاى الن و الةع ت ددال الالئ ا التنفيةيا لهةا )إ ادو عبار  

 ل.2إلى نهايو البند  ل القانون

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

ة  عدم اإلخال بأحكام الظصل الثاني ةن الباف السا س عشر 

ةن هذا القانون  ال تسري الاقوبا  المنصو  عليها داي هاذا 

 القانون على حاال  التلوث الناجمو عن:

 تأةين ااةو الوايلو البحريو أل ااةو اارلاح عليها. .1
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التظريااا النااات  عاان عطاام بالوااايلو البحريااو أل أحااد أجزا هااا  .2

بشاارط أال يكااون وااد تاا  بماردااو الربااان أل المساائول عنهااا بهاادف 

تاطيلها أل إتادها أل نتيجو إهماال ليشاترط داي جميا  ااحاوال أن 

المسائول عنهاا واد اتصاذ وبال لبااد يكون رباان الواايلو البحرياو أل 

الاطم جمي  االحتياطاا  الكادياو لمنا  أل تقليال آثاار التلاوث لواام 

 على الظور بيخطار هيئا  الموان  لالجها  ذا  الااوو.

 

 

كساار ةظاااج  دااي خاا  أنابياام يحماال الزياات أل الماازي  الزيتااي  .3

أثنااااء عملياااا  التشاااليل أل أثنااااء الحظااار أل ااتكشااااف أل اختباااار 

بااار   لن أن يكااون ذلااك راجاااا  إلااى إهمااال دااي روابااو الصطااوط اآل

ل ااايانتها  لعلاااى أن تتصاااذ االحتياطاااا  الكادياااو لرواباااو تشاااليل 

 الصطوط لالسيطر  على التلوث لةصا رو دور حدلث .

البحرياو أل أحاد أجزا هاا التظريا النات  عن عطم بالوايلو  .2

بشرط أال يكون ود ت  بماردو الرباان أل المسائول عنهاا بهادف 

تاطيلها أل إتادها أل نتيجو إهمال ليشترط دي جميا  ااحاوال 

أن يكون ربان الوايلو البحريو أل المسئول عنهاا واد اتصاذ وبال 

لباااد الاطاام جمياا  االحتياطااا  الكاديااو لمناا  أل تقلياال آثااار 

م على الظور بيخطار هيئا  الماوان  لالجهاا  ذا  التلوث لوا

عااااى الن اااو الاااةع ت اااددال الالئ اااا التنفيةياااا لهاااةا   الااواااو

 .القانون

كسر ةظاج  دي خ  أنابيم يحمل الزيت أل المزي  الزيتاي  .3

أثناء عملياا  التشاليل أل أثنااء الحظار أل ااتكشااف أل اختباار 

دي روابو الصطوط اآلبار   لن أن يكون ذلك راجاا  إلى إهمال 

ل ايانتها  لعلااى أن تتصاذ االحتياطااا  الكادياو لروابااو تشااليل 

 الصطوط لالسيطر  على التلوث لةصا رو دور حدلث .

 (115مادة )

ة  عدم اإلخال بأحكام الظصل الثاني ةن الباف السا س عشار ةان 

هااذا القااانون  يجااوز للاار يس التنظيااذي بناااء  علااى طلاام كتااابي ةاان 

المصال  لوبل إحالو المصالظاو إلاى النياباو الااةاو أن يقارر التصاالح 

بشأن المصالظا  التي تقتصار عقوبتهاا علاى اللراةاو  هاريطو وياام 

لتصالح المقرر  علاى أال يقال عان ويماو الحاد المصال  بسدا  ةبلا ا

 (115مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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اا نااى لللراةااو المحااد   لهااذو المصالظااو  لذلااك كلاا  لدقااا  للضااواب  

 لاإلجراءا  التي تحد ها الا حو التنظيذيو.

 (116مادة )

 

 

ةواطن أل جماياو ةانياو بحماياو البيئاو تبلياا المجلاس عان أياو لكل 

 ةصالظو احكام هذا القانون.

 (116مادة )

 إعا    و  الما   على النحو المبين دي النص باد التاديل.

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

لكل  اأص عاام عا  وقاو  أياا مأالفاا ألحكاا  هاةا القاانون 

 تبايغ المجاس.

 النواب الموافقة على قرار مجلس

 (117مادة )

يقاادم المجلااس لمصتلاا  الجهااا  كاال ةااا يتااودر لدياا  ةاان ةالوةااا  

لبيانااا  عاان المسااتحدث لالهااام ةاان الضااواب  البيئيااو ديمااا يتصاال 

 بأنشطو تلك الجها  للدق االلويا  التي يحد ها ر يس المجلس.

 (117مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 (118مادة )

علااى المشاارلعا  القا مااو لواات الاماال بهااذا القااانون  أن تقاادم إلااى 

المجلس خال اتو أههر ةان تااريخ الامال بالا حاو التنظيذياو بياناا  

ةتكااةا  عان أنشاطتها  ليجام أن يتضامن البياان اوتراحاتهاا بشااأن 

كااااي تتوادااااق عمليااااا  التاااادابير لاإلجااااراءا  الواجاااام اتصاذهااااا ل

 المشرلع ة  الماايير البيئيو المطلوبو.

لعلى المجلس أن يُقار خاال ةاد  ال تجاالز ااتو أهاهر ةان تااريخ 

تقدي  البيان المشار إلي  التدابير لاإلجراءا  الواجم على  ااحم 

 (118مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 المشرلع اتصاذها.

 (119)مادة 

على المشرلعا  القا مو لوت الامل بهذا القانون توديق أل ااعها 

طبقا  احكاة  خال دتر  ال تجالز انو ةان تااريخ الامال بالا حاو 

 التنظيذيو.

ليجوز للمجلس بناء  على طلم ذلي الشاأن تمدياد هاذو الظتار  لماد  

 عاات الضاارلر  لااذلك  لكااان للمااد ةباارر ال تجااالز اااتو أهااهر إذا 

 يقبل  المجلس.

لتصضاا  أيااو توااااا  أل تجدياادا  للمشاارلعا  القا مااو لألحكااام 

 المنصو  عليها دي هذا القانون.

 

 (119)مادة 

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 (120)مادة 

تقرياار ااانوي يشاامل جمياا  أعمالاا  لجمياا  علااى المجلااس إعاادا  

المصالظااا  البيئيااو التااي تاا  حصاارها  لبيااان حاااال  تجااالز النساام 

المسموح بها لملوثا  الهواء لالترباو  لةادى اةتثاال كاداو الجهاا  

الحكوةيو لالصا و لاادرا  داي المملكاو بالحظاال علاى البيئاو لدقاا  

 للتشرياا  لالقرارا  الصا ر  عن المجلس.

دااا  هاااذا التقريااار إلاااى ةجلاااس الاااوزراء إلوااارارو  ليُنشااار داااي ليُر

الصح  المحليو باد اإلورار  كما تُرد  نسصو ةن  للمجالس البلدياو 

 (120)مادة 

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.
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 ة  تو يح عن الحالو البيئيو للمنطقو التاباو لهذو المجالس.

 (121مادة )

ال يُصال تطبيااق هاذا القااانون بتطبياق أحكااام االتظاوياا  لالمااهاادا  

الدلليو لالبرلتوكوال  ذا  الصلو لالماماول بهاا داي المملكاو  أل 

 أي وانون آخر ينه  حمايو البيئو دي ةجاال  خا و.

علااى أناا  يجاام علااى الجهااا  التااي تقااوم بتطبيااق هااذو االتظاويااا  

الدللياو لالبرلتوكاوال  لالقاوانين أل أي جهاو أخارى لالمااهدا  

لها  احيو إ دار لوا ح لنه  لاهتراطا  تتالق بحماياو البيئاو  

أن تأخااااذ ةوادقااااو المجلااااس وباااال إ اااادار هااااذو اللااااوا ح لالاااانه  

 لاالهتراطا .

 

 (121مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

 النواب الموافقة على قرار مجلس

 (122مادة )

 

 

بشاأن البيئاو  لتهال  1996ل لسانو 21يُللى المراوم بقانون روا   

اللوا ح لالقرارا  الصا ر  بشأن البيئو لالمامول بها لوت  دلر 

هااذا القااانون ااااريو بمااا ال يتاااارو ةاا  أحكاةاا  إلااى أن يُصاادر 

 لالقرارا  المنظذ  لهذا القانون. اانهموالمجلس اللوا ح ل

 (122)مادة 

 .لوالُنُممل إلى  اانهموتليير كلمو  

ص بعد التعديل  :الـنَـّ

بشااأن البيئااو   1996ل لساانو 21يُللااى المراااوم بقااانون رواا   

لتهل اللوا ح لالقرارا  الصاا ر  بشاأن البيئاو لالماماول بهاا 

لوت  ادلر هاذا القاانون اااريو بماا ال يتااارو ةا  أحكاةا  

لالقارارا  المنظاذ  لهاذا  والُانُممإلى أن يُصدر المجلس اللوا ح 

 القانون.

 الموافقة على قرار مجلس النواب
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 (123)مادة 

يُصاادر ر اايس ةجلااس الااوزراء بالتشااالر لالتنساايق ةاا  المجلااس 

 لالجها  المانيو الا حو التنظيذيو لهذا القانون.

 (123)مادة 

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

 على قرار مجلس النواب الموافقة

 (124مادة )

يُصدر ر يس المجلس القارارا  الازةاو لتنظياذ أحكاام هاذا القاانون 

 لال حت  التنظيذيو.

 (124مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 

 الموافقة على قرار مجلس النواب

 (125مادة )

تنظياذ  –ديماا يصصا  كال  –على ر يس ةجلاس الاوزراء لالاوزراء 

أحكام هذا القانون  ليُامل ب  باد ُةضي اتو أههر ةن تاريخ نشرو 

 دي الجريد  الراميو.

 (125مادة )

 الموادقو على نَـص الما   كما لر  دي ةشرلع القانون.

 
 الموافقة على قرار مجلس النواب

 



  

  

Done by: Khalil Ahmed Al-Aswad 

 

 2021/ 359100 -( م) لم أ ع / الرقم: 

 م 02/02/2021التاريخ: 

 املالية والقانونيةتقرير اللجنة 

 المحترم        ةالسيد الفاضل / المهندس صالح طاهر طراد

 رئيس مجلس أمانة العاصمة

 
 

 
 

 

 مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم بقانون رقم الموضوع:

  2019( لسنة 65) 

 المقدمـــــــة:

 

م 25/01/2021( المنعوتد تتتاريخ 21اللجنت  المتاليت  قالوتانونيت  تم اهتمتامهتا رقم ) ناقشتتتتتتت 

 الشتتور تشتت ط طلل لجن  المراتا العام  قالئي   تمجل  رد من ستتعادة قرير اغاتت ال االخطاب الو

مشتتترقع قانوط تشتتت ط الئي   المراتا تم الحصتتتول ملر مرتياج مجل  أمان  العاصتتتم  تخصتتتو  

 . 2019( لسن  65للمرسوم توانوط رقم )

 األهداف:

 تهدف اللجن  من دراس  هذا الموضوع إلر التالم:

 .من أهم ا وط العمل الئلدي الذي يعتئر الووانين قموترحاج تعديلها مشاريعدراس   .1

 .لجعلها مواكئ  للتطوراج الخاص  تمجال تطئيا هذا الوانوطالووانين تطوير  .2

 .المساهم  تم مجل  التنمي  قالتطوير الوانونم قاالقتصادي لمملك  الئحرين .3

 

 

 3/2021/ 21م/12التوصية رقم:
 



  

  

Done by: Khalil Ahmed Al-Aswad 

 

 الدراسة:

( تتتتتاريخ 19رقم ) التتتدقري متم اهتمتتتامه المتتتاليتتت  قالوتتتانونيتتت أمضتتتتتتتتتا  اللجنتتت   اطلع •

طلل لجن  المراتا العام   الخطاب الوارد من ستتتعادة قرير اغاتتت ال تشتتت ط 11/01/2021

قالئي   تمجل  الشتتتتتور  تم الحصتتتتتول ملر مرتياج مجل  أمان  العاصتتتتتم  تخصتتتتتو  

 . 2019( لسن  65مشرقع قانوط تش ط الئي   المراتا للمرسوم توانوط رقم )

طئ  أمضتتتتتتا  المجل  لمعرت   راتهم قئل اتخا  نظراً غهمي  الموضتتتتتتوع مخاقررج اللجن   •

   .قرار تش نه

 تعد الحصتتتتتتول ملر مرتياج أمضتتتتتتاتها -( 21ناقشتتتتتت  اللجن  تم اهتمامها الدقري رقم ) •

مشتتترقع قانوط  ارت ج مواتاتكم تمرتياتها ملرق مشتتترقع الوانوط المذكور تشتتتكل تفصتتتيلم 

 .2019( لسن  65تش ط الئي   المراتا للمرسوم توانوط رقم )

 مرئيات اللجنة:

الموافقة على مشروع القانون بشأن البيئة المرافق دراسة الاللجنة من خالل  ارتأت •

بعد إجراء بعض التعديالت المطلوبة عليه  2019( لسنة 65للمرسوم بقانون رقم )

 .المرفقحسب ما هو موضح بالجدول 

 

 

 

 

 

 م. محمد توتيا  ل مئاس

 المالية والقانونيةرئيس اللجنة 

 
 

 المرفقات:

 .(14خطاب سعادة الورير تم النظام مرتا ) -
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 ـه م  / 359100/2020 / ر ص الرقم: 

  م2020 ديسمب   30 التاري    خ: 

 

مالمهندس صالح طاهر طرادة سعادة األخ   المحتر

 مجلس أمانة العاصمةرئيس 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

وع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم رقم )الموضوع:   2019( لسنة 65مشر

باإلش         ارض ع  الم ن             ع         ال   ر            ل          م  ه         د  ا         عادتكم           ال  الت ي         ا ،  يطي                 
 2020وم ش  / / 4417كت              ائ ا              عادض وبي              ر ش                    ل                 ال                ر  وال                ائ رق              م 

طل             ل             ة المرا              العا            ة وال              ة بم ل             م بخص            ص 2020 ديس           مب   29الم            ر  
  ال ص            و ع              ر ي           ا  الم ل             بخص            ص              

ق           ا                    ال              ة رو   ال             ر  عىل
 . 2019( لس ة 65المرا   للمرا م رقم )

ىل            كم التاب         م ب         ايطال  ع           الخط         ائ المر            و  ا ات          ا بمر ي         اتكم ح ل         ه ح              راج         ال
 يتس ىل ل ا اتخاذ اإلجراءا  الالب ة بهذا الخص ص. 

 وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،
 

 

 عصام بن عبدهللا خلف

    

     

 

 

 

 

 



ra 

Deena

4417
  29

30.12.2020



 

 

 

3د   5ص م م ب/ ف  84الرقـــــم:    
م  2020ديسمرب  27التاريـخ:    

 

 صاحب السعادة األخ الكريم /  غامن بن فضل البوعينني    املوقر

 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
 

اخاط ـــــ   املرافــــع الغااــــ  وال   ــــ  أود أن أرفــــع لســــغاد لم ر  ــــ  ل  ــــ 
الســـــغادي الســـــ ع داـــــام يـــــغ د ـــــعا    ـــــ  و يـــــر ا  ـــــ ا  و ـــــ ون صـــــا   

ــ   ــ ن الغمرا ــ ــعيال والتخاــ ــرأ  ال  ــ ــ  يــ ــع ال   ــ ــا  جويــ ــغ أزــ ــ  اــ ــا أاا ــ ا  ــ
ــ  ــالا ال  عيـ ــم  وامل ـ ــع  الغاصـ ــ   املرافـ ــفن ال   ـ ــا ون ياـ ــروش قـ ــو  ااـ ا  ـ ــح التويـ

 .2019( لس   65ل مرسوم رقم )
ــا   ـــــ   ــالا ال  عيـــــ ا  ـــــا أاا ـــــ  الغاصـــــم  وايرزـــ ــع  د ـــــ  مل ـــ  جويـــ

 ــــو  ااــــروش الذــــا ون املــــ  ور أدــــ    و ــــ ل   التويــــ  همال   ــــ  يمر  ــــا 
ــا ون   ــا ا  ــــا ال ــــواب د ــــ  اــــواد ااــــروش الذــ رأيهــــم ت التغــــعي ل الــــس أزرااــ
ل تســـــ  لهـــــا دراســـــ  املو،ـــــوش دراســـــ  واف ـــــ   و ذـــــعيم  ذريراـــــا يخاوصـــــ  ت 

 الوقت املحعد.
 

  وبركاته ،،،والسالم عليكم ورمحة اهلل
 

 عـلـي بـن صـاحل الصـاحل
 رئـيـس مـجلس الشـورى

 ر أعالهومرفق: مشروع القانون المذك

hassan
البريد الوارد



 

1 
 

 م2020ديسمبر  23التاريخ: 
 

 صاحب املعايل/ علــي بن صــاحل الصــاحل      املوقر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

 ديسمبر 14( المـؤرر  ي  3د5/ ص ل م ط / ف 484إلى كتاب معاليكم رقم )باإلشارة   

مشرررررون نابوأ بشررررةأ البياة، المرا   م، بخصؤؤؤؤكص تكايف الابمن بمماقشؤؤؤؤن كدراسؤؤؤؤن 2020

صمة مجلس أمابة العا رأت الابمن الحصكل عاى رأي يقد، 2019( لسبة 65للمرسوم رنم )

 .ى ضكء البيامات الصحيحنلك  تبم  رأيها عا كذلكوالمجالس البلدية، 

سرررررررعادد المابدس عصررررررررام بأ عبدهللا  ل  و ير كعايه تكد الابمن من معاليكم مخاطبن  

مجلس أمابة لمكاياة الابمن برأي  ،األشررررررروا  وشررررررراوأ البلديام والت ليل العمراب  المونر

ا بش ن مشركا القامكن المذككر أع، ، ككذلك بر العاصمة والمجالس البلدية مجلس أي مكتكبـؤؤ 

ي  التعدي،ت الت  أبراها مباس المكاب المكقر عاى مكاد  أمابة العاصررررررمة والمجالس البلدية

 مشركا القامكن.

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الشكر واالحترام،،،
 

 

 

 
 الدكتور حممد علي حسن علي                                                                                                                               

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
 .عالهأمشروع القانون المذكور  :المرفقات



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 امنالثاملرفق 
 

اجمللس البلدي للمنطقة رأي 
 اجلنوبية

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



ra 

Deena

868
 14
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 / ـه م 2021/ 359100/ ر ص  الرقم: 

اير  14 التاري    خ:    م 2021 فبر

 

 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

وع قانونبخصوص  الجنوبيةمجلس مرئيات  الموضوع:  البيئة المرافق  نأبش مشر

   2019( لسنة 65للمرسوم رقم )
 

م  و / 4417وباإلش         ار  ع  تت         ا  ا         عا تكم رق          م ه         د  ا         عا تكم           ال  الت ي         ا ،  يطي                 

المتض               مر رق                ة ل                 ة المراف                 العا                ة وال                  ة و  م2020  يس               مبر  29الم                ر   2020ش  / 

  ال ص                 ع              ى الش               ر بم ل                
العاص              مة والم               ال  ال لدي              ة  رئي              ا    ل                  ا               ة  ف 

 . 2020( لس ة 65روع قا    بشأ  ال   ة المراف  للمرا م رقم )  بخص ص  ش

      رف           لس         عا تكم  رئي         ا  
المش         ار علي         ه  روع الق         ا     ش          بخص          ص    ل           ال   بي         ةيرس         ف 

اي         ر  10الم          ر   359100/ 4240 ع        الم وبل           بم             تتاب         ه رق         م  ، وا          تم   اف         اتكم م2021 فبر

، را                         كم بمرئي         ا    ل             ا          ة العاص         مة والم          ال  ال لدي         ة ا           ر  ف          ر وص          ل ا عل           ا 

 . الش ر التفضل بعمل الالزم     عشعار رئي    ل  

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

 خلف عبد للا عصام بن 

     

    

 

hassan
البريد الوارد











 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 التاسعاملرفق 
 

 مجعية علوم وتقنية املياهي أر
 

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 العاشراملرفق 
 

 قرار جملس النواب ومرفقاته
 

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 
 

 

 3د 5/ ف م بص ل  484الرقـــم: 
م 2020ديسمب  14التاريخ:   

 
 احملرتم     / حممد علي حسن علي  دكتورالسعادة  

رافق العامة والبيئةرئيس جلنة امل  
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

مشــــــرون قــــــايئ   شــــــ   ال ي ــــــ   ا را ــــــ   يطيــــــن لــــــم     ر ــــــ  ل ــــــم
 .م2019( لسن  65للمرسئم رقم )

 

ــمنا   ــ يق مت ـــــــ ــر  شـــــــ ــ اد   ريـــــــ ــتق و  ـــــــ ــتق ودراســـــــ ــا  مناقشـــــــ  رجـــــــ
ر ي ــــــم للر ــــــق  لــــــق ا  لــــــا يــــــ ل مئ ــــــ   ق ــــــا     ــــــ   ســــــا    مــــــ  

  اريخق.
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 
 
 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى

 
 



م ۱٤ دیسمبر ۲۰۲۰

۹۸ ف٥ د۳









































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 مــرفــق

(1) 

 









































































































 

 مــرفــق

(2) 

 





































 

 مــرفــق

(3) 

 













































































































































































































































































































 

 مــرفــق

(4) 
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 مجلس النواب –هيئة املستشارين القانونيين  – إدارة الشؤون القانونية|  القانونيةقسم البحوث 

 توفير معلومات

املعاهدات واالتفاقيات البيئية التي انضمت أو صادقت عليها مملكة عن 

 البحرين

 :مقدمة ❖

 على طلب رئيسبناء على تكليف 
ً
 –ق س  /1رقم  لجنة املرافق العامة والبيئة قسم البحوث القانونية، وعطفا

البيئية التي انضمت بشأن توفير معلومات عن املعاهدات واالتفاقيات  2019 نوفمبر 19 املؤرخ في 2/2019د -5ف

 :التالي أصحاب السعادة ، أعرض عليكم أو صادقت عليها مملكة البحرين

 املعاهدات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين لحماية حق اإلنسان في بيئة سليمة:

 في العالقات الدولية، إذ صادقت ورعاه جاللة امللك )حفظه هللال العهد الزاهر شهد 
ً
 وتطورا

ً
 واسعا

ً
( انفتاحا

واملعاهدات الثنائية والدولية في مختلف املجاالت، وفي مواضيع حماية البيئة اململكة على العديد من االتفاقيات 

 مع الحالة العاملية املتجهة للتوعية واتخاذ اإلجراءات الالزمة إزاء التهديد الب
ً
يئي واملناخي بشكٍل خاص، تماشيا

 وشاركت في املؤتمرات الدولية التي لها عالقة بهذا املجال، 
ً
 ودوليا

ً
 إقليميا

ً
املتناميين، ولم تأل مملكة البحرين جهدا

 : iiiوفيما يلي جدول يوضح االتفاقيات التي صادقت عليها اململكة

 وصف االتفاقية االنضمام اسم االتفاقية الرقم

بالتصديق  2016( لسنة 75مرسوم رقم )  .1

على اتفاق باريس إطار اتفاقية األمم 

 املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 

يرمي االتفاق الى توطيد االستجابة العاملية للتهديد الذي  2016

يشكله تغير املناخ باإلبقاء على ارتفاع متوسط درجة 

ن مئويتين الحرارة العاملية في حدود أقل بكثير من درجتي

فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية وكذلك تعزيز 

القدرة على التكيف مع االثار الضارة لتغير املناخ وتعزيز 

قدرة على تحمل تغير املناخ وتوطيد التنمية الخفيضة 

 .انبعاثات غازات الدفيئة

باملوافقة  2014( لسنة 54القانون رقم )  .2

على قانون )النظام( املوحد بشأن املواد 

هي اتفاقية تهدف إلى التخلص التام من استهالك املواد  2014

ستنفدة لطبقة األوزون وإحالل البدائل اآلمنة بما 
ُ
امل
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ستنفدة لطبقة األوزون لدول مجلس 
ُ
امل

 التعاون لدول الخليج العربية

ملصالح الوطنية وتقنين استيراد وتصدير يتوافق مع ا

 وإعادة تصدير هذه املواد

بالتصديق  2013( لسنة 32املرسوم رقم )  .3

على تعديل )بيجين( على بروتوكول 

ستنفدة لطبقة 
ُ
مونتريال بشأن املواد امل

 األوزون 

وقد فرض هذا التعديل على مملكة البحرين تدابير رقابية  2013

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةجديدة للتخلص من املواد 

االتفاقية الدولية بشأن حماية العمال   .4

من األخطار املهنية في بيئة العمل 

والناجمة عن الضوضاء واالهتزازات، 

 1977واملنعقدة في جنيف عام 

تهدف إلى حماية العمال من األخطار املهنية في بيئة العمل  

زات، الناجمة عن تلوث الهواء أو الضوضاء أو االهتزا

وتلزم هذه االتفاقية السلطات الوطنية املختصة بتحديد 

املعايير والضوابط التي تسمح بتعريف مخاطر التعرض 

 لتلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات

على بروتوكول  1999تعديل بيجين لعام   .5

ستنفدة لطبقة 
ُ
مونتريال بشأن املواد امل

 األوزون 

املرسوم 

( 32رقم )

لسنة 

2013 

تضّمن وضع ضوابط للمواد الخاضعة للرقابة  هو تعديل

ستنفدة لطبقة األوزون 
ُ
 بشأن املواد امل

االتفاقية الدولية للتجارة الدولية في   .6

األنواع املهددة باالنقراض من مجموعات 

 الحيوان والنبات البرّية )سايتس(

القانون 

( 27رقم )

لسنة 

2012 

د من أن هي اتفاقية دولية بين الحكومات تهدف إلى التأك

التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرّية 

وأجزائها ومشتقاتها ال تهدد بقاء تلك األنواع في بيئاتها 

الطبيعية حيث توفر سايتس الوسائل الكفيلة بحماية 

العديد من هذه األنواع عن طريق تحقيق نوع من التوازن 

لقضاء على البيئي وتنظيم التجارة الدولية بين الدول وا

 التجارة الغير مشروعة

اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء   .7

املوافقة املسبقة عن علم على مواد 

كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة 

 متداولة في التجارة الدولية

القانون 

( 14رقم )

لسنة 

2012 

هي اتفاقية دولية لتشجيع املشاركة في املسؤولية 

يما بين األطراف في االتجار الدولي والجهود التعاونية ف

بمواد كيميائية خطرة معينة بهدف حماية صحة البشر 

والبيئة من األضرار املحتملة واملساهمة في استخدامها 

 وذلك بتشجيع وتيسير تبادل 
ً
 بيئيا

ً
 سليما

ً
استخداما

 املعلومات عن خواصها
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االتفاقية بين مملكة البحرين والوكالة   .8

الذرية لتطبيق الضمانات الدولية للطاقة 

في إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة 

 النووية

القانون 

( 10رقم )

لسنة 

2011 

 لهذه االتفاقية بأن تقبل 
ً
تتعهد مملكة البحرين وفقا

ضمانات على جميع املواد املصدرية واملواد االنشطارية 

الخاصة املستخدمة في جميع األنشطة النووية السلمية 

 .ل أراضيها أو تحت واليتها أو تحت سيطرتهاالتي تباشر داخ

بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة   .9

 األحيائية

القانون 

( 2رقم )

لسنة 

2011 

الهدف من هذا البروتوكول املساهمة في ضمان مستوى 

مالئم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام 

الكائنات الحية املحورة الناشئة عن التكنولوجيا 

 .حيائية الحديثة مع مراعاة املخاطر على صحة اإلنساناأل 

القانون  اتفاقية التبليغ عن وقوع حادث نووي  .10

( 1رقم )

لسنة 

2011 

هي اتفاقية دولية تهدف إلى تحقيق مزيد من التعاون 

الدولي في مجال التطوير واالستخدام اآلمنين للطاقة 

 النووية من خالل توفير معلومات مالئمة عن الحوادث

النووية في أبكر وقت ممكن حتى يتسنى التعليل إلى أدنى 

 .حد ممكن من العواقب اإلشعاعية العابرة للحدود

القانون  اتفاقية األمان النووي  .11

( 44رقم )

لسنة 

2010 

تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال 

االستخدام املأمون للطاقة الذرية بهدف رفع مستوى 

النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك األمان 

املستوى من خالل تعزيز التدابير الوطنية والتعاون 

 الدولي

اتفاقية الحماية املادية للمواد    .12

 النووية وتعديالتها

القانون 

( 11رقم )

لسنة 

2010 

هي اتفاقية دولية تعطي الحق لجميع الدول األطراف فيها 

ت استخدامها في إلى تطوير الطاقة النووية ومجاال 

 للمصالح املشروعة التي يمكن 
ً
األغراض السلمية تحقيقا

 جنيها من االستخدام السلمي للطاقة النووية

االتفاقية الدولية لالستعداد والتصدي   .13

 OPRCوالتعاون في ميدان التلوث الزيتي 

القانون 

( 4رقم )

لسنة 

2010 

تؤسس هذه االتفاقية التعاون بين الدول في مكافحة 

 التلوث البحري الناتج عن الزيوت

االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين   .14

ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم 

تهدف هذه االتفاقية إلى إنشاء مركز في مملكة البحرين  2010

الثقافي والطبيعي وتعزيزه  بغرض صون تراث املنطقة
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والثقافة بشأن إنشاء املركز اإلقليمي 

 العربي للتراث العاملي في مملكة البحرين

وعرضه وتحقيق املزيد من التوازن في تمثيل الدول 

 العربية املدرجة في قائمة التراث العاملي

االتفاقية املعدلة للتعاون العربي في   .15

استخدام الطاقة الذرية في األغراض 

 السلمية

القانون 

( 17رقم )

لسنة 

2008 

تنمية املجتمع هي اتفاقية دولية تهدف إلى املساهمة في 

العربي ورفع مستواه االقتصادي عن طريق التمكن في 

العلوم والبحوث والتقنيات الذرية وتطبيقاتها السلمية 

كما تعمل على املساعدة في توفير إمكانيات البحث العلمي 

والتقني والنهوض به في حقل الطاقة الذرية بالتعاون مع 

جهود الدول املؤسسات والهيئات املختصة بالتنسيق بين 

 العربية ونشاطاتها في العلوم الذرية

بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم   .16

 املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ

املرسوم 

( 45رقم )

لسنة 

2005 

معاهدة دولية خرجت للضوء في مؤتمر األمم املتحدة 

املعني بالبيئة والتنمية ويعرف باسم )قمة األرض( تهدف 

تركيز الغازات الدفيئة في الغالف الجوي عند إلى تحقيق 

مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب اإلنسان في 

 النظام املناخي

اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية   .17

 الثابتة

القانون 

( 39رقم )

لسنة 

2005 

تهدف هذه االتفاقية إلى وضع نهج تحوطي من إعالن ريو 

الصحة البشرية بشأن البيئة والتنمية من أجل حماية 

 والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة

املعاهدة الدولية ملنع التلوث البحري   .18

 الناجم عن السفن

القانون 

( 32رقم )

لسنة 

2005 

 التفاقية بروكسل 
ً
فهي  1969تأتي هذه املعاهدة مكملة

تعطي الحق لجميع الدول األطراف بالتحكم في أنواع 

منتجات نفطية أو مواد امللوثات البحرّية سواء كانت 

ضارة أخرى عن طريق إخضاع ناقالت البترول والسفن 

 للمراقبة

القانون  معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  .19

( 2رقم )

لسنة 

2004 

هي معاهدة دولية تحظر اختبار األسلحة النووية وجميع 

أنواع التفجيرات النووية سواء كانت ألغراض سلمية أو 

ط كان وعلى جميع الدول األطراف عسكرية في أي محي

االلتزام بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات األسلحة 

 النووية ومنع التفجيرات من هذا القبيل
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اتفاقية املحافظة على الحياة الفطرية   .20

ومواطنها الطبيعية في دول مجلس 

 التعاون لدول الخليج العربية

مايو  15

2002 

تهدف هذه االتفاقية إلى املحافظة على النظم البيئية 

وعلى الحياة الفطرية في حالة سليمة متنامية وبخاصة 

األنواع املهددة باالنقراض والسيما عندما يتجاوز انتشار 

هذه األنواع على الحدود الدولية لدولتين جارتين أو أكثر 

لك أو حينما تهاجر هذه األنواع عبر تلك الدول بما في ذ

 املياه اإلقليمية واملجال الجوي الخاضع لسيادتها

البروتوكول اإلقليمي بشأن التحكم في   .21

النقل البحري للنفايات الخطرة 

والنفايات األخرى عبر الحدود والتخلص 

 منها

املرسوم 

( 26رقم )

لسنة 

2001 

تهدف إلى أهمية التعاون والتنسيق الفعال على املستوى 

في النقل البحري للنفايات اإلقليمي بهدف التحكم 

الخطرة والنفايات األخرى وتقييد استيراد النفايات من 

 الدول غير املتعاقدة بغرض التخلص منها

ومونتريال  1992تعديلي كوبنهاجن لسنة   .22

ستنفدة  1997لسنة 
ُ
بشأن املواد امل

 لطبقة األوزون 

املرسوم 

( 41رقم )

لسنة 

2000 

ضوابط للمواد تضمنت التعديالت تحديث ووضع 

ستنفدة لطبقة األوزون 
ُ
 الخاضعة للرقابة بشأن املواد امل

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر في   .23

البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد 

 أو من التصحر

املرسوم 

( 9رقم )

لسنة 

1997 

 
ً
تعد هذه االتفاقية األولى والوحيدة التي تحمل طابعا

 
ً
 وملزما

ً
 لوضع حد ملعالجة مشكلة التصحر دوليا

ً
قانونيا

وتقوم هذه االتفاقية على مبادئ الشراكة واملشاركة 

 الالمركزية إلدارة التنمية املستدامة

املرسوم  اتفاقية التنّوع البيولوجي  .24

بقانون رقم 

( لسنة 18)

1996 

هي معاهدة دولية ملزمة لألطراف املصادقة عليها وتهدف 

لوجي واالستخدام املستدام للتنّوع إلى حفظ التنّوع البيو 

البيولوجي والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة 

عن االستخدام العام في تشجيع األعمال التي تقود إلى 

 مستقبل مستدام

االتفاقية الدولية بشأن املسئولية املدنية   .25

 عن أضرار التلوث الزيتي

املرسوم 

بقانون رقم 

( لسنة 13)

1995 

االتفاقية على أضرار التلوث الواقعة في  تنطبق هذه

أراض ي الدول األطراف ويشمل ذلك بحرها اإلقليمي 

واملنطقة االقتصادية الخاصة بالدول األطراف واملحددة 

 للقانون الدولي
ً
 وفقا

اتفاقية فّينا لحماية طبقة األوزون   .26

 1985مارس عام  22املحررة في 

املرسوم 

( 10رقم )

تهدف إلى حماية طبقة األوزون من خالل التخلص 

التدريجي من إنتاج عدد من املواد التي يعتقد أنها 
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وبروتوكول مونتريال بشأن املواد 

ستنفدة لطبقة األوزون املحرر في 
ُ
 16امل

 1987سبتمبر عام 

لسنة 

1995 

مسئولة عن نضوب طبقة األوزون، ونصت املعاهدة على 

وعة والقضاء جدول زمني إليقاف تدريجي إلنتاج كل مجم

 عليها في نهاية املطاف

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير   .27

 املناخ

املرسوم 

( 7رقم )

لسنة 

1994 

ترمي هذه االتفاقية إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة 

في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير 

 من جانب اإلنسان في النظام املناخي

 1977( لعام 7لعربية رقم )االتفاقية ا  .28

بشأن  1977( بعام 1والتوصية رقم )

 السالمة والصحة املهنية

املرسوم 

( 2رقم )

لسنة 

1994 

تهدف هذه االتفاقية إلى شمول التشريعات العربية 

لألحكام الخاصة بالسالمة والصحة املهنية في جميع 

مجاالت العمل وقطاعاته، ولألحكام الخاصة بالتأمين 

 ل من حوادث العمل وأمراض املهنةعلى العما

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل   .29

النفايات الخطرة والتخلص منها عبر 

 الحدود وتعديلها

املرسوم 

بقانون رقم 

( لسنة 11)

1992 

والقانون 

( 8رقم )

لسنة 

2005 

هي معاهدة دولية تم تصميمها للحد من تحركات 

التحديد ملنع نقل النفايات الخطرة بين الدول وعلى وجه 

النفايات الخطرة من البلدان املتقدمة إلى البلدان األقل 

 
ً
 نموا

املرسوم  اتفاقية فّينا لحماية طبقة األوزون   .30

( 10رقم )

لسنة 

1990 

هي اتفاق بيئي متعدد األطراف تم االتفاق عليه في مؤتمر 

، وتعتبر بمثابة 1988ودخل حّيز النفاذ في  1985فينا 

لدولية املبذولة لحماية طبقة األوزون ومع إطار للجهود ا

 ملزمة للحد من استخدام 
ً
ذلك فإنها ال تتضمن أهدافا

فلورية والعوامل الكيميائية -مركبات الكربون الكلورية

 الرئيسية التي تسبب نضوب األوزون 

البروتوكول الخاص بالتلوث البحري   .31

الناتج عن استكشاف واستغالل الجرف 

حماية البيئة البحرّية القاري وبروتوكول 

 من التلوث الناتج عن مصادر في البر

املرسوم 

( 9رقم )

لسنة 

1990 

هو بروتوكول يرتكز علي مكافحة التلوث البحري الناتج 

عن مصادر التلوث البرّية، ويؤسس للتنسيق والتعاون 

 بين الدول األطراف في هذا الخصوص
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االتفاقية الخاصة بسالمة األرواح في   .32

 1ومالحقها املوقعة في لندن بتاريخ البحار 

 ومالحقها 1974نوفمبر 

املرسوم 

بقانون رقم 

( لسنة 13)

1985 

تهدف هذه االتفاقية إلى االهتمام بالسالمة البحرّية 

السيما سالمة األرواح وسالمة السفن التجارية في البحر، 

وتطبق هذه االتفاقية على السفن التجارية التي تنفذ 

ية وترفع علم البالد التي سجلت فيها، رحالت إبحار دول

 وهي تمنح الدول العديد من الحقوق والواجبات

االتفاقية الخاصة بالتصادم ومالحقها   .33

 1972أكتوبر  20املوقعة في لندن بتاريخ 

 ومالحقها

املرسوم 

بقانون رقم 

( لسنة 13)

1985 

تهدف هذه االتفاقية إلى االهتمام بالسالمة البحرّية 

مة األرواح وسالمة السفن التجارية في البحر، السيما سال 

وتطبق هذه االتفاقية على السفن التجارية التي تنفذ 

رحالت إبحار دولية وترفع علم البالد التي سجلت فيها، 

 وهي تمنح الدول العديد من الحقوق والواجبات

للحد من تلوث  1954اتفاقية لندن لعام   .34

 يالتهاالبحار بالنفط املنقول بالسفن وتعد

املرسوم 

بقانون رقم 

( لسنة 13)

1985 

تهدف االتفاقية وتعديالتها إلى منع تلوث البحار الناش ئ 

عن التفريغ العمدي للنفط من السفن في مناطق معينة 

 بالذات

 1981( لسنة 1االتفاقية العربية رقم )  .35

 بشأن بيئة العمل

املرسوم 

( 7رقم )

لسنة 

1983 

العمل وجعل محيطه أكثر تهدف إلى حماية وتحسين بيئة 

إنسانية ومالئمة للقدرات البشرية للعاملين، ووضع 

معايير خاصة بها للحدود القصوى للعوامل املؤثرة في بيئة 

 العمل

اتفاقية األمم املتحدة لقانون    .36

 البحار

اتفاقية دولية نتجت عن املؤتمر الثالث لألمم املتحدة  1982

( 1982 - 1973وام )لقانون البحار الذي عقد خالل األع

ويحدد قانون البحار حقوق ومسئوليات الدول في 

استخدامها ملحيطات العالم ووضع مبادئ توجيهية 

لألعمال التجارية والبيئية وغزارة املوارد الطبيعية 

 البحرّية

اتفاقية الكويت اإلقليمية    .37

للتعاون في حماية البيئة البحرّية من 

 التلوث

املرسوم 

بقانون رقم 

( لسنة 17)

1978 

تسعى الدول األطراف في هذه االتفاقية ملواجهة الحاالت 

 بالزيت واملواد الضارة 
ً
 خطيرا

ً
الطارئة التي قد تسبب تلوثا

األخرى والحاجة إلى اتخاذ التدابير املشتركة والفّعالة 

 ملواجهتها
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اتفاقية حماية التراث العاملي    .38

 والثقافي والطبيعي

نوفمبر  16

1972 

على عاتق الدول األطراف في هذه االتفاقية واجب يقع 

القيام بتعيين التراث الطبيعي والثقافي الذي يقوم في 

إقليمها وحمايته واملحافظة عليه وإصالحه ونقله إلى 

األجيال القادمة وبذلك تسعى الدول األطراف إلى تحقيق 

هذا الغرض عن طريق العون والتعاون الدولي الذي 

 على املستويات املالية يمكن أن تحظى به
ً
ما خاصة

 والفنية والعملية والتقنية

اتفاقية األراض ي الرطبة ذات    .39

 األهمية للطيور املائية )رامسار(

تعمل الدول األطراف في هذه االتفاقية على حفظ  1971

األراض ي الرطبة والطيور املائية عن طريق إقامة معازل 

 سة الالزمة لهاطبيعية في األراض ي الرطبة وتوفير الحرا

االتفاقية الدولية بشأن إنشاء    .40

 صندوق دولي عن أضرار التلوث الزيتي

ُينشأ بموجب هذه االتفاقية صندوق تكميلي في الدول  1971

األطراف في هذه االتفاقية ويكون لهذا الصندوق 

شخصية قانونية ويعمل على تعويض أي شخص يعاني 

 من أضرار التلوث الزيتي

بروكسل املتعلقة بالتدخل في اتفاقية   .41

أعالي البحار في حاالت الكوارث الناجمة 

  عن التلوث بالنفط

تهدف هذه االتفاقية إلى منح تعويض مالئم لألشخاص  1969

الذين يصيبهم ضرر ناجم عن تسرب الزيت أو تصريفه 

من السفن وتوحيد القواعد القانونية واإلجراءات 

 ة املدنية في هذا الشأنالدولية التي تطبق على املسؤولي

ميثاق املنظمة البحرية االستشارية   .42

 للحكومات ) األمكو( 

ملقر الرئيس ي للمنظمة في لندن، اململكة املتحدة، وهي ا 1977

وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة يبلغ عدد أعضائها 

دولة. الهدف الرئيس ي للمنظمة  171وأعضائها املنتسبين 

طوير والحفاظ على إطار عمل البحرية الدولية هو ت

تنظيمي شامل للشحن ويشمل اختصاصها اليوم 

السالمة، القضايا البيئية، الشؤون القانونية، التعاون 

الفني، السالمة البحرية وكفاءة الشحن. يحكمها مجلس 

 من قبل مجلس اللجان املدعمة من 
ً
األعضاء وتدار ماليا

عائلة قبل اللجان الفنية. املنظمات العضة في ال

التنظيمية األممية قد تراقب إجراءات املنظمة البحرية 
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منح حالة املراقب للمنظمات غير الحكومية 
ُ
الدولية. ت

 املؤهلة.

 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،،،

 محمد خلف / باحث قانوني 

i  السياسية، البحرين,، معهد التنمية 2017حق اإلنسان في بيئة سليمة في النظام الدستوري البحريني، شيخة أحمد العليوي، سلسلة دراسات 

ii  :موقع املجلس األعلى للبيئةhttp://www.sce.gov.bh/index 
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