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 ( 1ملحق رقم )
 

املرافق العامة والبيئة  جلنة تقرير

مشروع قانون بشأن البيئة،  خبصوص

( لسنة 65املرافق للمرسوم رقم )

  م2019
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 م 2021 مارس 16التاريخ: 

 ( 15التقرير رقم: )

 

 تقرير جلنة الرافق العامة والبيئة

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

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس

 

 

 :  مقدمـة 

 

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

ديسمبر    14المؤرخ في    (3د    5ص ل م ب / ف    484)رقم    رئيس مجلس الشورى

مشروع قانون بشأن البيئة،  ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2020

 ( رقم  للمرسوم  لسنة  65المرافق  المالحظات  ،2019(  وإبداء  دراسته  تتم  أن    على 

 ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.  عليه
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 إجراءات اللجنة:  -أولً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: 

 

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

 التشريعي الخامس في اجتماعاتها اآلتية: 

 الفصل الدور تاريخ االجتماع  رقم االجتماع

 5 3 م 2020ديسمبر  21 12

 5 3 م 2020ديسمبر  28 13

 5 3 م 2021ينــــاير  04 14

 5 3 م 2021ينــــاير  11 15

 5 3 م2021 مارس 15 23

 

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

 البحث والدراسة والتي اشتملت على: 

 )مرفق( رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.   -

 )مرفق( رأي المجلس األعلى للبيئة.  -

 رأي المجلس األعلى للبيئة بشأن استفسارات اللجنة  -

 )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.   -

مكتوب منها حتى إعداد ، حيث لم يرد رأي  وزارة شؤون الدفاعكما خاطبت اللجنة   (3)

 . هذا التقرير
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 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.  السيد علي نادر الـسلوم

 إدارة شؤون اللجان 

 اللجان. مشرف شؤون  السـيد أيوب علي طريف 

 أمين سر لجنة.  السيدة دانة إبراهيم الشيخ 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 إعالم.  أخصائي صادق جعفر الحلواجي السيد 

 

 المنصب االسم

 المجلس األعلى للبيئة  

 سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه 
 المبعوث الخاص لشؤون المناخ

 الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 

 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 



139 
 

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

الناحيتين     من  القانون  مشروع  سالمة  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  بينت 

 الدستورية والقانونية. 

 

ا: رأي اجمللس األعلى للبيئة: )مرفق( 
ً
 ثالث

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

م كل ما يتعلَّق بموضوع البيئة  1997( لسنة  8بقانون رقم ) ( قانوناً شامالً ينظ ِّ

 ومكافحة التلوث البيئي. 

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

الذي دعا  آنذاك، وهو األمر  الواقع  والتنظيمية لم تكن موجودة على أرض 

أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب خالل الفصول التشريعية  

الحكومة   بالبيئة، وسعت  المتعلقة  القوانين  اقتراحات  بعدد من  للتقد م  السابقة 

في الموقرة   صياغتها  إعادة  بعد  التشريعية  السلطة  مع  بالتعاون  لدراستها 

مشاريع بقانون قامت لجنة المرافق العامة والبيئة بدمجها في مشروع قانون 

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

 مواءمتها مع متطلبات الوضع الحالي. 

لتشري  .ج ة  الملح  للحاجة  الحكومة  نظراً  تقدَّمت  فقد  بالبيئة  يتعلَّق  جديد  قانون  ع 

الموقرة بمشروع القانون محل التقرير، والذي مرَّ بمراحل عديدة من الدراسة 

 واإلعداد إلى حين إحالته إلى مجلس النواب الموقر. 

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

برد   للبيئة  األعلى  المجلس  تقد م  وقد  اللجنة،  اجتماعات  إحدى  في  القانون 

 )مرفق( مكتوب بشأن استفسارات اللجنة. 
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ا: رأي غرفة جتارة وصناعة البحرين: )مرفق( 
ً
 رابع

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

يُعد  فوات مدة  التظلمات بشكل مسبَّب، وأن  بالَرد على جميع  للبيئة  األعلى 

 التظلم دون َرد من المجلس بمثابة قبول للتظلم. 

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

 ممثالً للقطاع الخاص. 

 

ا: ر
ً
 أي جملس أمانة العاصمة: )مرفق( خامس

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

 فيه عدداً من المالحظات واالقتراحات على مواد مشروع القانون. 

 

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

القانون باعتباره مشروع متقدم وشامل ومنسجم  بين المجلس موافقته على مشروع    

 مع القوانين العالمية والمعايير الدولية ذات العالقة.

 

 

ا: رأي مجعية علوم وتقنية الياه: )مرفق( 
ً
 سابع

( بتاريخ  الوارد  الجمعية  َرد  على  اللجنة  والذي 2021ير  ينا  31اطَّلعت  م(، 

 من المالحظات واالقتراحات بشأن مواد مشروع القانون. اأوردت فيه عددً 
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ا 
ً
 : رأي اللجنة: ثامن

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

، الذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها 2019

ت إليها مملكة  )البرية والبحرية والجوية(، ويتماشى مع   االتفاقيات الدولية التي انضمَّ

الكيميائية   بالمواد  الخاصة  األحكام  تنظيم  إلى  يهدف  كما  عليها.  وصادقت  البحرين 

والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، وكذلك  

تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة،   التي  العقوبات  والحفاظ على استدامة  النص  على 

اء ممارسة األنشطة البيئية.   البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّ

 

القانون يتألف   و)  مشروع  ديباجة  ثمانية عشر 125من  عة على  مادة، موزَّ  )

جاء   األولباباً،  ن    الباب  تضمَّ ثالثة فصول،  إلى  تقسيمه  وتمَّ  )أحكام عامة(،  بعنوان 

في   التعاريف  األول  )الفصل  القانون  (1المادة  تطبيق  نطاق  الثاني  الفصل  وحد د   ،

ن الفصل الثالث صالحيات المجلس األعلى للبيئة  (3،  2المادتين )وأهدافه في   ، وتضمَّ

)في   وجاء  (5،  4المادتين  الثاني ،  )  الباب  وتنمية  بعنوان  لحماية  الوطني  الصندوق 

بعنوان )تقويم األثر البيئي(  الباب الثالث  ، و ( 9إلى    6)من    الموادالبيئة( ونظَّمت أحكامه  

بعنوان )مواجهة الكوارث  الباب الرابع  ، و (17إلى    10)من    الموادونظَّمت أحكامه  

نوان )حماية  بع   الباب الخامس، وجاء (18المادة )والطوارئ البيئية( ونظَّمت أحكامه 

الفصل األول   نظَّم  إلى أربعة فصول،  تقسيمه  التلوث( وتمَّ  المائية من مصادر  البيئة 

، والفصل الثاني التلوث الناتج  (21إلى    19)من    الموادنطاق حماية البيئة المائية في  

، ونظَّم الفصل الثالث التلوث الناتج  ( 26إلى    22)من    الموادعن الوسائل البحرية في  

الم البرية في  عن  مياه (29إلى    27)من    الموادصادر  الرابع حماية  الفصل  ونظَّم   ،

بعنوان    الباب السادس، فيما جاء  (32إلى    30)من    الموادالشرب والمياه الجوفية في  

التلوث من   األول  الفصل  نظَّم  إلى فصلين،  تقسيمه  وتمَّ  التلوث(،  الهواء من  )حماية 

الثابتة في   المصادر ( 36إلى    33)من    الموادالمصادر  التلوث من  الثاني  والفصل   ،



142 
 

بعنوان )حماية البيئة البرية من    الباب السابع، وجاء  (38،  37)   المادتينالمتحركة في  

بعنوان )بيئة العمل  الباب الثامن  ، و (42إلى    39)من    الموادالتلوث( ونظَّمت أحكامه  

بعنوان )إدارة باب التاسع  ال، و (44،  43)  المادتان والبيئة الداخلية( ونظَّمت أحكامه  

بعنوان    الباب العاشر، وجاء  (48إلى    45)من    الموادالمواد الكيميائية( ونظَّمت أحكامه  

المواد   األول  الفصل  نظَّم  فصلين،  إلى  تقسيمه  وتم   المشعة(  والمصادر  )المواد 

ر  ، والفصل الثاني اإلشعاع غي (61إلى  49)من  المواد والمصادر المشعة المؤيَّنة في 

بعنوان )إدارة المواد والمخلفات    الباب الحادي عشر، وجاء  (62المادة )المؤيَّن في  

بعنوان )التنوع  الباب الثاني عشر  ، و (71إلى    63)من    المواد الخطرة( ونظَّمت أحكامه  

أحكامه   ونظَّمت  و (77إلى    72)من    الموادالحيوي(  عشر  ،  الثالث  بعنوان  الباب 

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

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

أحكامه   ونظَّمت  القضائية(  )والضبطية  جاء    (،84المادة  السادس عشر فيما    الباب 

ي المخالفات البيئية والتعويض عن األضرار(، وتمَّ تقسيمه  تحت عنوان )التصرف ف

إلى    85)من    المواد إلى فصلين نظَّم الفصل األول التصرف في المخالفات البيئية في  

،  (91إلى    88)من    المواد، ونظَّم الفصل الثاني التعويض عن األضرار البيئية في  (87

عشروجاء   السابع  ونظَّم  الباب  )العقوبات(  أحكامه  بعنوان  )من  ت  إلى   92المواد 

 113المواد )من  بعنوان )أحكام متنوعة( ونظَّمت أحكامه    الباب الثامن عشرو   (،112

 1996( لسنة  21على إلغاء المرسوم بقانون رقم )  (122المادة )ونصَّت    (،121إلى  

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

على أن يصدر رئيس مجلس    (123المادة )تصدر اللوائح والقرارات الجديدة، ونصَّت  

الوزراء بالتشاور والتنسيق مع المجلس األعلى للبيئة والجهات المعنية الالئحة التنفيذية  

على أن يصدر رئيس المجلس األعلى للبيئة القرارات   (124المادة ) للقانون، ونصَّت  

 تنفيذية.   (125المادة )م القانون والئحته التنفيذية، بينما جاءت الالزمة لتنفيذ أحكا
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واطلعت على    مواده،  وتدارست نصوص  القانون  اللجنة على مشروع  اطلعت 

بشأنه،   المعنية  الجهات  للبيئة،  مالحظات  األعلى  المجلس  أطلعت على  وخاصة  كما 

مؤكد جاء  الذي  بالمجلس  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  مشروع  رأي  لسالمة  اً 

القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب الموقر  

ومرفقاته وما أجراه من تعديالت على بعض نصوص مشروع القانون، وبعد تداول  

وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واالستئناس برأي المستشار  

 للجنة إلى المالحظات اآلتية: القانوني خلصت ا

( من الدستور على أنه "تأخذ الدولة التدابير الالزمة لصيانة  /ح9تنص المادة )  :أوالً 

 ". بيئة والحفاظ على الحياة الفطريةال

مشروع  اونفاذً   جاء  متضمًن   لذلك  المعروض  تنظيمً القانون  تشريعًي ا    متكاماًل   اا 

كاف   في  البيئي  التدهور  ومظاهر  التلوث  مصادر  البري  لمواجهة  صوره  والبحري  ة  ة  ة 

القانون منسجمً   ،يةوالجو   الد  اوجاء مشروع  العالمية والمعايير  القوانين  ولية ذات  مع 

بالبيئة ومتفقً  الدولية    اومتماشًي   ا العالقة  االتفاقيات  الوقت مع  التي    واإلقليمية في ذات 

 التي انضمت إليها.  صادقت عليها المملكة أو

 

وافقت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر في تصحيح األخطاء النحوية واللغوية    ا:ثانيً 

 .ض المواد الواردة بمشروع القانون وكذلك في إضافة بعض الفقرات إلى بع

 

من    (116)خالفت اللجة قرار مجلس النواب الموقر في إعادة صياغته للمادة    ا:ثالثً 

أو جمعية معنيين  لكل شخص المشروع ورأت اللجنة تعديل صياغتها لتكون كاآلتي: "

وذلك لحماية    ،" علم عن وقوع أية مخالفة ألحكام هذا القانون تبليغ المجلسبحماية البيئة  

حسن النية في التبليغ، خاصة وأن    (اعتباري   طبيعي أو ،  كل شخص )مواطن أو مقيم 
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تعاقب كل من قدم معلومات غير صحيحة وغير مطابقة للواقع، ولذا (  108/3)المادة  

 رأت اللجنة قصر التبليغ على األشخاص والجمعيات المعنية بحماية البيئة. 

 

رأت اللجنة استبدال عبارة "التي تكون المملكة طرفاً فيها" بعبارة "المرتبطة    ا:رابعً 

من مشروع القانون  ( 71( و)25( و)22)  الموادبها المملكة" في الفقرات األخيرة من 

 . ( من المشروع26المادة ) بعجزأسوة بما هو منصوص عليه 

 

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

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

ل إلى الميزانية العامة  ورامات والتعويضات المحكوم بها تؤ الغ أن  حال أن الصحيح  

إعادة ص  ،للدولة اللجنة  رأت  فقد  )ولذا  البند  )3ياغة  المادة  من  كاآلتي:  8(  ليكون   )

في حالة التصالح   البيئية"حصيلة الغرامات والتعويضات من المخالفات عن األضرار  

 ". ( من هذا القانون115في المادة ) المنصوص عليه

 

)  سادًسا: المادة  أن  اللجنة  التقي د  17رأت  عدم  الضرورة  عند  تجيز  المشروع  من   )

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

اإلفالت من   إلى  وتؤدي  القانون،  بأهداف مشروع  اإلطاحة  شأنها  ومن  واسعة  كلمة 

استخدام عبار اللجنة  لذلك رأت  قياًسا على العقاب.  القهرية(  الطارئة  الحاالت  ة )في 

( المادة  ثانية  11نص  فقرة  إضافة  أيًضا  اللجنة  ورأت  اإلماراتي،  البيئة  قانون  من   )

موقف   دراسة  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  المختصة  اإلدارة  "وعلى  نصها:  للمادة 

تنفيذية لهذا القانون،  المشروع من الناحية البيئية وفقًا للمعايير التي تحددها الالئحة ال

اتخاذ   فعليها  بالبيئة  جسيمة  أضرار  إلحاق  شأنه  من  النشاط  استمرار  أن  تبي ن  فإذا 
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الالئحة   تحددها  التي  للمدة  مؤقتًا  المنشأة  غلق  أو  النشاط  لوقف  القانونية  اإلجراءات 

 التنفيذية لهذا القانون أو إلغاء الترخيص". 

 

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

تين بإعداد مواصفات إرشادية لسالمة البيئة وإدارة المخلفات الناتجة عن  القانون خاص  

ة الناتجة عن ذلك،  ي نتاج النفط والغاز مع إجراء الرصد الدوري للتأثيرات البيئ إعملية  

  ، ة المائية من مصادر التلوثبحماية البيئ الخاص وأنهما ال عالقة لهما بالباب الخامس 

ا إلى  مولذلك فقد تم نقله  ،وأن مكانهما الطبيعي بالباب الثالث الخاص بتقويم األثر البيئي 

 . عادة الترقيماللجنة إللثالث، بعد مراعاة نهاية الباب ا

 

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

 للجدول المرفق.  اعلى نصوص مواده طبقً فقة المبدأ، والموا

 

ا 
ً
 : اختيار مقرري الوضوع األصلي والحتياطي: تاسع

( المادة  لنص  اللجنة على  39إعماالً  اتفقت  الشورى،  لمجلس  الداخلية  الالئحة  ( من 

 اختيار كل من: 

 مقرًرا أصليــــــًـا.    أ. رضا إبراهيم عبدهللا منفردي -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.    المؤيــــد أ. منـى يوسف خليـل  -2

 

 

 

 



146 
 

ا: توصية اللجنة: 
ً
 عاشر

توصي اللجنة    ،في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون 

 باآلتي: 

مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم الموافقة، من حيث المبدأ، على   -

 .2019( لسنة 65رقم )

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

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                            مجعة حممد مجعة الكعبي
 رئيس اللجنة                                           نائب رئيس اللجنة     
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 2019( لسنة  65، الرافق للمرسوم رقم )مشروع قانون رقم ) ( لسنة بشأن البيئة

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

 مسمى المشروع 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة بشأن  

 البيئة. 

 مسمى المشروع 

الموافقة على المسمى كما ورد في  

 مشروع القانون. 

 مسمى المشروع 

ــمى كـما ورد   الموافـقة على المســ

 في مشروع القانون.

 مسمى المشروع 

لسنة بشأن  مشروع قانون رقم ) (

 البيئة.

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة 

 إضافة القوانين اآلتية:  •

  2006( لسنة 22قانون رقم ) -

حماية حقوق المؤلف  بشأن 

 والحقوق المجاورة، وتعديالته. 

- ( رقم  لسنة  8قانون   )2009  

والتبغ   التدخين  مكافحة  بشأن 

 بأنواعه. 

 الديباجة 

كما   • الديباجة  على  الموافقة 

النواب  وردت   مجلس  بقرار 

 الموقر. 

 

 الديباجة 
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 .ملك مملكة البحرين  

 بعد االطالع على الدستور،  

  2019( لسنة 10قانون رقم ) -

 بشأن النظافة العامة.  

  2019( لسنة 12قانون رقم ) -

مملكة   انضمام  على  بالموافقة 

إنشاء   وثيقة  إلى  البحرين 

المع العالمية  البيئة  ادة  صندوق 

 هيكلته. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

خليفة   آل  عيسى  بن  حمد  نحن 

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور،  

 

 

 

 

 

 

 

 

خليفة   آل  عيسى  بن  حمد  نحن 

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور،  
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

الصادر  العقوبات  قانون  وعلى 

بقانون رقم )  ( لسنة 15بالمرسوم 

 ، وتعديالته، 1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

اتفاقية  بالموافقة على    1978لسنة  

في   للتعاون  اإلقليمية  الكويت 

التلوث   من  البحرية  البيئة  حماية 

 والبروتوكول الملحق بها، 

( 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم استعمال    1980لسنة  

 المياه الجوفية، وتعديالته، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  7وعلى 

مجلس    1982لسنة   بإنشاء 

الصادر  العقوبات  قانون  وعلى 

بقانون رقم )  ( لسنة 15بالمرسوم 

 ، وتعديالته، 1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالموافقة على اتفاقية    1978لسنة  

في  الكويت   للتعاون  اإلقليمية 

التلوث   من  البحرية  البيئة  حماية 

 والبروتوكول الملحق بها، 

( 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم استعمال    1980لسنة  

 المياه الجوفية، وتعديالته، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  7وعلى 

مجلس    1982لسنة   بإنشاء 

الصادر  العقوبات  قانون  وعلى 

بقانون رقم )  ( لسنة 15بالمرسوم 

 ، وتعديالته، 1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

اتفاقية  بالموافقة على    1978لسنة  

في   للتعاون  اإلقليمية  الكويت 

التلوث   من  البحرية  البيئة  حماية 

 والبروتوكول الملحق بها، 

( 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم استعمال    1980لسنة  

 المياه الجوفية، وتعديالته، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  7وعلى 

مجلس    1982لسنة   بإنشاء 
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

بالقان  المعدل  المائية،  ون  الموارد 

 ،2009( لسنة 36رقم )

الصادر  البحري  القانون  وعلى 

بقانون رقم )  ( لسنة 23بالمرسوم 

 ، وتعديالته، 1982

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

حماية    1983لسنة   شأن  في 

 النخيل، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  8وعلى 

بشأن المصادقة على    1985لسنة  

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  

ديسمبر    10في جاميكا في    الموقعة

1982 ، 

بالقانون   المعدل  المائية،  الموارد 

 ،2009لسنة ( 36رقم )

الصادر   البحري  القانون  وعلى 

( لسنة  23بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 1982

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

حماية    1983لسنة   شأن  في 

 النخيل، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  8وعلى 

بشأن المصادقة على    1985لسنة  

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  

ديسمبر    10ي  الموقعة في جاميكا ف

1982 ، 

بالقان  المعدل  المائية،  ون  الموارد 

 ،2009( لسنة 36رقم )

الصادر   البحري  القانون  وعلى 

( لسنة  23بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 1982

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

حماية    1983لسنة   شأن  في 

 النخيل، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  8وعلى 

بشأن المصادقة على    1985لسنة  

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  

ديسمبر    10في جاميكا في    الموقعة

1982 ، 
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

على    1985لسنة   الموافقة  بشأن 

انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات  

 دولية في شأن المالحة البحرية، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  5وعلى 

بشأن الدفاع المدني،    1990لسنة  

( رقم  بالقانون  لسنة 22المعدل   )

2014 ، 

( 11المرسوم بقانون رقم )وعلى  

بالتصديق على اتفاقية    1992لسنة  

بازل بشأن التحكم في نقل النفايات 

عبر   منها  والتخلص  الخطرة 

 ،1989الحدود لعام 

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

على    1985لسنة   الموافقة  بشأن 

انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات  

 دولية في شأن المالحة البحرية، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  5وعلى 

بشأن الدفاع المدني،    1990لسنة  

( رقم  بالقانون  لسنة 22المعدل   )

2014 ، 

( 11)وعلى المرسوم بقانون رقم  

بالتصديق على اتفاقية    1992لسنة  

بازل بشأن التحكم في نقل النفايات 

عبر   منها  والتخلص  الخطرة 

 ،1989الحدود لعام 

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

على    1985لسنة   الموافقة  بشأن 

انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات  

 دولية في شأن المالحة البحرية، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  5وعلى 

بشأن الدفاع المدني،    1990لسنة  

( رقم  بالقانون  لسنة 22المعدل   )

2014 ، 

( 11بقانون رقم )  وعلى المرسوم

بالتصديق على اتفاقية    1992لسنة  

بازل بشأن التحكم في نقل النفايات 

عبر   منها  والتخلص  الخطرة 

 ،1989الحدود لعام 
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

( رقم  بقانون  المرسوم  (  8وعلى 

بشأن البحر اإلقليمي    1993لسنة  

 لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  2وعلى 

الحياة    1995لسنة   حماية  بشأن 

بقانون   الفطرية، المعدل بالمرسوم

 ،2000( لسنة 12رقم )

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

على    1995لسنة   بالموافقة 

الدولية   االتفاقية  إلى  االنضمام 

عن   المدنية  المسئولية  بشأن 

  1969أضرار التلوث الزيتي لعام  

لعامي     1976وبروتوكوليها 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  8وعلى 

بشأن البحر اإلقليمي    1993لسنة  

 لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  2وعلى 

الحيا  1995لسنة   حماية  ة  بشأن 

بقانون   الفطرية، المعدل بالمرسوم

 ،2000( لسنة 12رقم )

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

على    1995لسنة   بالموافقة 

الدولية   االتفاقية  إلى  االنضمام 

عن   المدنية  المسئولية  بشأن 

  1969أضرار التلوث الزيتي لعام  

لعامي     1976وبروتوكوليها 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  8وعلى 

بشأن البحر اإلقليمي    1993لسنة  

 لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة، 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  2وعلى 

الحياة    بشأن  1995لسنة   حماية 

بقانون   الفطرية، المعدل بالمرسوم

 ،2000( لسنة 12رقم )

( 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

على    1995لسنة   بالموافقة 

الدولية   االتفاقية  إلى  االنضمام 

عن   المدنية  المسئولية  بشأن 

  1969أضرار التلوث الزيتي لعام  

لعامي     1976وبروتوكوليها 



153 
 

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

بشأن  واالتف  1992و  الدولية  اقية 

للتعويض   دولي  صندوق  إنشاء 

لعام   الزيتي  التلوث  أضرار  عن 

لعامي    1971 وبروتوكوليها 

 ،1992و  1976

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية    1996لسنة  

 التنوع البيولوجي، 

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

المعدل    1996لسنة   البيئة،  بشأن 

بقا ) بالمرسوم  رقم  السنة 8نون   )

1997 ، 

بشأن    1992و  الدولية  واالتفاقية 

صن  للتعويض  إنشاء  دولي  دوق 

لعام   الزيتي  التلوث  أضرار  عن 

لعامي    1971 وبروتوكوليها 

 ،1992و  1976

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية    1996لسنة  

 التنوع البيولوجي، 

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

المعدل    1996لسنة   البيئة،  بشأن 

 ( رقم  بقانون  السنة 8بالمرسوم   )

1997 ، 

ب   1992و  الدولية  شأن  واالتفاقية 

للتعويض   دولي  صندوق  إنشاء 

لعام   الزيتي  التلوث  أضرار  عن 

لعامي    1971 وبروتوكوليها 

 ،1992و  1976

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية    1996لسنة  

 التنوع البيولوجي، 

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

المعدل    1996لسنة   البيئة،  بشأن 

 ( رقم  بقانون  ال8بالمرسوم  سنة ( 

1997 ، 
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

الصادر  المدني  القانون  وعلى 

بقانون رقم )  ( لسنة 19بالمرسوم 

رقم  2001 بالقانون  المعدَّل   ،

 ،2017( لسنة 27)

( رقم  بقانون  المرسوم  (  9وعلى 

على   2002لسنة   بالمصادقة 

الحياة   على  المحافظة  اتفاقية 

في   الطبيعية  ومواطنها  الفطرية 

لدول   التعاون  الخليج  دول مجلس 

 العربية،  

( 20وعلى المرسوم بقانون رقم )

صيد    2002لسنة   تنظيم  بشأن 

واستغالل وحماية الثروة البحرية،  

الصادر  المدني  القانون  وعلى 

بقانون رقم )  ( لسنة 19بالمرسوم 

رقم  2001 بالقانون  المعدَّل   ،

 ،2017( لسنة 27)

( رقم  بقانون  المرسوم  (  9وعلى 

على   2002لسنة   بالمصادقة 

الحياة   على  المحافظة  اتفاقية 

في   الطبيعية  ومواطنها  الفطرية 

الخليج   لدول  التعاون  دول مجلس 

 العربية،  

( 20على المرسوم بقانون رقم )و 

صيد    2002لسنة   تنظيم  بشأن 

واستغالل وحماية الثروة البحرية،  

الصادر  المدني  القانون  وعلى 

بقانون رقم )  ( لسنة 19بالمرسوم 

رقم  2001 بالقانون  المعدَّل   ،

 ،2017( لسنة 27)

( رقم  بقانون  المرسوم  (  9وعلى 

على   2002لسنة   بالمصادقة 

الحياة   على  المحافظة  اتفاقية 

في   الطبيعية  ومواطنها  الفطرية 

الخليج   لدول  التعاون  دول مجلس 

 العربية،  

( 20وعلى المرسوم بقانون رقم )

صيد    2002لسنة   تنظيم  بشأن 

واستغالل وحماية الثروة البحرية،  
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 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

رقم   بقانون  بالمرسوم  المعدل 

 ،2012( لسنة 45)

( 40وعلى المرسوم بقانون رقم )

التصديق على    2002لسنة   بشأن 

اإلقليمية   الهيئة  إنشاء  اتفاقية 

 لمصايد األسماك، 

قا الجنائية  وعلى  اإلجراءات  نون 

رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر 

 ، وتعديالته، 2002( لسنة 46)

 ( رقم  القانون  لسنة  2وعلى   )

على    2004 التصديق  بشأن 

للتجارب   الشامل  الحظر  معاهدة 

 النووية، 

رقم   بقانون  بالمرسوم  المعدل 

 ،2012( لسنة 45)

( 40وعلى المرسوم بقانون رقم )

التصديق على    2002لسنة   بشأن 

اإلقليمية   الهيئة  إنشاء  اتفاقية 

 لمصايد األسماك، 

الجن  اإلجراءات  قانون  ائية  وعلى 

رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر 

 ، وتعديالته، 2002( لسنة 46)

 ( رقم  القانون  لسنة  2وعلى   )

على    2004 التصديق  بشأن 

للتجارب   الشامل  الحظر  معاهدة 

 النووية، 

بقانون بالمرسوم  رقم    المعدل 

 ،2012( لسنة 45)

( 40وعلى المرسوم بقانون رقم )

التصديق على    2002لسنة   بشأن 

اإلقليمية   الهيئة  إنشاء  اتفاقية 

 لمصايد األسماك، 

الجنائية   اإلجراءات  قانون  وعلى 

رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر 

 ، وتعديالته، 2002( لسنة 46)

 ( رقم  القانون  لسنة  2وعلى   )

على    2004 التصديق  بشأن 

للتجارب   الشامل  الحظر  معاهدة 

 النووية، 
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 ( رقم  القانون  لسنة  8وعلى   )

تعديل    2005 على  بالتصديق 

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل  

الخ  منها  النفايات  والتخلص  طرة 

 ،1989عبر الحدود لعام 

( رقم  القانون  لسنة  32وعلى   )

انضمام   2005 على  بالموافقة 

االتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 

ومرفقاتها    1973 وبروتوكوالتها 

 (، 5( و)2( و)1أرقام )

( رقم  القانون  لسنة  37وعلى   )

نظام    2005 على  بالموافقة 

 ( رقم  القانون  لسنة  8وعلى   )

تعديل    2005 على  بالتصديق 

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل  

منها   والتخلص  الخطرة  النفايات 

 ،1989بر الحدود لعام ع

( رقم  القانون  لسنة  32وعلى   )

انضمام   2005 على  بالموافقة 

االتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 

ومرفقاتها    1973 وبروتوكوالتها 

 (، 5( و)2( و)1أرقام )

( رقم  القانون  لسنة  37وعلى   )

نظام    2005 على  بالموافقة 

 ( رقم  القانون  لسنة  8وعلى   )

تعديل    2005 على  بالتصديق 

اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل  

منها   والتخلص  الخطرة  النفايات 

 ،1989عبر الحدود لعام 

( رقم  القانون  لسنة  32وعلى   )

انضمام بالموا  2005 على  فقة 

االتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 

ومرفقاتها    1973 وبروتوكوالتها 

 (، 5( و)2( و)1أرقام )

( رقم  القانون  لسنة  37وعلى   )

نظام    2005 على  بالموافقة 
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مجلس  ) لدول  المبيدات  قانون( 

 التعاون لدول الخليج العربية، 

( رقم  القانون  لسنة  39وعلى   )

اتفاقية    2005 على  بالتصديق 

العضوية   للملوثات  استوكهولم 

 الثابتة، 

 

 

 

 

 

مجلس   لدول  المبيدات  )قانون( 

 التعاون لدول الخليج العربية، 

( رقم  القانون  لسنة  39وعلى   )

اتفاقية    2005 على  بالتصديق 

العضوية   للملوثات  استوكهولم 

 الثابتة، 

( رقم  القانون  لسنة  22وعلى   )

حقوق    2006 حماية  بشأن 

والحق المجاورة،  المؤلف  وق 

 وتعديالته، 

( رقم  القانون  لسنة  33وعلى   )

الصحي   2006 الصرف  بشأن 

 وصرف المياه السطحية، 

مجلس   لدول  المبيدات  )قانون( 

 التعاون لدول الخليج العربية، 

( رقم  القانون  لسنة  (  39وعلى 

اتفاقية    2005 على  بالتصديق 

العضوية   للملوثات  استوكهولم 

 الثابتة، 

( رقم  القانون  لسنة  22وعلى   )

حقوق    2006 حماية  بشأن 

المجاورة،   والحقوق  المؤلف 

 وتعديالته، 

( رقم  القانون  لسنة  33وعلى   )

الصحي   2006 الصرف  بشأن 

 وصرف المياه السطحية، 
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( رقم  القانون  لسنة  33وعلى   )

الصحي   2006 الصرف  بشأن 

 وصرف المياه السطحية، 

( رقم  القانون  لسنة  53وعلى   )

ار خليج توبلي منطقة  باعتب   2006

 محمية طبيعية، 

( رقم  القانون  لسنة  58وعلى   )

من    2006 المجتمع  حماية  بشأن 

 األعمال اإلرهابية، وتعديالته، 

العامة   المؤسسة  قانون  وعلى 

للموانئ البحرية الصادر بالقانون  

( لسنة  61رقم  المعدل  2006(   ،

( رقم  القانون  لسنة  53وعلى   )

باعتبار خليج توبلي منطقة    2006

 محمية طبيعية، 

( رقم  القانون  لسنة  58وعلى   )

من    2006 المجتمع  حماية  بشأن 

 األعمال اإلرهابية، وتعديالته، 

قا العامة  وعلى  المؤسسة  نون 

للموانئ البحرية الصادر بالقانون  

( لسنة  61رقم  المعدل  2006(   ،

بقانون رقم )  ( لسنة 46بالمرسوم 

2012 ، 

( رقم  القانون  لسنة  17وعلى   )

انضمام   2008 على  بالموافقة 

( رقم  القانون  لسنة  53وعلى   )

تبار خليج توبلي منطقة  باع  2006

 محمية طبيعية، 

( رقم  القانون  لسنة  58وعلى   )

من    2006 المجتمع  حماية  بشأن 

 األعمال اإلرهابية، وتعديالته، 

العامة   المؤسسة  قانون  وعلى 

للموانئ البحرية الصادر بالقانون  

( لسنة  61رقم  المعدل  2006(   ،

بقانون رقم )  ( لسنة 46بالمرسوم 

2012 ، 

رق القانون  )وعلى  لسنة  17م   )

انضمام   2008 على  بالموافقة 
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بقانون رقم )  ( لسنة 46بالمرسوم 

2012 ، 

رقم   القانون  لسنة  17)وعلى   )

انضمام   2008 على  بالموافقة 

االتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

في   العربي  للتعاون  المعدلة 

في   الذرية  الطاقة  استخدام 

 األغراض السلمية، 

 

 

 

( رقم  القانون  لسنة  13وعلى   )

بالتصديق على االتفاق بين    2009

االتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

في   العربي  للتعاون  المعدلة 

في   الذرية  الطاقة  استخدام 

 سلمية، األغراض ال

 ( رقم  القانون  لسنة  8وعلى   )

التدخين    2009 مكافحة  بشأن 

 والتبغ بأنواعه، 

( رقم  القانون  لسنة  13وعلى   )

بالتصديق على االتفاق بين    2009

الدولية   والوكالة  البحرين  مملكة 

الضمانات   لتطبيق  الذرية  للطاقة 

انتشار   عدم  معاهدة  إطار  في 

االتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

في   العربي  للتعاون  المعدلة 

في   الذرية  الطاقة  استخدام 

 األغراض السلمية، 

 ( رقم  القانون  لسنة  8وعلى   )

التدخين    2009 مكافحة  بشأن 

 والتبغ بأنواعه، 

( رقم  القانون  لسنة  13وعلى   )

بالتصديق على االتفاق بين    2009

الدولية   والوكالة  البحرين  مملكة 

الضمانات   لتطبيق  الذرية  للطاقة 

انتشار   عدم  معاهدة  إطار  في 
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الدولية   والوكالة  البحرين  مملكة 

لتطبيق   الذرية  الضمانات  للطاقة 

انتشار   عدم  معاهدة  إطار  في 

والبروتوكول   النووية  األسلحة 

 المرفق به، 

( رقم  القانون  لسنة  48وعلى   )

االتفاقية    2009 على  بالتصديق 

الدولية لوقاية النباتات الُمعدلة من  

األغذية   منظمة  مؤتمر  قبل 

خالل   المتحدة  لألمم  والزراعة 

في   والعشرين  التاسعة  دورته 

 ،  1997نوفمبر سنة 

والبروتوكول   النووية  األسلحة 

 المرفق به، 

( رقم  القانون  لسنة  48وعلى   )

االتفاقية    2009 على  بالتصديق 

باتات الُمعدلة من  الدولية لوقاية الن 

األغذية   منظمة  مؤتمر  قبل 

خالل   المتحدة  لألمم  والزراعة 

في   والعشرين  التاسعة  دورته 

 ،  1997نوفمبر سنة 

( رقم  القانون  لسنة  51وعلى   )

استحداث    2009 حظر  بشأن 

واستعمال   وتخزين  وإنتاج 

والبروتوكول   النووية  األسلحة 

 المرفق به، 

( رقم  القانون  لسنة  48وعلى   )

االتفاقية    2009 على  بالتصديق 

باتات الُمعدلة من  الدولية لوقاية الن 

األغذية   منظمة  مؤتمر  قبل 

خالل   المتحدة  لألمم  والزراعة 

في   والعشرين  التاسعة  دورته 

 ،  1997نوفمبر سنة 

( رقم  القانون  لسنة  51وعلى   )

استحداث    2009 حظر  بشأن 

واستعمال   وتخزين  وإنتاج 
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( رقم  القانون  لسنة  51وعلى   )

استحداث    2009 حظر  بشأن 

واستعمال   وتخزين  وإنتاج 

تلك   وتدمير  الكيميائية  األسلحة 

 األسلحة، 

 ( رقم  القانون  لسنة  4وعلى   )

االنضمام    2010 على  بالموافقة 

لالستعداد   الدولية  االتفاقية  إلى 

ميدان   في  والتعاون  والتصدي 

( الزيتي  لعام  OPRCالتلوث   )

1990 ، 

( رقم  القانون  لسنة  10وعلى   )

انضمام   2010 على  بالموافقة 

تلك   وتدمير  الكيميائية  األسلحة 

 األسلحة، 

 ( رقم  القانون  لسنة  4وعلى   )

االنضمام    2010 على  بالموافقة 

لالستعداد   الدولية  االتفاقية  إلى 

ميدان   في  والتعاون  والتصدي 

( الزيتي  لعام  OPRCالتلوث   )

1990 ، 

( رقم  القانون  لسنة  10وعلى   )

انضمام   2010 على  بالموافقة 

االتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية 

 النووي، 

تلك   وتدمير  الكيميائية  األسلحة 

 األسلحة، 

 ( رقم  القانون  لسنة  4وعلى   )

االنضمام    2010 على  بالموافقة 

لالستعداد   الدولية  االتفاقية  إلى 

ميدان   في  والتعاون  والتصدي 

( الزيتي  لعام  OPRCالتلوث   )

1990 ، 

( رقم  القانون  لسنة  10وعلى   )

انضمام   2010 على  بالموافقة 

االتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية 

 النووي، 
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االتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية 

 النووي، 

( رقم  القانون  لسنة  11وعلى   )

انضمام   2010 على  بالموافقة 

مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية  

 المادية للمواد النووية وتعديالتها، 

)وعلى   رقم  لسنة  44القانون   )

االنضمام    2010 على  بالموافقة 

 إلى اتفاقية األمان النووي، 

 ( رقم  القانون  لسنة  1وعلى   )

االنضمام    2011 على  بالموافقة 

( رقم  القانون  لسنة  11وعلى   )

انضمام   2010 على  بالموافقة 

مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية  

 المادية للمواد النووية وتعديالتها، 

( رقم  القانون  لسنة  44وعلى   )

االنضمام    2010 على  بالموافقة 

 إلى اتفاقية األمان النووي، 

 ( رقم  القانون  لسنة  1وعلى   )

االنضمام    2011 على  بالموافقة 

المبك التبليغ  اتفاقية  عن  إلى  ر 

 وقوع حادث نووي، 

 ( رقم  القانون  لسنة  2وعلى   )

االنضمام    2011 على  بالموافقة 

( رقم  القانون  لسنة  11وعلى   )

انضمام   2010 على  بالموافقة 

مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية  

 المادية للمواد النووية وتعديالتها، 

( رقم  القانون  لسنة  44وعلى   )

االنضمام    2010 على  بالموافقة 

 إلى اتفاقية األمان النووي، 

 ( رقم  القانون  لسنة  1وعلى   )

االنضمام    2011 على  بالموافقة 

المبك التبليغ  اتفاقية  عن  إلى  ر 

 وقوع حادث نووي، 

 ( رقم  القانون  لسنة  2وعلى   )

االنضمام    2011 على  بالموافقة 
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عن   المبكر  التبليغ  اتفاقية  إلى 

 وقوع حادث نووي، 

 ( رقم  القانون  لسنة  2وعلى   )

االنضمام    2011 على  بالموافقة 

المت قرطاجنة  بروتوكول  علق  إلى 

لالتفاقية  اإلحيائية  بالسالمة 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 

( رقم  القانون  لسنة  10وعلى   )

على    2011 بالتصديق 

لالتفاق   اإلضافي  البروتوكول 

البحرين   مملكة  بين  المعقود 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية من  

إطار  في  الضمانات  تطبيق  أجل 

المتعلق   قرطاجنة  بروتوكول  إلى 

لالتفاقية  اإلحيائية  بالسالمة 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 

( رقم  القانون  لسنة  10وعلى   )

على    2011 بالتصديق 

لالتفاق   اإلضافي  البروتوكول 

مملكة   بين  البحرين  المعقود 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية من  

إطار  في  الضمانات  تطبيق  أجل 

األسلحة   انتشار  عدم  معاهدة 

 النووية، 

( رقم  القانون  لسنة  42وعلى   )

النظام    2011 على  بالتصديق 

المتعلق   قرطاجنة  بروتوكول  إلى 

لالتفاقية  اإلحيائية  بالسالمة 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 

( رقم  القانون  لسنة  10وعلى   )

على    2011 بالتصديق 

لالتفاق   اإلضافي  البروتوكول 

مملكة   بين  البحرين  المعقود 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية من  

إطار  في  الضمانات  تطبيق  أجل 

األسلحة   انتشار  عدم  معاهدة 

 النووية، 

( رقم  القانون  لسنة  42وعلى   )

النظام    2011 على  بالتصديق 
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األسلحة   انتشار  عدم  معاهدة 

 النووية، 

)و  رقم  القانون  لسنة  42على   )

النظام    2011 على  بالتصديق 

للطاقة   الدولية  للوكالة  األساسي 

 المتجددة، 

( رقم  القانون  لسنة  14وعلى   )

االنضمام    2012 على  بالموافقة 

المتعلقة   روتردام  اتفاقية  إلى 

المسبقة  الموافقة  إجراء  بتطبيق 

كيميائية   مواد  على  علم  عن 

خطرة   معينة  آفات  ومبيدات 

 تداولة في التجارة الدولية، م

للطاقة   الدولية  للوكالة  األساسي 

 المتجددة، 

( رقم  القانون  لسنة  14وعلى   )

االنضمام    2012 على  بالموافقة 

المتعلقة  إلى   روتردام  اتفاقية 

المسبقة  الموافقة  إجراء  بتطبيق 

كيميائية   مواد  على  علم  عن 

خطرة   معينة  آفات  ومبيدات 

 متداولة في التجارة الدولية، 

( رقم  القانون  لسنة  27وعلى   )

انضمام   2012 على  بالموافقة 

بشأن   اتفاقية  إلى  البحرين  مملكة 

التجارة الدولية في األنواع المهددة 

للطاقة   الدولية  للوكالة  األساسي 

 المتجددة، 

( رقم  القانون  لسنة  14وعلى   )

االنضمام    2012 على  بالموافقة 

المتعلقة  إلى   روتردام  اتفاقية 

المسبقة  الموافقة  إجراء  بتطبيق 

كيميائية   مواد  على  علم  عن 

خطرة   معينة  آفات  ومبيدات 

 متداولة في التجارة الدولية، 

( رقم  القانون  لسنة  27وعلى   )

انضمام   2012 على  بالموافقة 

بشأن   اتفاقية  إلى  البحرين  مملكة 

التجارة الدولية في األنواع المهددة 
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( رقم  القانون  لسنة  27وعلى   )

انضمام   2012 على  بالموافقة 

بشأن   اتفاقية  إلى  البحرين  مملكة 

التجارة الدولية في األنواع المهددة 

مجموعات   من  باالنقراض 

 الحيوان والنبات الفطرية، 

( 47وعلى المرسوم بقانون رقم )

وتنظيم    2012لسنة   بإنشاء 

 لى للبيئة، المجلس األع

الطيران   تنظيم  قانون  وعلى 

(  14المدني الصادر بالقانون رقم )

 ، 2013لسنة 

مجموعات  باالن  من  قراض 

 الحيوان والنبات الفطرية، 

( 47وعلى المرسوم بقانون رقم )

وتنظيم    2012لسنة   بإنشاء 

 المجلس األعلى للبيئة، 

الطيران   تنظيم  قانون  وعلى 

(  14المدني الصادر بالقانون رقم )

 ، 2013لسنة 

 ( رقم  القانون  لسنة  2وعلى   )

النظام    2014 على  بالتصديق 

ال مجلس  لمركز  تعاون  األساسي 

لدول الخليج العربية إلدارة حاالت  

 الطوارئ، 

مجموعات  باالن  من  قراض 

 الحيوان والنبات الفطرية، 

( 47وعلى المرسوم بقانون رقم )

وتنظيم    2012لسنة   بإنشاء 

 المجلس األعلى للبيئة، 

الطيران   تنظيم  قانون  وعلى 

(  14المدني الصادر بالقانون رقم )

 ، 2013لسنة 

 ( رقم  القانون  لسنة  2وعلى   )

النظام    2014 على  بالتصديق 

ال مجلس  لمركز  تعاون  األساسي 

لدول الخليج العربية إلدارة حاالت  

 الطوارئ، 
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 ( رقم  القانون  لسنة  2وعلى   )

النظام    2014 على  بالتصديق 

التعاون   مجلس  لمركز  األساسي 

لدول الخليج العربية إلدارة حاالت  

 الطوارئ، 

الصادر  المرور  قانون  وعلى 

( رقم  لسنة  23بالقانون   )2014 ،

)الم رقم  بالقانون  لسنة 37عدل   )

2018 ، 

( رقم  القانون  لسنة  37وعلى   )

عملية    2014 تنظيم  بشأن 

 استخراج الرمال البحرية وبيعها، 

الصادر  المرور  قانون  وعلى 

( رقم  لسنة  23بالقانون   )2014 ،

( رقم  بالقانون  لسنة 37المعدل   )

2018 ، 

( رقم  القانون  لسنة  37وعلى   )

عملية    2014 تنظيم  بشأن 

 استخراج الرمال البحرية وبيعها، 

( رقم  القانون  لسنة  54وعلى   )

قانون  بالموا  2014 على  فقة 

المواد   بشأن  الموحد  )النظام( 

لدول   األوزون  لطبقة  المستنفدة 

الخليج   لدول  التعاون  مجلس 

 العربية، 

الصادر  المرور  قانون  وعلى 

( رقم  لسنة  23بالقانون   )2014 ،

( رقم  بالقانون  لسنة 37المعدل   )

2018 ، 

( رقم  القانون  لسنة  37وعلى   )

عملية    2014 تنظيم  بشأن 

 استخراج الرمال البحرية وبيعها، 

( رقم  القانون  لسنة  54وعلى   )

قانون  بالموا  2014 على  فقة 

المواد   بشأن  الموحد  )النظام( 

لدول   األوزون  لطبقة  المستنفدة 

الخليج   لدول  التعاون  مجلس 

 العربية، 
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( رقم  القانون  لسنة  54وعلى   )

قانون    2014 على  بالموافقة 

المواد   بشأن  الموحد  )النظام( 

لدول   األوزون  لطبقة  المستنفدة 

الخليج   لدول  التعاون  مجلس 

 العربية، 

( رقم  القانون  لسنة  29وعلى   )

انضمام   2017 على  بالموافقة 

مملكة البحرين إلى اتفاقية تعويض  

الطائرات   قُه  تُلحِّ الذي  الضرر 

 باألطراف الثالثة، 

( رقم  القانون  لسنة  30وعلى   )

انضمام   2017 على  بالموافقة 

( رقم  القانون  لسنة  29وعلى   )

انضمام   2017 على  بالموافقة 

مملكة البحرين إلى اتفاقية تعويض  

الطائرات   قُه  تُلحِّ الذي  الضرر 

 باألطراف الثالثة، 

( رقم  القانون  لسنة  30وعلى   )

انضمام   2017 على  بالموافقة 

اتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

التعويض عن الضرر الذي يلحق  

أفعال   عن  والناتج  ثالثة  بأطراف 

التدخل غير المشروع التي تشمل  

 الطائرات،

( رقم  القانون  لسنة  29وعلى   )

انضمام   2017 على  بالموافقة 

مملكة البحرين إلى اتفاقية تعويض  

الطائرات   قُه  تُلحِّ الذي  الضرر 

 باألطراف الثالثة، 

( رقم  القانون  لسنة  30وعلى   )

انضمام   2017 على  بالموافقة 

اتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

التعويض عن الضرر الذي يلحق  

أفعال   عن  والناتج  ثالثة  بأطراف 

التدخل غير المشروع التي تشمل  

 الطائرات،
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اتفاقية   إلى  البحرين  مملكة 

التعويض عن الضرر الذي يلحق  

والنا ثالثة  أفعال  بأطراف  عن  تج 

التدخل غير المشروع التي تشمل  

 الطائرات،

العامة   الصحة  قانون  وعلى 

 ( رقم  بالقانون  لسنة 34الصادر   )

2018 ، 

 

 

ومجلس   الشورى  مجلس  أقر 

وقد   نصه،  اآلتي  القانون  النواب 

 صدقنا عليه وأصدرناه: 

العامة   الصحة  قانون  وعلى 

 ( رقم  بالقانون  لسنة 34الصادر   )

2018 ، 

( رقم  القانون  لسنة  10وعلى   )

 النظافة العامة، بشأن  2019

( رقم  القانون  لسنة  12وعلى   )

انضمام    2019 على  بالموافقة 

إنشاء   إلى وثيقة  البحرين  مملكة 

المعادة   العالمية  البيئة  صندوق 

 هيكلته، 

ومجلس   الشورى  مجلس  أقر 

وقد   نصه،  اآلتي  القانون  النواب 

 صدقنا عليه وأصدرناه: 

العامة   الصحة  قانون  وعلى 

 ( رقم  بالقانون  لسنة 34الصادر   )

2018 ، 

( رقم  القانون  لسنة  10وعلى   )

 النظافة العامة، بشأن  2019

( رقم  القانون  لسنة  12وعلى   )

انضمام    2019 على  بالموافقة 

إنشاء   إلى وثيقة  البحرين  مملكة 

المعادة   العالمية  البيئة  صندوق 

 هيكلته، 

وـمـجـلس   الشــــورى  ـمـجـلس  أـقر 

ــه، وقد  النواب القانون اآلتي نصــ

 صدقنا عليه وأصدرناه:
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 الباب األول 

 أحكام عامة 

 الفصل األول 

 تعاريف  

 الباب األول  

 أحكام عامة 

 الفصل األول  

 تعاريف

 الباب األول  

 أحكام عامة 

 الفصل األول  

 تعاريف

األول   الباب  الموافقة على مسمى 

 . مشروع القانونفي كما ورد 

 الباب األول  

 أحكام عامة 

 الفصل األول  

 تعاريف

 ( 1مادة )

 

 

 

 

 

 

 ( 1مادة )

 إجراء التعديالت اآلتية: 

استحداث تعريفات للمصطلحات   -

رة، الجهة  اآلتية: ) الجهة المصد ِّ

البحرية،   الوسائل  المختصة، 

البيئية،   الكوارث  المخلَّفات، 

المباني   البيئية،  الطوارئ 

 ( 1مادة )

 

اـلـتي  ــدـيالت  ـتع اـل ـعـلى  ــة  اـلـمواـفق

ـموـقر   اـل ـنواب  اـل ـمـجـلس  ــا  أـجراه

ــية اللجنة  ــأن المادة، مع توصـ بشـ

 باآلتي:

 ( 1مادة )
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المغلقة، الزيت، المزيج الزيتي،  

البيئية النحو  المقاييس  على   )

 الوارد في النص بعد التعديل. 

: إعادة صياغة الشخصتعريف   -

( ليصبح  شخص  التعريف  أي 

 (. طبيعي أو اعتباري

كلمة  البيئةتعريف   - تصويب   :

 (. األشكال)االشكال( لتصبح )

البيئةتعريف   - تصويب  تلوث   :

لتصبح   )االخالل(  كلمة 

 (. اإلخالل)

بعد    )أو الدائمة(إضـافة عبارة   .1

ــة   م ـل تــة(ـك ؤـق ـم ي    )اـل ـف واردة  اـل

المناطق ذات الحـساـسية  تعريف )

ـئيــة( ـي ـب ـتـعرـيف    اـل اـل ـنص  ـيـكون  ـل

 كاآلتي:

البيئية:  الحساسية  ذات    المناطق 

مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي  

المؤقتة الدائمة  الحماية  لما   أو 

تحتويه من أنواع فطرية أو موائل  

 ذات قيمة بيئية. 

األنواع إعادة صـياغة تعريف    .2

االنقراض ددة ـب نص  ليكون  ،  المـه

 كاآلتي:التعريف  
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: تصويب  المادة النوويةتعريف   -

لتصبح   )العشرون(  كلمة 

 (. العشرين)

الطبيعيةتعريف   - :  المحميات 

)ايكولوجية(   كلمة  تصويب 

 (. إيكولوجية لتصبح )

المستدامتعريف   - : االستخدام 

في   الواردة  )تعني(  كلمة  حذف 

 صدر التعريف. 

باألنواعتعريف   - :  اإلتجار 

لتصبح   )اإلتجار(  كلمة  تصويب 

 (. االتجار)

 :باالنقراضاألنواع المهددة 

ُمشتق  " أو  ميت  أو  كائن حي  كل 

مالحق   ضمن  مدرج  ُمنتج  أو 

اتفاقية )سايتس( أو ضمن اللوائح  

بشأنها   يصدر  التي  أو  التنفيذية 

 . "قرار من رئيس المجلس 
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: تغيير  الموارد الحيوية تعريف   -

 (. الجينيةكلمة )الحيوية( إلى )

: عناصر التنوع الحيويتعريف   -

)االيكولوجية(   كلمة  تصويب 

 (. إليكولوجيةلتصبح )ا

المحورتعريف   - الحي  : الكائن 

تصويب كلمة )االحيائية( لتصبح  

 (. األحيائية )

:  األنواع الغريبة الغازيةتعريف   -

لتصبح   )ادخالها(  كلمة  تصويب 

 (. إدخالها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

تطبيق أحكام هذا القانون يكون  في  

للكلمات والعبارات التالية المعاني  

لم   ما  منها،  كٍل  قرين  الموضحة 

 يقتضِّ سياق النص خالف ذلك:

 مملكة البحرين.   المملكة:

 المجلس األعلى للبيئة.  المجلس:

المجلس: المجلس    رئيس  رئيس 

 األعلى للبيئة. 

الجهاز التنفيذي    الجهاز التنفيذي:

 للمجلس األعلى للبيئة. 

المختصة: الفنية    اإلدارة  اإلدارة 

 المعنية في الجهاز التنفيذي.

التقليديةتعريف   - :  المعارف 

لتصبح   )جزء(  كلمة  تصويب 

 (. جزًءا)

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

القانون يكون  في تطبيق أحكام هذا  

للكلمات والعبارات التالية المعاني  

لم   ما  منها،  كٍل  قرين  الموضحة 

 يقتضِّ سياق النص خالف ذلك:

 مملكة البحرين.   المملكة:

 المجلس األعلى للبيئة.  المجلس:

المجلس: المجلس    رئيس  رئيس 

 األعلى للبيئة. 

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون  

والعبارات التالية المعاني  للكلمات  

لم   ما  منها،  كٍل  قرين  الموضحة 

 يقتضِّ سياق النص خالف ذلك:

 مملكة البحرين.   المملكة:

 المجلس األعلى للبيئة.  المجلس:

المجلس: المجلس    رئيس  رئيس 

 األعلى للبيئة. 

الجهاز التنفيذي    الجهاز التنفيذي:

 للمجلس األعلى للبيئة. 

المختصة: ا  اإلدارة  لفنية  اإلدارة 

 المعنية في الجهاز التنفيذي.
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التنفيذي: الجهاز    الرئيس  رئيس 

 التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة. 

الوطني    الصندوق: الصندوق 

طبقاً   المنشأ  البيئة  وتنمية  لحماية 

 ( من هذا القانون. 6لحكم المادة )

الجهات    المعنية:الجهات   كافة 

الحكومية   وغير  الحكومية 

التعاون   بها  والمنوط  بالمملكة 

سبيل   في  المجلس  مع  والتنسيق 

 تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها. 

أية جهة منوط    الجهة الُمرخصة:

مشروعات   تراخيص  إصدار  بها 

 ذات تأثير محتمل على البيئة. 

الجهاز التنفيذي    الجهاز التنفيذي:

 للمجلس األعلى للبيئة. 

المختصة:اإلدا الفنية    رة  اإلدارة 

 المعنية في الجهاز التنفيذي.

التنفيذي: الجهاز    الرئيس  رئيس 

 التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة. 

الوطني    الصندوق: الصندوق 

طبقاً   المنشأ  البيئة  وتنمية  لحماية 

 ( من هذا القانون. 6لحكم المادة )

المعنية: الجهات    الجهات  كافة 

الحكومية   وغير  الحكومية 

التعاون   بها  والمنوط  بالمملكة 

التنفيذي: الجهاز    الرئيس  رئيس 

 التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة. 

الوطني    الصندوق: الصندوق 

طبقاً   المنشأ  البيئة  وتنمية  لحماية 

 ( من هذا القانون. 6لحكم المادة )

المعنية: الجهات    الجهات  كافة 

الحكومية   وغير  الحكومية 

بها   والمنوط  التعاون  بالمملكة 

سبيل   في  المجلس  مع  والتنسيق 

 تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها. 

أية جهة منوط    الجهة الُمرخصة:

مشروعات   تراخيص  إصدار  بها 

 ذات تأثير محتمل على البيئة. 
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سبيل   في  المجلس  مع  والتنسيق 

 تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها. 

أية جهة منوط    الجهة الُمرخصة:

مشروعات   تراخيص  إصدار  بها 

 ذات تأثير محتمل على البيئة. 

أو   مؤسسة  رة:  المصد ِّ الجهة 

لهم ملكية مادة   تعود  كانت  أفراد 

أو   تصديره  قبل  جهاز  إدخاله  أو 

 إلى مملكة البحرين. 

التي   الجهة  المختصة:  الجهة 

أو   اللوائح  أو  القوانين  دها  تحد ِّ

المراسيم في مملكة البحرين ولها  

الحق في إدارة مادة أو مجموعة  

أو   مؤسسة  رة:  المصد ِّ الجهة 

لهم ملكية مادة   تعود  كانت  أفراد 

إدخاله   أو  تصديره  قبل  جهاز  أو 

 إلى مملكة البحرين. 

التي   الجهة  المختصة:  الجهة 

أو   اللوائح  أو  القوانين  دها  تحد ِّ

المراسيم في مملكة البحرين ولها  

الحق في إدارة مادة أو مجموعة  

المعايير   وضع  وفي  المواد  من 

لذلك   الالزمة  واالشتراطات 

 الغرض. 

اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع  

المنشأة البيولوجي اللجنة   :
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وع  اللجنة الوطنية التوجيهية للتن

المنشأة البيولوجي اللجنة   :

( رقم  القرار  لسنة  44بموجب   )

2011 . 

أو  الشخص طبيعي  شخص  أي   :

الشخصية   له  كانت  سواء  معنوي 

 االعتبارية أو لم تكن. 

أي مرفق أو منشأة أو    المشروع: 

مصدراً   يكون  أن  يحتمل  نشاط 

 للتلوث أو التدهور البيئي.

الذي   البيئة: الحيوي  المحيط 

إنسان  من  الحية  الكائنات  يشمل 

وحيوان ونبات، وكل ما يحيط به  

المعايير   وضع  وفي  المواد  من 

لذلك   الالزمة  واالشتراطات 

 الغرض. 

اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع  

المالبيولوجي اللجنة  نشأة : 

( رقم  القرار  لسنة  44بموجب   )

2011 . 

أو  :  الشخص طبيعي  شخص  أي 

 . اعتباري

 

أي مرفق أو منشأة أو    المشروع: 

مصدراً   يكون  أن  يحتمل  نشاط 

 للتلوث أو التدهور البيئي.

( رقم  القرار  لسنة    (44بموجب 

2011 . 

أو  :  الشخص طبيعي  شخص  أي 

 . اعتباري

 

أي مرفق أو منشأة أو    المشروع: 

مصدراً   يكون  أن  يحتمل  نشاط 

 للتلوث أو التدهور البيئي.

الذي   البيئة: الحيوي  المحيط 

إنسان  من  الحية  الكائنات  يشمل 

وحيوان ونبات، وكل ما يحيط به  

من هواء وماء وتربة، وما يحتويه  

من مواد صلبة أو سائلة أو غازية،  
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من هواء وماء وتربة، وما يحتويه  

من مواد صلبة أو سائلة أو غازية،  

الطاقة،   االشكال أو   من  المختلفة 

متحركة،    وأية أو  ثابتة  منشآت 

 يقيمها أو يعمل فيها اإلنسان.

البيئة: على    حماية  المحافظة 

البيئة واالرتقاء بمستواها ومنع أو  

تلوثها   حدة  من  التخفيف 

 والمحافظة على ديمومتها.

وجود أي من المواد    تلوث البيئة:

أو   بكميات  الملوثة  العوامل  أو 

تؤدي   قد  زمنية  لمدة  صفات، 

مباشر مباشر،    بطريق  غير  أو 

الذي   البيئة: الحيوي  المحيط 

إنسان  من  الحية  الكائنات  يشمل 

وحيوان ونبات، وكل ما يحيط به  

من هواء وماء وتربة، وما يحتويه  

من مواد صلبة أو سائلة أو غازية،  

الطاقة،   األشكالأو   من  المختلفة 

متحركة،   أو  ثابتة  منشآت  وأية 

 يقيمها أو يعمل فيها اإلنسان.

البيئة: على    حماية  المحافظة 

البيئة واالرتقاء بمستواها ومنع أو  

تلوثها   حدة  من  التخفيف 

 والمحافظة على ديمومتها.

الطاقة،   األشكالأو   من  المختلفة 

متحركة،   أو  ثابتة  منشآت  وأية 

 يقيمها أو يعمل فيها اإلنسان.

البيئة: على    حماية  المحافظة 

البيئة واالرتقاء بمستواها ومنع أو  

تلوثها   حدة  من  التخفيف 

 والمحافظة على ديمومتها.

وجود أي من المواد    تلوث البيئة:

أو   بكميات  الملوثة  العوامل  أو 

تؤدي   قد  زمنية  لمدة  صفات، 

مباشر،   غير  أو  مباشر  بطريق 

وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى 

البيئي،    اإلخالل بالتوازن 
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وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى 

البيئي،    االخالل  بالتوازن 

أو   العامة،  بالصحة  واإلضرار 

االستمتاع   على  صفة  بأية  تؤثر 

الموارد   من  واالستفادة  بالحياة 

 والممتلكات. 

البيئة: أحد    تدهور  على  التأثير 

مقومات البيئة الطبيعية، مما يقلل  

من قيمتها التاريخية أو الحضارية  

إلى  يؤدي  أو  االقتصادية،  أو 

التي   الحية  بالكائنات  اإلضرار 

أو   عليها،  تعتمد  أو  فيها  تعيش 

يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة إلى أي 

وجود أي من المواد    تلوث البيئة:

أو   بكميات  الملوثة  العوامل  أو 

لمدة   تؤدي  صفات،  قد  زمنية 

مباشر،   غير  أو  مباشر  بطريق 

وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى 

البيئي،    اإلخالل بالتوازن 

أو   العامة،  بالصحة  واإلضرار 

االستمتاع   على  صفة  بأية  تؤثر 

الموارد   من  واالستفادة  بالحياة 

 والممتلكات. 

البيئة: أحد    تدهور  على  التأثير 

  مقومات البيئة الطبيعية، مما يقلل 

من قيمتها التاريخية أو الحضارية  

أو    واإلضرار العامة،  بالصحة 

االستمتاع   على  صفة  بأية  تؤثر 

الموارد   من  واالستفادة  بالحياة 

 والممتلكات. 

البيئة: أحد    تدهور  على  التأثير 

مقومات البيئة الطبيعية، مما يقلل  

من قيمتها التاريخية أو الحضارية  

إلى  يؤدي  أو  االقتصادية،  أو 

التي   الحية  بالكائنات  اإلضرار 

تعت أو  فيها  أو  تعيش  عليها،  مد 

يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة إلى أي 

بإمكانيات   أو  بالبيئة  إضرار 



179 
 

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

بإمكانيات   أو  بالبيئة  إضرار 

من   يغير  أو  منها  االستفادة 

 ها. طبيعت 

أية مواد    المواد والعوامل الملوثة: 

صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة  

أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو  

إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات،  

الملوثات   أو  اإلنسان  بفعل  تنتج 

األحيائية، كالقوارض والحشرات 

أية   أو  المختلفة،  والميكروبات 

بطريقة   تؤدي  طبيعية  ظواهر 

مباشرة إلى تلوث    مباشرة أو غير

 البيئة أو تدهورها. 

إلى  يؤدي  أو  االقتصادية،  أو 

التي   الحية  بالكائنات  اإلضرار 

أو   عليها،  تعتمد  أو  فيها  تعيش 

يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة إلى أي 

بإمكانيات   أو  بالبيئة  إضرار 

من   يغير  أو  منها  االستفادة 

 طبيعتها. 

أية مواد    المواد والعوامل الملوثة: 

لة أو غازية أو أدخنة  صلبة أو سائ 

أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو  

إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات،  

الملوثات   أو  اإلنسان  بفعل  تنتج 

األحيائية، كالقوارض والحشرات 

من   يغير  أو  منها  االستفادة 

 طبيعتها. 

أية مواد    المواد والعوامل الملوثة: 

صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة  

أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو  

إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات،  

الم أو  اإلنسان  بفعل  لوثات  تنتج 

األحيائية، كالقوارض والحشرات 

أية   أو  المختلفة،  والميكروبات 

بطريقة   تؤدي  طبيعية  ظواهر 

مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث  

 البيئة أو تدهورها. 
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جميع الجسيمات    اإلشعاع المؤين:

األشعة   أو  المتعادلة  أو  المشحونة 

الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى  

أو  مباشرة  بطريقة  المادة  تأيين 

غير مباشرة عند سقوطها عليها،  

وبيتا   ألفا  جسيمات  وتتضمن 

واإللكترونات   والنيترونات 

 عة السينية.  وإشعاعات جاما واألش

جميع أنواع    اإلشعاع غير المؤين:

تأيين   إلى  تؤدي  ال  التي  األشعة 

غير   أو  مباشرة  بطريقة  المادة 

مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة  

 الليزر وموجات الراديو والرادار.

أية   أو  المختلفة،  والميكروبات 

بطريقة   تؤدي  طبيعية  ظواهر 

مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث  

 البيئة أو تدهورها. 

جميع الجسيمات    ن:اإلشعاع المؤي

األشعة   أو  المتعادلة  أو  المشحونة 

الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى  

أو  مباشرة  بطريقة  المادة  تأيين 

غير مباشرة عند سقوطها عليها،  

وبيتا   ألفا  جسيمات  وتتضمن 

واإللكترونات   والنيترونات 

 وإشعاعات جاما واألشعة السينية.  

جميع الجسيمات    اإلشعاع المؤين:

األشعة   أو  المتعادلة  أو  المشحونة 

الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى  

أو  مباشرة  بطريقة  المادة  تأيين 

غير مباشرة عند سقوطها عليها،  

وبيتا   ألفا  جسيمات  وتتضمن 

واإللكترونات   والنيترونات 

 وإشعاعات جاما واألشعة السينية.  

جميع أنواع    اإلشعاع غير المؤين:

تأيين  األشعة   إلى  تؤدي  ال  التي 

غير   أو  مباشرة  بطريقة  المادة 

مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة  

 الليزر وموجات الراديو والرادار.
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المشعة: تحتوي    المادة  مادة  أي 

فيها   يتجاوز  مشعة  نظائر  على 

تركيز النشاط وإجمالي النشاط في  

يحددها  الشحن  التي  المستويات  ة 

 المجلس. 

أي مواد مشعة    النفايات المشعة: 

أن   يتوقع  ناتجة عن ممارسات ال 

يكون لها أي استخدام مستقبلي أو  

بمستوى   إشعاعياً  ملوثة  مواد  أي 

الرقابة  رفع  مستوى  من  أعلى 

 الذي يحدده الجهاز التنفيذي.

النووية: المصدرية    المادة  المادة 

ية الخاصة وفقاً  أو المادة االنشطار

جميع أنواع    اإلشعاع غير المؤين:

تأيين  األشع إلى  تؤدي  ال  التي  ة 

غير   أو  مباشرة  بطريقة  المادة 

مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة  

 الليزر وموجات الراديو والرادار.

المشعة: تحتوي    المادة  مادة  أي 

فيها   يتجاوز  مشعة  نظائر  على 

تركيز النشاط وإجمالي النشاط في  

يحددها   التي  المستويات  الشحنة 

 المجلس. 

أي مواد مشعة    النفايات المشعة: 

أن   يتوقع  ناتجة عن ممارسات ال 

يكون لها أي استخدام مستقبلي أو  

المشعة: تحتوي    المادة  مادة  أي 

فيها   يتجاوز  مشعة  نظائر  على 

تركيز النشاط وإجمالي النشاط في  

يحددها   التي  المستويات  الشحنة 

 المجلس. 

مواد مشعة    أي  النفايات المشعة: 

أن   يتوقع  ناتجة عن ممارسات ال 

يكون لها أي استخدام مستقبلي أو  

بمستوى   إشعاعياً  ملوثة  مواد  أي 

الرقابة  رفع  مستوى  من  أعلى 

 الذي يحدده الجهاز التنفيذي.

النووية: المصدرية    المادة  المادة 

أو المادة االنشطارية الخاصة وفقاً  
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المادة  في  الواردة  للتعريفات 

األساسي   العشرون النظام  من 

الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 

ديسمبر    28بصيغته المعدلة حتى  

1989 . 

الُمشع: مادي    المصدر  كيان  أي 

يمكن أن يُحدث تعرضاً إشعاعياً،  

من   لنوع  إصداره  بسبب 

غير   أو  المؤينة  اإلشعاعات 

المواد   انطالق  بسبب  أو  المؤينة 

 المشعة أو تسربها منه. 

الكيميائية: مواد    المواد  أي 

كيميائية غازية كانت أو سائلة أو 

بمستوى   إشعاعياً  ملوثة  مواد  أي 

الرقابة  رفع  مستوى  من  أعلى 

 الذي يحدده الجهاز التنفيذي.

النووية: المصدرية    المادة  المادة 

أو المادة االنشطارية الخاصة وفقاً  

المادة  في  الواردة  للتعريفات 

األساسي   ينالعشر النظام  من 

الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 

ديسمبر    28بصيغته المعدلة حتى  

1989 . 

الُمشع: مادي    المصدر  كيان  أي 

يمكن أن يُحدث تعرضاً إشعاعياً،  

من   لنوع  إصداره  بسبب 

المادة  في  الواردة  للتعريفات 

األساسي   العشرين النظام  من 

الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 

ديسمبر    28بصيغته المعدلة حتى  

1989 . 

الُمشع: مادي    المصدر  كيان  أي 

يمكن أن يُحدث تعرضاً إشعاعياً،  

من   لنوع  إصداره  بسبب 

غير   أو  المؤينة  اإلشعاعات 

المواد   انطالق  بسبب  أو  المؤينة 

 المشعة أو تسربها منه. 

الكيميائي مواد    ة:المواد  أي 

كيميائية غازية كانت أو سائلة أو 
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مع   باالتفاق  المجلس  يقرر  صلبة 

أوجه   تحديد  المعنية  الجهات 

استخدامها   يمكن  وال  استخدامها 

ألسباب   األوجه  هذه  غير  في 

 صحية أو بيئية تم تقديرها.

الخطرة: والمخلفات  أية    المواد 

من   تتولد  مخلفات  أو  مواد 

الكيميائية   أو  الصناعية  العمليات 

أو النووية أو اإلشعاعية، وتكتسب  

تحتويه   ما  بسبب  الخطورة  صفة 

أو   لمواد،  تركيزات  أو  مواد  من 

ما  بسب  أو  الكيميائية،  تفاعالتها  ب 

قابلية   أو  ُسمية  من  به  تتسم 

غير   أو  المؤينة  اإلشعاعات 

المواد   انطالق  بسبب  أو  المؤينة 

 المشعة أو تسربها منه. 

الكيميا  مواد    ئية:المواد  أي 

كيميائية غازية كانت أو سائلة أو 

مع   باالتفاق  المجلس  يقرر  صلبة 

أوجه   تحديد  المعنية  الجهات 

استخدامها   يمكن  وال  استخدامها 

ألسباب   األوجه  هذه  غير  في 

 صحية أو بيئية تم تقديرها.

الخطرة: والمخلفات  أية    المواد 

من   تتولد  مخلفات  أو  مواد 

ال أو  الصناعية  كيميائية  العمليات 

مع   باالتفاق  المجلس  يقرر  صلبة 

أوجه   تحديد  المعنية  الجهات 

استخدامها   يمكن  وال  استخدامها 

ألسباب   األوجه  هذه  غير  في 

 صحية أو بيئية تم تقديرها.

الخطرة: والمخلفات  أية    المواد 

من   تتولد  مخلفات  أو  مواد 

الكي  أو  الصناعية  ميائية  العمليات 

أو النووية أو اإلشعاعية، وتكتسب  

تحتويه   ما  بسبب  الخطورة  صفة 

أو   لمواد،  تركيزات  أو  مواد  من 

ما   أو  الكيميائية،  تفاعالتها  بسبب 

قابلية   أو  ُسمية  من  به  تتسم 
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أية   أو  التآكل،  إلحداث  لالنفجار 

على   خطر  عنها  ينجم  خصائص 

أو   الحيوان  أو  اإلنسان  حياة 

سواء   البيئة  على  أو  النبات، 

بمفردها أو عند اتصالها بمخلفات 

 أخرى. 

البيئي: على    التخطيط  التركيز 

المقترحة   المشروعات  دراسة 

تحقيق   بهدف  البيئية،  وتأثيراتها 

البيئية   للعناصر  متوازن  استغالل 

كما   البيئة،  في  خلل  إحداث  دون 

واألحمال   القدرات  بمراعاة  يهتم 

عناصر   من  عنصر  لكل  النوعية 

أو النووية أو اإلشعاعية، وتكتسب  

تحتويه   ما  بسبب  الخطورة  صفة 

أو   لمواد،  تركيزات  أو  مواد  من 

ما   أو  الكيميائية،  تفاعالتها  بسبب 

قابلية   أو  ُسمية  من  به  تتسم 

أية   أو  التآكل،  إلحداث  لالنفجار 

على   خطر  عنها  ينجم  خصائص 

أو   الحيوان  أو  اإلنسان  حياة 

ال على  أو  سواء  النبات،  بيئة 

بمفردها أو عند اتصالها بمخلفات 

 أخرى. 

البيئي: على    التخطيط  التركيز 

المقترحة   المشروعات  دراسة 

أية   أو  التآكل،  إلحداث  لالنفجار 

على   خطر  عنها  ينجم  خصائص 

أو   الحيوان  أو  اإلنسان  حياة 

البي  على  أو  سواء  النبات،  ئة 

بمفردها أو عند اتصالها بمخلفات 

 أخرى. 

البيئي: على    التخطيط  التركيز 

المقترحة   المشروعات  دراسة 

تحقيق   بهدف  البيئية،  وتأثيراتها 

البيئية   للعناصر  متوازن  استغالل 

كما   البيئة،  في  خلل  إحداث  دون 

واألحمال   القدرات  بمراعاة  يهتم 

عناصر   من  عنصر  لكل  النوعية 
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تجاوز   ال  بحيث  البيئة، 

الحدود   المقترحة  المشروعات 

االستيعابية   للقدرة  القصوى 

 لعناصر النظام البيئي. 

البيئ االستراتيجي:التقويم   ي 

عملية منهجية لتقييم اآلثار البيئية  

واالستراتيجيات   للسياسات 

تضمين   من  للتأكد  المقترحة، 

البيئية   االعتبارات  كافة  وإدراج 

االعتبارات   مع  بالتوازي 

خالل   واالجتماعية  االقتصادية 

المراحل المبكرة من التخطيط من  

 قبل صناع القرار.

تحقيق   بهدف  البيئية،  وتأثيراتها 

البيئية   للعناصر  متوازن  استغالل 

كما   البيئة،  في  خلل  إحداث  دون 

واألحمال   القدرات  بمراعاة  يهتم 

عناصر   من  عنصر  لكل  النوعية 

ب  تجاوز  البيئة،  ال  حيث 

الحدود   المقترحة  المشروعات 

االستيعابية   للقدرة  القصوى 

 لعناصر النظام البيئي. 

االستراتيجي: البيئي   التقويم 

عملية منهجية لتقييم اآلثار البيئية  

واالستراتيجيات   للسياسات 

تضمين   من  للتأكد  المقترحة، 

بحي  تجاوز  البيئة،  ال  ث 

الحدود   المقترحة  المشروعات 

االستيعابية   للقدرة  القصوى 

 لعناصر النظام البيئي. 

االستراتيجي: البيئي   التقويم 

عملية منهجية لتقييم اآلثار البيئية  

واالستراتيجيات   للسياسات 

تضمين   من  للتأكد  المقترحة، 

البيئية   االعتبارات  كافة  وإدراج 

االعتبارات   مع  بالتوازي 

خالل  االق واالجتماعية  تصادية 

المراحل المبكرة من التخطيط من  

 قبل صناع القرار.
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الحيوي:  بين    التنوع  التباين 

مصادرها  من  الحية  الكائنات 

أو   برية  كانت  سواء  المختلفة 

ذلك   في  بما  مائية،  أو  بحرية 

 االختالف داخل األنواع وبينها. 

الطبيعية:  مناطق    المحميات 

أو   األرض  من  محددة  جغرافية 

الماء تحظى بحماية خاصة نظراً  

التنوع   عناصر  من  تحتويه  لما 

قيمة   ذات  لكونها  أو  الحيوي 

أو    ايكولوجيةفية أو  طبيعية أو ثقا

 جمالية. 

البيئية   االعتبارات  كافة  وإدراج 

االعتبارات   مع  بالتوازي 

خالل  اال واالجتماعية  قتصادية 

المراحل المبكرة من التخطيط من  

 قبل صناع القرار.

الحيوي:  بين    التنوع  التباين 

مصادرها  من  الحية  الكائنات 

أو   برية  كانت  سواء  المختلفة 

ذلك   في  بما  مائية،  أو  بحرية 

 االختالف داخل األنواع وبينها. 

الطبيعية:  مناطق    المحميات 

أو   األرض  من  محددة  جغرافية 

الماء تحظى بحماية خاصة نظراً  

الحيوي:  بين    التنوع  التباين 

مصادرها  من  الحية  الكائنات 

أو   برية  كانت  سواء  المختلفة 

ذلك   في  بما  مائية،  أو  بحرية 

 االختالف داخل األنواع وبينها. 

الطبيعية:  مناطق    المحميات 

األرض   من  محددة  أو  جغرافية 

الماء تحظى بحماية خاصة نظراً  

التنوع   عناصر  من  تحتويه  لما 

قيمة   ذات  لكونها  أو  الحيوي 

أو    إيكولوجيةطبيعية أو ثقافية أو  

 جمالية. 
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البيئية:  الحساسية  ذات    المناطق 

مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي  

من   تحتويه  لما  المؤقتة  الحماية 

قيمة   ذات  أو موائل  أنواع فطرية 

 بيئية. 

المستدام:    تعني   االستخدام 

الحيوي   التنوع  عناصر  استخدام 

على نحو يمنع تدهوره ويزيد من  

احتياج  تلبية  على  ات  قدرته 

الحاضرة  األجيال  وتطلعات 

 والقادمة.

عمليات البيع أو    باألنواع:   اإلتجار

أو   الشراء  أو  للبيع  العرض 

التنوع   عناصر  من  تحتويه  لما 

قيمة   ذات  لكونها  أو  الحيوي 

أو    إيكولوجيةطبيعية أو ثقافية أو  

 جمالية. 

البيئية:  الحساسية  ذات    المناطق 

مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي  

من   تحتويه  لما  المؤقتة  الحماية 

أ قيمة  أنواع فطرية  ذات  و موائل 

 بيئية. 

المستدام:  استخدام    االستخدام 

عناصر التنوع الحيوي على نحو  

يمنع تدهوره ويزيد من قدرته على  

البيئية:  الحساسية  ذات    المناطق 

مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي  

المؤقتة الدائمة  الحماية  لما   أو 

تحتويه من أنواع فطرية أو موائل  

 ذات قيمة بيئية. 

المستدام:  استخدام    االستخدام 

عناصر التنوع الحيوي على نحو  

يمنع تدهوره ويزيد من قدرته على  

تلبية احتياجات وتطلعات األجيال  

 الحاضرة والقادمة.

 

عمليات البيع أو    باألنواع:   االتجار

أو   الشراء  أو  للبيع  العرض 
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إعادة  أو  التصدير  أو  االستيراد 

التصدير لألنواع الفطرية المهددة  

 باالنقراض. 

اإليكولوجية: العناصر   النظم 

بعضها   مع  تتفاعل  التي  الحية 

الحية   غير  البيئات  ومع  البعض 

أو  المحي  المنافع  وتوف ر  بها،  طة 

 الخدمات.

الفطرية: أو    األنواع  نبات  أي 

بيئته   في  يعيش  طير  أو  حيوان 

 الطبيعية. 

باالنقراض:  المهددة    األنواع 

النباتات   أو  الحيوانات  أو  الطيور 

تلبية احتياجات وتطلعات األجيال  

 الحاضرة والقادمة.

 

عمليات البيع أو    باألنواع:   االتجار

أو   الشراء  أو  للبيع  العرض 

إعادة  أو  التصدير  أو  االستيراد 

ر لألنواع الفطرية المهددة  التصدي 

 باالنقراض. 

اإليكولوجية: العناصر   النظم 

بعضها   مع  تتفاعل  التي  الحية 

الحية   غير  البيئات  ومع  البعض 

أو   المنافع  وتوف ر  بها،  المحيطة 

 الخدمات.

إعادة االستيرا أو  التصدير  أو  د 

التصدير لألنواع الفطرية المهددة  

 باالنقراض. 

اإليكولوجية: العناصر   النظم 

بعضها   مع  تتفاعل  التي  الحية 

الحية   غير  البيئات  ومع  البعض 

أو   المنافع  وتوف ر  بها،  المحيطة 

 الخدمات.

الفطرية: أو    األنواع  نبات  أي 

بيئته   في  يعيش  طير  أو  حيوان 

 الطبيعية. 

 واع المهددة باالنقراض: األن
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االنقراض   خطر  تواجه  التي 

اتفاقية   مالحق  ضمن  والمدرجة 

اللوائح   ضمن  أو  )سايتس( 

التي   أو  بشأنها  التنفيذية  يصدر 

 قرار من رئيس المجلس. 

أو    :الحيوية الموارد   النباتات 

أو  الدقيقة  الكائنات  أو  الحيوانات 

مواردها  وكذلك  منها،  أجزاء 

لها   والتي  ومنتجاتها،  الوراثية 

استخدام أو قيمة فعلية أو محتملة،  

الوراثية   الموارد  باستثناء  وذلك 

 البشرية. 

الفطرية: أو    األنواع  نبات  أي 

بيئته   في  يعيش  طير  أو  حيوان 

 الطبيعية. 

المهددة     باالنقراض: األنواع 

النباتات   أو  الحيوانات  أو  الطيور 

االنقراض   خطر  تواجه  التي 

اتفاقية   مالحق  ضمن  والمدرجة 

اللوائح   ضمن  أو  )سايتس( 

بشأنها   يصدر  التي  أو  التنفيذية 

 قرار من رئيس المجلس. 

أو    :الجينية الموارد   النباتات 

أو  الدقيقة  الكائنات  أو  الحيوانات 

مواردها  وكذلك  منها،  أجزاء 

كل كائن حي أو ميت أو ُمشتق أو   

اتفاقية  ُمنتج مدرج ضمن مالحق  

اللوائح   ضمن  أو  )سايتس( 

بشأنها   يصدر  التي  أو  التنفيذية 

 . قرار من رئيس المجلس

 

أو    :الجينية الموارد   النباتات 

أو  الدقيقة  الكائنات  أو  الحيوانات 

مواردها  وكذلك  منها،  أجزاء 

لها   والتي  ومنتجاتها،  الوراثية 

استخدام أو قيمة فعلية أو محتملة،  

الوراثية   الموارد  باستثناء  وذلك 

 البشرية. 
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الحيوي:  التنوع    عناصر 

ال للتنوع  المكونات  رئيسية 

الحيوي، وتشمل األنواع والموائل  

 . االيكولوجيةوالجينات والنظم 

المحور:  الحي  كائن    الكائن  أي 

حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد  

عن   عليها  الحصول  تم  جينية 

التكنولوجيا   استخدام  طريق 

 الحديثة.  االحيائية

الغازية:  الغريبة  األنواع    األنواع 

أو السالالت غير األصيلة التي يتم  

أو    ادخالها النباتات  من  للمملكة 

الحيوانات أو الطيور أو الفطريات  

لها   والتي  ومنتجاتها،  الوراثية 

استخدام أو قيمة فعلية أو محتملة،  

الوراثية   الموارد  باستثناء  وذلك 

 البشرية. 

الحيوي:  التنوع    عناصر 

للتنوع   الرئيسية  المكونات 

الحيوي، وتشمل األنواع والموائل  

 . اإليكولوجيةوالجينات والنظم 

المحور:  الحي  كائن    الكائن  أي 

دة من مواد  حي يمتلك تركيبة جدي 

عن   عليها  الحصول  تم  جينية 

التكنولوجيا   استخدام  طريق 

 الحديثة.  األحيائية

الحيوي:  التنوع    عناصر 

للتنوع   الرئيسية  المكونات 

الحيوي، وتشمل األنواع والموائل  

 . اإليكولوجيةينات والنظم والج 

المحور:  الحي  كائن    الكائن  أي 

حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد  

عن   عليها  الحصول  تم  جينية 

التكنولوجيا   استخدام  طريق 

 الحديثة.  األحيائية

الغازية:  الغريبة  األنواع    األنواع 

أو السالالت غير األصيلة التي يتم  

أو    إدخالها النباتات  من  للمملكة 

ات أو الطيور أو الفطريات  الحيوان 
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سلبي   تأثير  محتمل    -ولها    - ولو 

االقتصاد  أو  الحيوي  التنوع  على 

 أو صحة اإلنسان. 

التقليدية: المهارات    المعارف 

واالبتكارات   والممارسات 

ر التنوع  التقليدية المرتبطة بعناص 

تطويرها   يتم  والتي  الحيوي 

داخل   جيل  إلى  جيل  من  وتناقلها 

من    جزء المجتمع، وغالباً ما تشكل  

 هويته الثقافية. 

 

الغازية:  الغريبة  األنواع    األنواع 

أو السالالت غير األصيلة التي يتم  

أو    إدخالها النباتات  من  للمملكة 

الحيوانات أو الطيور أو الفطريات  

سلبي   تأثير  محتمل    -ولها    - ولو 

الحيوي  التنوع  االقتصاد   على  أو 

 أو صحة اإلنسان. 

التقليدية: المهارات    المعارف 

واالبتكارات   والممارسات 

التقليدية المرتبطة بعناصر التنوع  

تطويرها   يتم  والتي  الحيوي 

داخل   جيل  إلى  جيل  من  وتناقلها 

سلبي   تأثير  محتمل    -ولها    - ولو 

االقتصاد  أو  الحيوي  التنوع  على 

 أو صحة اإلنسان. 

التقليدية: المهارات    المعارف 

واالبتكارات   والممارسات 

التقليدية المرتبطة بعناصر التنوع  

تطويرها   يتم  والتي  الحيوي 

داخل   جيل  إلى  جيل  من  وتناقلها 

تشكل   ما  وغالباً    جزًءا المجتمع، 

 من هويته الثقافية. 

الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل  

البيئة   في  للعمل  ُمعَدَّة  تكون  أو 

ر لقوتها  البحرية وذلك دون اعتبا 
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تشكل   ما  وغالباً    جزًءا المجتمع، 

 من هويته الثقافية. 

الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل  

البيئة   في  للعمل  ُمعَدَّة  تكون  أو 

البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها  

من   الغرض  أو  حمولتها  أو 

السفن   ذلك  ويشمل  مالحتها 

على   تسير  التي  والقوارب 

تسير   التي  والمركبات  الزالقات 

سطح   فوق  هوائية  وسادة  على 

سطح   تحت  تعمل  التي  أو  الماء 

والق والمنصات  الماء  العائمة  طع 

من   الغرض  أو  حمولتها  أو 

السفن   ذلك  ويشمل  مالحتها 

على   تسير  التي  والقوارب 

تسير   التي  والمركبات  الزالقات 

سطح   فوق  هوائية  وسادة  على 

سطح   تحت  تعمل  التي  أو  الماء 

والمنصات   العائمة  والقطع  الماء 

العائمة   أو  المثبتة  البحرية 

 والطائرات المائية. 

المخلَّف  بجميع  المخلَّفات:  ات 

أو   الصلبة  أو  السائلة  أنواعها 

شبه الصلبة، كالقمامة والفضالت  

منها،   التخلص  المراد  واألوراق 
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العائمة   أو  المثبتة  البحرية 

 والطائرات المائية. 

بجميع   المخلَّفات  المخلَّفات: 

أو   الصلبة  أو  السائلة  أنواعها 

شبه الصلبة، كالقمامة والفضالت  

منها،   التخلص  المراد  واألوراق 

وهياكل   الصحي،  الصرف  ومياه 

األخرى   واآلالت  المركبات 

من أجزاء  أو  ناتها  ِّ ها،  ومكو 

والحيوانات   النافقة  والطيور 

البناء   أعمال  ومخلَّفات  وَروثها، 

والنباتات   واألتربة  والهدم، 

وغيرها،   والمصانع  واألشجار 

وهياكل   الصحي،  الصرف  ومياه 

األخرى   واآلالت  المركبات 

منها،   أجزاء  أو  ناتها  ِّ ومكو 

والحيوانات   النافقة  والطيور 

البناء   أعمال  ومخلَّفات  وَروثها، 

والنبا واألتربة  تات  والهدم، 

وغيرها،   والمصانع  واألشجار 

التي يترتَّب على وضعها في غير  

أضرار  لها  المخصصة  األماكن 

أو   حرائق،  أو  بيئية  أو  صحية 

اإلخالل بمظهر المدينة أو القرية  

نظافتها،   الحي أو  أو  المنطقة  أو 

 أو عرقلة حركة السير. 
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التي يترتَّب على وضعها في غير  

أضرار  لها  المخصصة  األماكن 

أو   حرائق،  أو  بيئية  أو  صحية 

اإلخالل بمظهر المدينة أو القرية  

نظا الحي أو  أو  المنطقة  فتها،  أو 

 أو عرقلة حركة السير. 

الحاالت   البيئية:  الكوارث 

عوامل   عن  الناجمة  واألوضاع 

والتي   اإلنسان  فعل  أو  الطبيعة 

 يترتَّب عليها ضرر شديد بالبيئة. 

الحاالت   البيئية:  الطوارئ 

عوامل   عن  الناجمة  واألوضاع 

والتي   اإلنسان  فعل  أو  الطبيعة 

الحاالت   البيئية:  الكوارث 

عوامل   عن  الناجمة  واألوضاع 

والتي  الطبيعة   اإلنسان  فعل  أو 

 يترتَّب عليها ضرر شديد بالبيئة. 

الحاالت   البيئية:  الطوارئ 

عوامل   عن  الناجمة  واألوضاع 

والتي   اإلنسان  فعل  أو  الطبيعة 

ضرر   عليها  يترتَّب  أن  يُحتَمل 

شديد على البيئة، وتتطلَّب التدخل  

 السريع للحماية والَحد  من آثارها. 

ال األماكن  المغلقة:  تي  المباني 

اإلغالق   ُمحَكم  بناء  نمط  تتَّخذ 

ومكونات   الجوية  العوامل  تجاه 
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ضرر   عليها  يترتَّب  أن  يُحتَمل 

البيئة، وتتطلَّب التدخل    شديد على

 السريع للحماية والَحد  من آثارها. 

التي   األماكن  المغلقة:  المباني 

اإلغالق   ُمحَكم  بناء  نمط  تتَّخذ 

ومكونات   الجوية  العوامل  تجاه 

يمكن   كما  المبنى،  خارج  الهواء 

التحكم في إغالق وفتح منافذه من 

على   يحتوي  وقد  وأبواب،  نوافذ 

بالتهوية   خاصة  وشفط  فتحات 

 الهواء. 

أنواعه   بكل  النفط  الزيت: 

الزيت   ذلك  ويشمل  ومنتجاته، 

يمكن   كما  المبنى،  خارج  الهواء 

التحكم في إغالق وفتح منافذه من 

على   يحتوي  وقد  وأبواب،  نوافذ 

وشفط   بالتهوية  خاصة  فتحات 

 الهواء. 

أنواعه   بكل  النفط  الزيت: 

الزيت   ذلك  ويشمل  ومنتجاته، 

والحم الوقود  وزيت  أة  الخام 

بالنفايات   المخلوط  والزيت 

والمنتجات النفطية المكررة على 

 سبيل المثال ال الحصر. 

المزيج الزيتي: خليط يشتمل على  

 محتوى زيتي. 
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والحمأة   الوقود  وزيت  الخام 

بالنفايات   المخلوط  والزيت 

والمنتجات النفطية المكررة على 

 سبيل المثال ال الحصر. 

المزيج الزيتي: خليط يشتمل على  

 محتوى زيتي. 

الكمي ة   الحدود  البيئية:  المقاييس 

التي   تجاوزها  والوصفي ة  يتسبَّب 

 في اإلضرار بالبيئة. 

 

الكمي ة   الحدود  البيئية:  المقاييس 

تجاوزها   يتسبَّب  التي  والوصفي ة 

 في اإلضرار بالبيئة. 
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 الفصل الثاني  

 نطاق تطبيق القانون وأهدافه

 ( 2مادة )

على   القانون  هذا  أحكام  تسري 

والخاصة  العامة  الجهات 

ذلك   من  ويستثنى  واألفراد، 

واألعمال   واألنشطة  الممتلكات 

البحرين،   دفاع  قوة  بها  تقوم  التي 

والحرس   الداخلية،  ووزارة 

 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 )

انون على  ذا الـق ام ـه ــري أحـك تســ

ــة   ــاصــــ والخ ــة  ــام الع ــات  الجه

ــك  ذل ـمن  ى  ـن ـث ويســــــت راد،  واألـف

ـــطة واألعـمال   الممتلـكات واألنشــ

اع البحرين،   ا قوة دـف التي تقوم بـه

ــحــرس   وال ــة،  ــي ــداخــل ال ووزارة 

 الوطني.

 ( 3مادة )

 

 

 ( 3مادة )

تصويب كلمة )اإلحيائي( الواردة  

 (. األحيائي( إلى )3في البند )

 ( 3مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 ( 3مادة )
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تحقيق   إلى  القانون  هذا  يهدف 

 اآلتي: 

من   .1 ومصادرها  البيئة  حماية 

التي   والممارسات  األنشطة  كافة 

التلوث   مسببات  على  تشتمل 

والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر  

 التنوع البيولوجي. على 

بجميع   .2 التلوث  ومكافحة  منع 

من   البيئة  تدهور  ووقف  أشكاله 

خالل الخطط والسياسات الالزمة  

للمحافظة عليها من اآلثار الضارة  

تؤدي   التي  األنشطة  عن  الناجمة 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

تحقيق   إلى  القانون  هذا  يهدف 

 اآلتي: 

من   .1 ومصادرها  البيئة  حماية 

التي  كافة   والممارسات  األنشطة 

التلوث   مسببات  على  تشتمل 

والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر  

 على التنوع البيولوجي. 

بجميع   .2 التلوث  ومكافحة  منع 

من   البيئة  تدهور  ووقف  أشكاله 

خالل الخطط والسياسات الالزمة  

للمحافظة عليها من اآلثار الضارة  

تؤدي   التي  األنشطة  عن  الناجمة 

  

تحقيق   إلى  القانون  هذا  يهدف 

 اآلتي: 

من   .1 ومصادرها  البيئة  حماية 

التي   والممارسات  األنشطة  كافة 

التلوث   مسببات  على  تشتمل 

والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر  

 على التنوع البيولوجي. 

بجميع   .2 التلوث  ومكافحة  منع 

من   البيئة  تدهور  ووقف  أشكاله 

خالل الخطط والسياسات الالزمة  

للمحافظة عليها من اآلثار الضارة  

تؤدي   التي  األنشطة  عن  الناجمة 
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أو   باإلنسان  الضرر  إلحاق  إلى 

 البيئة البحرية أو البرية أو الهواء. 

الموارد   .3 على  المحافظة 

تحقيق  الطبيعية و تنميتها وضمان 

المستدامة والحفاظ   التنمية  أهداف 

التنوع   إقليم   اإلحيائيعلى  في 

 المملكة. 

ا إلحاق  أو  إلى  باإلنسان  لضرر 

 البيئة البحرية أو البرية أو الهواء. 

الموارد   .3 على  المحافظة 

تحقيق   الطبيعية وتنميتها وضمان 

المستدامة والحفاظ   التنمية  أهداف 

التنوع   إقليم   األحيائيعلى  في 

 المملكة. 

أو   باإلنسان  الضرر  إلحاق  إلى 

 البيئة البحرية أو البرية أو الهواء. 

الموارد   .3 على  المحافظة 

تحقي  ق  الطبيعية وتنميتها وضمان 

المستدامة والحفاظ   التنمية  أهداف 

التنوع   إقليم   األحيائيعلى  في 

 المملكة. 

 الفصل الثالث 

 صالحيات المجلس 

 ( 4المادة )

 

 

 

 الفصل الثالث 

 صالحيات المجلس 

 ( 4المادة )

( عبارة  للضوابط  إضافة  وفقاً 

واإلجراءات التي تحددها الالئحة  

)ويمارس  التنفيذية  عبارة  بعد   )

 الفصل الثالث 

 صالحيات المجلس 

 ( 4المادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 الفصل الثالث 

 صالحيات المجلس 

 ( 4المادة )
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القرارات   إصدار  المجلس  يتولى 

والتعليمات في جميع المسائل التي  

وتحقيق   البيئة  بحماية  تختص 

بالمملكة،   المستدامة  التنمية 

جميع   الصالحيات  ويمارس 

والسلطات الالزمة لذلك، وله على  

 األخص ما يأتي: 

 

 

والسلطات   الصالحيات  جميع 

مقدمة   في  الواردة  لذلك(  الالزمة 

 المادة. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

القرارات   إصدار  المجلس  يتولى 

والتعليمات في جميع المسائل التي  

وتحقيق   البيئة  بحماية  تختص 

بالمملكة،   المستدامة  التنمية 

الصالحيات   جميع  ويمارس 

لذلك   الالزمة  وفقاً والسلطات 

للضوابط واإلجراءات التي تحددها 

التنفيذية  على  الالئحة  وله   ،

 األخص ما يأتي: 

 

 

 

القرارات   إصدار  المجلس  يتولى 

والتعليمات في جميع المسائل التي  

وتحقيق   البيئة  بحماية  تختص 

بالمملكة،   المستدامة  التنمية 

الصالحيات   جميع  ويمارس 

لذلك   الالزمة  وفقاً والسلطات 

للضوابط واإلجراءات التي تحددها 

التنفيذية  على  الالئحة  وله   ،

 األخص ما يأتي: 
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لحماية   .1 العامة  السياسات  وضع 

والبرامج   الخطط  وإعداد  البيئة 

بما   لتنفيذها،  الالزمة  والمشاريع 

 يحقق أغراضها. 

السياسة  .2 رسم  في  المشاركة 

العلمية   البحوث  وإجراء  البيئية 

بالبيئة   المتعلقة  والدراسات 

وذلك   مع  وحمايتها،  بالتنسيق 

 الجهات المعنية. 

على   .3 بالموافقة  التوصية 

العامة   للمشاريع  الترخيص 

المحددة على   الخاصة  والمشاريع 

ضوء دراسة األثر البيئي، وتحديد  

العامة .1 السياسات  لحماية    وضع 

والبرامج   الخطط  وإعداد  البيئة 

بما   لتنفيذها،  الالزمة  والمشاريع 

 يحقق أغراضها. 

السياسة  .2 رسم  في  المشاركة 

العلمية   البحوث  وإجراء  البيئية 

بالبيئة   المتعلقة  والدراسات 

مع   بالتنسيق  وذلك  وحمايتها، 

 الجهات المعنية. 

على   .3 بالموافقة  التوصية 

العامة   للمشاريع  الترخيص 

المحددة على  وال الخاصة  مشاريع 

ضوء دراسة األثر البيئي، وتحديد  

العامة لحماية   .1 السياسات  وضع 

والبرامج   الخطط  وإعداد  البيئة 

بما   لتنفيذها،  الالزمة  والمشاريع 

 يحقق أغراضها. 

السياسة  .2 رسم  في  المشاركة 

العلمية   البحوث  وإجراء  البيئية 

بالبيئة   المتعلقة  والدراسات 

مع   بالتنسيق  وذلك  وحمايتها، 

 الجهات المعنية. 

على   .3 بالموافقة  التوصية 

العامة   للمشاريع  الترخيص 

المحددة على   الخاصة  والمشاريع 

ضوء دراسة األثر البيئي، وتحديد  
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الضوابط والمعايير المطلوبة لكل  

التصميم   مراحل  في  مشروع 

تنفيذ   ومراقبة  والتشغيل  واإلنشاء 

 هذه الضوابط عند كل مرحلة. 

التراخ .4 بالنسبة منح  البيئية  يص 

أو  المنشآت  أو  األنشطة  لجميع 

منها   تعلق  ما  سواًء  المشروعات 

المشروعات   وتشييد  بإنشاء 

على   منها  اقتصر  ما  أو  الجديدة 

مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة 

لمشروعات قائمة سبق الترخيص  

 لها.

الضوابط والمعايير المطلوبة لكل  

التصميم   مراحل  في  مشروع 

تنفيذ   ومراقبة  والتشغيل  واإلنشاء 

 هذه الضوابط عند كل مرحلة. 

بالنسبة  .4 البيئية  التراخيص  منح 

أو  المنشآت  أو  األنشطة  لجميع 

منها   تعلق  ما  سواًء  المشروعات 

المشروعات  ب  وتشييد  إنشاء 

على   منها  اقتصر  ما  أو  الجديدة 

مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة 

لمشروعات قائمة سبق الترخيص  

 لها.

الضوابط والمعايير المطلوبة لكل  

التصميم   مراحل  في  مشروع 

تنفيذ   ومراقبة  والتشغيل  واإلنشاء 

 هذه الضوابط عند كل مرحلة. 

بالنسبة  .4 البيئية  التراخيص  منح 

األ أو لجميع  المنشآت  أو  نشطة 

منها   تعلق  ما  سواًء  المشروعات 

المشروعات   وتشييد  بإنشاء 

على   منها  اقتصر  ما  أو  الجديدة 

مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة 

لمشروعات قائمة سبق الترخيص  

 لها.
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أو   .5 البيانات  طلب  في  الحق 

أو   المستندات،  أو  المعلومات 

الدراسات   يراها  إجراء  التي 

تمارس   جهة  أية  من  ضرورية 

نشاطاً أو تشرع فيه قد يؤدي إلى  

أو   البيئة،  تدهور  أو  تلوث 

األمن   أو  األمان  في  اضطراب 

اإلشعاعي أو النووي، سواء كانت  

أم   هيئة  أم  وزارة  الجهة  هذه 

 مؤسسة أم غيرها. 

العقود   .6 ودراسة  إعداد 

حقوقاً   تقرر  التي  واالتفاقيات 

 تزامات عليه. للمجلس أو ترتب ال

أو   .5 البيانات  طلب  في  الحق 

أو   المستندات،  أو  المعلومات 

يراها   التي  الدراسات  إجراء 

تمارس   جهة  أية  من  ضرورية 

نشاطاً أو تشرع فيه قد يؤدي إلى  

تده أو  أو  تلوث  البيئة،  ور 

األمن   أو  األمان  في  اضطراب 

اإلشعاعي أو النووي، سواء كانت  

أم   هيئة  أم  وزارة  الجهة  هذه 

 مؤسسة أم غيرها. 

العقود   .6 ودراسة  إعداد 

حقوقاً   تقرر  التي  واالتفاقيات 

 للمجلس أو ترتب التزامات عليه. 

أو   .5 البيانات  طلب  في  الحق 

أو   المستندات،  أو  المعلومات 

يراها   التي  الدراسات  إجراء 

جهة  أية  من  تمارس    ضرورية 

نشاطاً أو تشرع فيه قد يؤدي إلى  

أو   البيئة،  تدهور  أو  تلوث 

األمن   أو  األمان  في  اضطراب 

اإلشعاعي أو النووي، سواء كانت  

أم   هيئة  أم  وزارة  الجهة  هذه 

 مؤسسة أم غيرها. 

العقود   .6 ودراسة  إعداد 

حقوقاً   تقرر  التي  واالتفاقيات 

 للمجلس أو ترتب التزامات عليه. 
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والدراسات  .7 القياسات  إجراء 

الحالة  تقارير  إلعداد  الالزمة 

هذه  وإصدار  للمملكة،  البيئية 

بالتنسيق   دورية  بصورة  التقارير 

وللمجلس   المعنية،  الجهات  مع 

الالزمة   البيانات  جميع  طلب 

الجهات   من  التقارير  هذه  إلعداد 

 المعنية. 

والدراسات  .7 القياسات  إجراء 

الحالة  تقارير  إلعداد  الالزمة 

لل هذه البيئية  وإصدار  مملكة، 

بالتنسيق   دورية  بصورة  التقارير 

وللمجلس   المعنية،  الجهات  مع 

الالزمة   البيانات  جميع  طلب 

الجهات   من  التقارير  هذه  إلعداد 

 المعنية. 

القياسات   .7 والدراسات إجراء 

الحالة  تقارير  إلعداد  الالزمة 

هذه  وإصدار  للمملكة،  البيئية 

بالتنسيق   دورية  بصورة  التقارير 

وللمجلس   المعنية،  الجهات  مع 

الالزمة   البيانات  جميع  طلب 

الجهات   من  التقارير  هذه  إلعداد 

 المعنية. 

 ( 5المادة )

 

 

 

 

 ( 5المادة )

( كلمة  2البند  تصويب   :)

 (.ودراسة)ودارسة( إلى )

(: تصويب كلمة )دارسة(  3البند )

 (. دراسةإلى )

 ( 5المادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 ( 5المادة )
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أهدافه،   تحقيق  سبيل  في  للمجلس 

الجهات  التعاون   مع  والتنسيق 

 المعنية للقيام بما يأتي: 

القوانين،   .1 مشروعات  اقتراح 

حماية   تحقق  التي  النظم  وإصدار 

 وتنمية البيئة. 

( )إليها(  4البند  كلمة  تصويب   :)

 )إليه(. لتصبح 

(  والتلوث(: إضافة كلمة ) 8البند )

 بعد كلمة )التدهور(. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

أهدافه،   تحقيق  سبيل  في  للمجلس 

الجهات   مع  والتنسيق  التعاون 

 المعنية للقيام بما يأتي: 

القوانين،   .1 مشروعات  اقتراح 

تحقق   التي  النظم  حماية  وإصدار 

 وتنمية البيئة. 

 

 

 

 

 

 

أهدافه،   تحقيق  سبيل  في  للمجلس 

الجهات  التعاون   مع  والتنسيق 

 المعنية للقيام بما يأتي: 

القوانين،   .1 مشروعات  اقتراح 

حماية   تحقق  التي  النظم  وإصدار 

 وتنمية البيئة. 



206 
 

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

واعتماد الخطط    ودارسةبحث   .2

والسياسة العامة لشئون البيئة على  

 المستوى الوطني. 

الخطط    دارسة .3 ومناقشة 

تضعها   التي  البيئية  والسياسات 

الهيئات   أو  أو  الوزارات 

التي   الشركات  أو  المؤسسات 

تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة،  

أو   الحلول ألية مشكالت  واقتراح 

الخطط   تلك  تواجه  بيئية  معوقات 

 أو السياسات.

ووضع   .4 ودراسة  بحث 

االقتراحات والحلول ألية أمور أو  

واعتماد الخطط    ودراسةبحث   .2

والسياسة العامة لشئون البيئة على  

 المستوى الوطني. 

الخطط    دراسة .3 ومناقشة 

تضعها   التي  البيئية  والسياسات 

أو   الهيئات  أو  الوزارات 

التي   الشركات  أو  المؤسسات 

تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة،  

أو   الحلول ألية مشكالت  واقتراح 

الخطط  م تلك  تواجه  بيئية  عوقات 

 أو السياسات.

ووضع   .4 ودراسة  بحث 

االقتراحات والحلول ألية أمور أو  

واعتماد الخطط    ودراسةبحث   .2

والسياسة العامة لشئون البيئة على  

 المستوى الوطني. 

الخطط    دراسة .3 ومناقشة 

تضعها   التي  البيئية  والسياسات 

الهيئات   أو  أو  الوزارات 

التي   الشركات  أو  المؤسسات 

تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة،  

أو   الحلول ألية مشكالت  واقتراح 

الخطط   تلك  تواجه  بيئية  معوقات 

 أو السياسات.

ووضع   .4 ودراسة  بحث 

االقتراحات والحلول ألية أمور أو  
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قد   بالبيئة،  عالقة  ذات  مشكالت 

من مجلس الوزراء أو    إليهاتحال  

 الجهات المعنية. 

المشاركة في إعداد واإلشراف  .5

الشاملة   والدراسات  البحوث  على 

عن التلوث، ومراقبة آثاره السلبية 

على الصحة والبيئة، واتخاذ جميع  

والوسائل   الوقائية  اإلجراءات 

البيئي   التلوث  من  للحد  الالزمة 

التدهور   ومنع  أشكاله،  بجميع 

 البيئي. 

لربط   .6 الالزمة  األسس  وضع 

ب  البيئية  سياسة  االعتبارات 

قد   بالبيئة،  عالقة  ذات  مشكالت 

الوزراء أو    إليهتحال   من مجلس 

 الجهات المعنية. 

المشاركة في إعداد واإلشراف  .5

الشاملة   والدراسات  البحوث  على 

عن التلوث، ومراقبة آثاره السلبية 

الصحة والبيئة، واتخاذ جميع  على  

والوسائل   الوقائية  اإلجراءات 

البيئي   التلوث  من  للحد  الالزمة 

التدهور   ومنع  أشكاله،  بجميع 

 البيئي. 

لربط   .6 الالزمة  األسس  وضع 

بسياسة   البيئية  االعتبارات 

قد   بالبيئة،  عالقة  ذات  مشكالت 

الوزراء أو    إليهتحال   من مجلس 

 الجهات المعنية. 

المشاركة في إعداد واإلشراف  .5

الشاملة   والدراسات  البحوث  على 

عن التلوث، ومراقبة آثاره السلبية 

على الصحة والبيئة، واتخاذ جميع  

والوسائل   الوقائية  اإلجراءات 

البيئي   التلوث  من  للحد  الالزمة 

التدهور   ومنع  أشكاله،  بجميع 

 البيئي. 

لربط   .6 الالزمة  األسس  وضع 

ب  البيئية  سياسة  االعتبارات 
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المستوى   على  والتنمية  التخطيط 

مفهوم   باعتماد  وذلك  الوطني، 

ينفصل   ال  كجزء  البيئي  التخطيط 

عن السياسة المقررة عند تخطيط  

وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية  

التي تتولى تنفيذها الجهات المعنية  

تقويم طريق  البيئي   عن  األثر 

 للمشروعات. 

على   .7 والتفتيش  المراقبة 

الع التي  األنشطة  والخاصة  امة 

اإلنسان   على  سلبي  بشكل  تؤثر 

تفتيش   عمليات  وإجراء  والبيئة، 

ومدى   األمان  أوضاع  لتقويم 

المستوى   على  والتنمية  التخطيط 

مفهوم   باعتماد  وذلك  الوطني، 

ينفصل   ال  كجزء  البيئي  التخطيط 

السياسة المقررة عند تخطيط    عن

وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية  

التي تتولى تنفيذها الجهات المعنية  

تقويم طريق  البيئي   عن  األثر 

 للمشروعات. 

على   .7 والتفتيش  المراقبة 

التي   والخاصة  العامة  األنشطة 

اإلنسان   على  سلبي  بشكل  تؤثر 

تفتيش   عمليات  وإجراء  والبيئة، 

األمان   أوضاع  ومدى  لتقويم 

المستوى   على  والتنمية  التخطيط 

مفهوم   باعتماد  وذلك  الوطني، 

ينفصل   ال  كجزء  البيئي  التخطيط 

عن السياسة المقررة عند تخطيط  

وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية  

التي تتولى تنفيذها الجهات المعنية  

تقويم طريق  البيئي   عن  األثر 

 للمشروعات. 

على   .7 والتفتيش  المراقبة 

الع التي  األنشطة  والخاصة  امة 

اإلنسان   على  سلبي  بشكل  تؤثر 

تفتيش   عمليات  وإجراء  والبيئة، 

ومدى   األمان  أوضاع  لتقويم 
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القانون   هذا  بأحكام  االلتزام 

الصادرة   واللوائح والقرارات 

 تنفيذاً له. 

والمياه،   .8 التربة  طبيعة  دراسة 

عليهما  المحافظة  وسائل  واقتراح 

كفايتهما،   وانخفاض  التدهور  من 

الضوابط   طريق  عن  وذلك 

الالزمة للحد من سوء استخدامهما  

 أو استنزافهما.  

المناطق   .9 طبيعة  دراسة 

الساحلية والبيئة البحرية، وحماية  

تنميتها   واقتراح  مواردها، 

 وتطويرها. 

القانون   هذا  بأحكام  االلتزام 

الصادرة   واللوائح والقرارات 

 تنفيذاً له. 

والمياه،  .8 التربة  طبيعة  دراسة 

عليهما  المحافظة  وسائل  واقتراح 

التدهور   وانخفاض    والتلوث من 

طريق   عن  وذلك  كفايتهما، 

سوء   من  للحد  الالزمة  الضوابط 

 استخدامهما أو استنزافهما. 

لساحلية  دراسة طبيعة المناطق ا .9

والبيئة البحرية، وحماية مواردها،  

 واقتراح تنميتها وتطويرها.

 

القانون   هذا  بأحكام  االلتزام 

الصادرة   واللوائح والقرارات 

 تنفيذاً له. 

والمياه،  .8 التربة  طبيعة  دراسة 

عليهما  المحافظة  وسائل  واقتراح 

التدهور   وانخفاض    والتلوث من 

طريق  كفايته عن  وذلك  ما، 

سوء   من  للحد  الالزمة  الضوابط 

 استخدامهما أو استنزافهما. 

دراسة طبيعة المناطق الساحلية   .9

والبيئة البحرية، وحماية مواردها،  

 واقتراح تنميتها وتطويرها.
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اإل  .10 وتطوير  جراءات وضع 

الوقائية الخاصة بالحد من التلوث  

البحري الناتج عن الزيت والمواد  

األخرى،   الضارة  واألنشطة 

وتدريبها،   العاملة  القوى  وتطوير 

 لتنفيذ خطط مكافحة هذا التلوث. 

للبيئة   .11 مختبر مرجعي  تطوير 

المؤهل   الفني  الكادر  وتوفير 

والمواد   واألجهزة  والمعدات 

والتن لتشغيله،  مع  الالزمة  سيق 

والخاصة  العامة  المختبرات 

قدرات  لتعزيز  األبحاث  ومراكز 

المختبر واالستعانة بهم في إجراء  

اإلجراءات  .10 وتطوير  وضع 

الوقائية الخاصة بالحد من التلوث  

البحري الناتج عن الزيت والمواد  

األخرى،   الضارة  واألنشطة 

وتدريبها،   العاملة  القوى  وتطوير 

 لتنفيذ خطط مكافحة هذا التلوث. 

ل .11 لبيئة  تطوير مختبر مرجعي 

المؤهل   الفني  الكادر  وتوفير 

والمواد   واألجهزة  والمعدات 

مع   والتنسيق  لتشغيله،  الالزمة 

والخاصة  العامة  المختبرات 

قدرات  لتعزيز  األبحاث  ومراكز 

المختبر واالستعانة بهم في إجراء  

اإلجراءات  .10 وتطوير  وضع 

الوقائية الخاصة بالحد من التلوث  

البحري الناتج عن الزيت والمواد  

األخرى،   الضارة  واألنشطة 

وتدريبها،   العاملة  القوى  وتطوير 

 لتنفيذ خطط مكافحة هذا التلوث. 

للبيئة   .11 تطوير مختبر مرجعي 

المؤهل   الفني  الكادر  وتوفير 

والمواد   واألجهزة  والمعدات 

مع   والتنسيق  لتشغيله،  الالزمة 

والخاصة  العامة  المختبرات 

قدرات  لتعزيز  األبحاث  ومراكز 

ستعانة بهم في إجراء  المختبر واال
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أهداف   لتحقيق  الالزمة  التحاليل 

 المجلس. 

الضوابط   .12 ومراقبة  تحديد 

لمستوى   بها  المسموح  والحدود 

للبيئة   الملوثة  المواد  انبعاث 

وتركيزها   الحراري  واالحتباس 

ومستوى   المهني  فيها،  التعرض 

 لتلك االنبعاثات. 

االهتمام   .13 تنمية  على  العمل 

واإلعالمية   التربوية  بالنواحي 

لزيادة  والثقافية،  واالجتماعية 

وذلك   البيئي،  الوعي  وتطوير 

لتمكين المجتمع من اإلسهام الفعال 

أهداف   لتحقيق  الالزمة  التحاليل 

 المجلس. 

الضوابط   .12 ومراقبة  تحديد 

لمس بها  المسموح  توى  والحدود 

للبيئة   الملوثة  المواد  انبعاث 

وتركيزها   الحراري  واالحتباس 

المهني   التعرض  ومستوى  فيها، 

 لتلك االنبعاثات. 

االهتمام   .13 تنمية  على  العمل 

واإلعالمية   التربوية  بالنواحي 

لزيادة  والثقافية،  واالجتماعية 

وذلك   البيئي،  الوعي  وتطوير 

لتمكين المجتمع من اإلسهام الفعال 

أهداف   لتحقيق  الالزمة  التحاليل 

 المجلس. 

الضوابط   .12 ومراقبة  تحديد 

لمستوى   بها  المسموح  والحدود 

للبيئة   الملوثة  المواد  انبعاث 

وتركيزها   الحراري  واالحتباس 

المهني   التعرض  ومستوى  فيها، 

 لتلك االنبعاثات. 

االهتمام   .13 تنمية  على  العمل 

واإلع التربوية  المية  بالنواحي 

لزيادة  والثقافية،  واالجتماعية 

وذلك   البيئي،  الوعي  وتطوير 

لتمكين المجتمع من اإلسهام الفعال 
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المرجوة   األهداف  تحقيق  في 

 للحفاظ على البيئة وتنميتها.

الخطط   .14 وتنفيذ  وضع 

زمة لتدريب وتأهيل  والبرامج الال

حماية   مجال  في  الفنية  الكوادر 

 البيئة والتنمية المستدامة. 

إجراء حصر شامل لمشكالت   .15

آثار   وتتبع  البشري،  االستيطان 

االقتصادية   الظروف  تطور 

التجمعات   على  واالجتماعية 

البيئة،   على  وأثرها  البشرية 

واقتراح البرامج التي توفر الحلول  

 التنفيذ. المناسبة ووضعها موضع 

المرجوة   األهداف  تحقيق  في 

 للحفاظ على البيئة وتنميتها.

الخطط   .14 وتنفيذ  وضع 

والبرامج الالزمة لتدريب وتأهيل  

الفن  حماية  الكوادر  مجال  في  ية 

 البيئة والتنمية المستدامة. 

إجراء حصر شامل لمشكالت   .15

آثار   وتتبع  البشري،  االستيطان 

االقتصادية   الظروف  تطور 

التجمعات   على  واالجتماعية 

البيئة،   على  وأثرها  البشرية 

واقتراح البرامج التي توفر الحلول  

 المناسبة ووضعها موضع التنفيذ. 

المرجوة   األهداف  تحقيق  في 

 للحفاظ على البيئة وتنميتها.

الخطط   .14 وتنفيذ  وضع 

والبرامج الالزمة لتدريب وتأهيل  

حماية   مجال  في  الفنية  الكوادر 

 البيئة والتنمية المستدامة. 

ء حصر شامل لمشكالت  إجرا .15

آثار   وتتبع  البشري،  االستيطان 

االقتصادية   الظروف  تطور 

التجمعات   على  واالجتماعية 

البيئة،   على  وأثرها  البشرية 

واقتراح البرامج التي توفر الحلول  

 المناسبة ووضعها موضع التنفيذ. 
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بتجميع   .16 الكفيلة  النظم  وضع 

والمعلومات   البيانات  وتحليل 

معاهد   من  واالستفادة  وتبادلها، 

والجمعيات   والمنظمات  البحوث 

المتخصصة في مجال شئون البيئة  

 داخل أو خارج المملكة. 

الدولية   .17 االتفاقيات  دراسة 

واإلقليمية والعربية المعنية بشئون  

بالنسبة  الرأي  وإبداء    البيئة، 

لالنضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع  

 الجهات المعنية. 

المعنية    .18 الجهات  مع  التنسيق 

بشأن عالقات المملكة بالمنظمات  

النظم   .16 بتجميع  وضع  الكفيلة 

والمعلومات   البيانات  وتحليل 

معاهد   من  واالستفادة  وتبادلها، 

والجمعيات   والمنظمات  البحوث 

المتخصصة في مجال شئون البيئة  

 داخل أو خارج المملكة. 

الدولية   .17 االتفاقيات  دراسة 

واإلقليمية والعربية المعنية بشئون  

بالنسبة   الرأي  وإبداء  البيئة، 

لك بالتنسيق مع  لالنضمام إليها، وذ

 الجهات المعنية. 

المعنية    .18 الجهات  مع  التنسيق 

بشأن عالقات المملكة بالمنظمات  

بتجميع   .16 الكفيلة  النظم  وضع 

والمعلومات   البيانات  وتحليل 

واالستفا معاهد  وتبادلها،  من  دة 

والجمعيات   والمنظمات  البحوث 

المتخصصة في مجال شئون البيئة  

 داخل أو خارج المملكة. 

الدولية   .17 االتفاقيات  دراسة 

واإلقليمية والعربية المعنية بشئون  

بالنسبة   الرأي  وإبداء  البيئة، 

لالنضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع  

 الجهات المعنية. 

المعنية    .18 الجهات  مع  التنسيق 

أن عالقات المملكة بالمنظمات  بش
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بشئون   المعنية  واإلقليمية  الدولية 

 البيئة. 

المتعلقة    .19 الضوابط  تحديد 

المواد  مع  والتعامل  باالستيراد 

ومراقبة   والمشعة  الكيماوية 

 تطبيقها. 

الالزمة    .20 األسس  وضع 

للمخلفات  السليمة  لإلدارة 

 الصناعية والصحية والمنزلية. 

على   .21 التنسيق  لتحقيق  السعي 

واإلقليمي   الدولي  الصعيدين 

وتطوير   وحماية  سالمة  لتحقيق 

 البيئة. 

بشئون   المعنية  واإلقليمية  الدولية 

 البيئة. 

المتعلقة    .19 الضوابط  تحديد 

المواد  مع  والتعامل  باالستيراد 

ومراقبة   والمشعة  الكيماوية 

 تطبيقها. 

الالزمة    .20 األسس  وضع 

للم السليمة  خلفات لإلدارة 

 الصناعية والصحية والمنزلية. 

على   .21 التنسيق  لتحقيق  السعي 

واإلقليمي   الدولي  الصعيدين 

وتطوير   وحماية  سالمة  لتحقيق 

 البيئة. 

بشئون   المعنية  واإلقليمية  الدولية 

 البيئة. 

المتعلقة    .19 الضوابط  تحديد 

المواد  مع  والتعامل  باالستيراد 

ومراقبة   والمشعة  الكيماوية 

 تطبيقها. 

الالزمة    .20 األسس  وضع 

للمخلفات  السليمة  لإلدارة 

 الصناعية والصحية والمنزلية. 

لتحقيق   .21 على  السعي  التنسيق 

واإلقليمي   الدولي  الصعيدين 

وتطوير   وحماية  سالمة  لتحقيق 

 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 

ــمى الباب الثاني  الموافقة على مس

 مشروع القانون.في  كما ورد  

 الباب الثاني 

الصندوق الوطني لحماية وتنمية  

 البيئة 

 

 ( 6مادة )

يُنشأ بالجهاز التنفيذي صندوق  

يُسمى )الصندوق الوطني لحماية  

 وتنمية البيئة(، ويتبع المجلس. 

 ( 6مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 مشروع القانون. في 

 ( 6مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 ( 6مادة )

ــندوق   ــأ بالجهاز التنفيذي صـ يُنشـ

يُسـمى )الصـندوق الوطني لحماية  

 وتنمية البيئة(، ويتبع المجلس.

 ( 7مادة )

 

 

 

 ( 7دة )ما

عبارة   الطبيعة  إضافة  "ذات 

)الجمعيات(    البيئية"  كلمة  بعد 

 . ( 3الواردة في البند )

 ( 7مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 ( 7مادة )
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 يختص الصندوق بالمهام اآلتية: 

إجراءات  .1 تفعيل  في  اإلسهام 

واإلشراف على تطبيق هذا  الرقابة  

 القانون.

اإلسهام مع الجهات المعنية في   .2

تحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر  

 بشكل مباشر على البيئة. 

البيئية   .3 الحوافز  بمنح  التوصية 

والنشاطات  المبادرات  ودعم 

الجمعيات   بها  تقوم  التي  البيئية 

 والجهات غير الرسمية.  

 

 نص المادة بعد التعديل: 

 يختص الصندوق بالمهام اآلتية: 

إجراءات  .1 تفعيل  في  اإلسهام 

الرقابة واإلشراف على تطبيق هذا  

 القانون.

اإلسهام مع الجهات المعنية في   .2

قد تؤثر  تحمل أعباء الكوارث التي  

 بشكل مباشر على البيئة. 

البيئية   .3 الحوافز  بمنح  التوصية 

والنشاطات  المبادرات  ودعم 

الجمعيات   بها  تقوم  التي  البيئية 

والجهات غير    ذات الطبيعة البيئية 

 الرسمية.  

 

 يختص الصندوق بالمهام اآلتية: 

إجراءات  .1 تفعيل  في  اإلسهام 

الرقابة واإلشراف على تطبيق هذا  

 القانون.

المعنية في  اإلسهام مع الجهات   .2

تحمل أعباء الكوارث التي قد تؤثر  

 بشكل مباشر على البيئة. 

البيئية   .3 الحوافز  بمنح  التوصية 

والنشاطات  المبادرات  ودعم 

الجمعيات   بها  تقوم  التي  البيئية 

 والجهات غير الرسمية.  
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األبحاث   .4 وتطوير  إعداد  دعم 

في   العلمية  والبرامج  والدراسات 

 مجال حماية البيئة. 

الوقائية   .5 األنشطة  في  اإلسهام 

إيجابي   تأثير  لها  التي  والتنموية 

 على البيئة. 

األبحاث   .4 وتطوير  إعداد  دعم 

في   العلمية  والبرامج  والدراسات 

 مجال حماية البيئة. 

في   .5 الوقائية  اإلسهام  األنشطة 

إيجابي   تأثير  لها  التي  والتنموية 

 على البيئة. 

األبحاث   .4 وتطوير  إعداد  دعم 

في   العلمية  والبرامج  والدراسات 

 مجال حماية البيئة. 

 

الوقائية   .5 األنشطة  في  اإلسهام 

إيجابي   تأثير  لها  التي  والتنموية 

 على البيئة. 

 ( 8مادة )

 

 

 

للصندوق   المالية  الموارد  تتكون 

 مما يأتي: 

 ( 8مادة )

( محل كلمة  الميزانية إحالل كلمة )

 . ( 1)الموازنة( الواردة في البند )

 نص المادة بعد التعديل: 

للصندوق   المالية  الموارد  تتكون 

 مما يأتي: 

 ( 8مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

مع  بقرار   الموقر،  النواب  مجلس 

إعادة صياغة البند  توصية اللجنة ب 

 ( ليكون كاآلتي:3)

ــيـــلـــة  -3" الـــغـــرامـــات  حصــــ

ــات   من المخالفات عن والتعويضـ

 ( 8مادة )

 

 

 

للصندوق   المالية  الموارد  تتكون 

 مما يأتي: 
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الدولة  .1 تخصصها  التي  المبالغ 

 العامة.  الموازنةللصندوق ضمن 

والهبات   .2 واإلعانات  التبرعات 

 والمنح التي يقبلها المجلس. 

التي  الغرامات   .3 والتعويضات 

بطريق   عليها  يُتفق  أو  بها  يُحكم 

التي   األضرار  عن  التصالح 

 تصيب البيئة. 

الدولة  .1 تخصصها  التي  المبالغ 

 العامة.  الميزانيةللصندوق ضمن 

والهبات   .2 واإلعانات  التبرعات 

 والمنح التي يقبلها المجلس. 

التي   .3 والتعويضات  الغرامات 

بطريق   عليها  يُتفق  أو  بها  يُحكم 

التي   األضرار  عن  التصالح 

 تصيب البيئة. 

األـضرار البيئية في حالة التصالح 

ــادة   اـلم ـفي  ــه  ي ـعـل ــوص  اـلـمنصــ

 .( من هذا القانون"115)

الدولة  .1 تخصصها  التي  المبالغ 

 العامة.  الموازنةللصندوق ضمن 

والهبات   .2 واإلعانات  التبرعات 

 والمنح التي يقبلها المجلس. 

ــة   .3 ــلـ ــات  حصــــــيـ ــرامـ ــغـ الـ

ــات   من المخالفات عن والتعويضـ

األـضرار البيئية في حالة التصالح 

ــادة   اـلم ـفي  ــه  ي ـعـل ــوص  اـلـمنصــ

 .( من هذا القانون115)
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 ( 9مادة )

داخلية  يضع   الئحة  المجلس 

به،   العمل  نظام  تُحدد  للصندوق 

رئيس   من  قرار  بها  ويصدر 

 المجلس. 

 ( 9مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 ( 9مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 ( 9مادة )

ــة   داـخـلي ــة  الـئح اـلـمـجـلس  ــع  يضــ

ـــندوق تـُحدد نـظام   العـمل ـبه،  للصــ

رئيس   من  قرار  ــا  به ويصــــــدر 

 المجلس.

 الباب الثالث 

 تقويم األثر البيئي  

 

 الباب الثالث 

 تقويم األثر البيئي  

 

 الباب الثالث 

 تقويم األثر البيئي  

الموافقة على مســمى 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  

أو   تدهورها،  في  يسهم  أو  البيئة، 

 (10مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 مشروع القانون. في 

 

 (10مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (10مادة )

أو  ــخـص  شـــ أي  ى  عــل حـظـر  يـُ

أي نشـــــاط أو  ام ـب ــروع القـي مشــ

اـستخدام يلوث البيئة، أو يـسهم في 
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بالموارد الطبيعة أو   يلحق ضرراً 

يمنع   أو  يخل  أو  الحية  الكائنات 

أو   االستعمال  أو  االستخدام 

والمشروع   الرشيد  االستغالل 

 للبيئة. 

ضـــــرراً  ـحق  ـل ـي أو  ــا،  ــدـهوره ت

ــات  ــائن الك أو  ــة  الطبيع ــالموارد  ب

ــتخدام   الحية أو يخل أو يمنع االسـ

ــتغالل  أو   االســ أو  ــال  ــتعم االســ

 الرشيد والمشروع للبيئة.

 (11مادة )

السكنية   والعمارات  البيوت  عدا 

المخططة   المناطق  في  القائمة 

المعتمدة، ال يجوز لجميع الجهات  

الخاضعة ألحكام هذا القانون البدء  

في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي  

على   توسعات  أو  تعديالت 

على  األنشطة القائمة أو الحصول  

 (11مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (11مادة )

( كلمــة  ــدال  ــتب بكلمــة  تقويماســ  )

 المادة.( الواردة في عجز  تقرير)

 

 

 (11مادة )

ــكنـية  ـعدا البيوت والعـمارات الســ

المخططــة   المنــاطق  في  ــائمــة  الق

المعتـمدة، ال يجوز لجميع الجـهات 

انون  ذا الـق ام ـه ة ألحـك ـــع الخـاضــ

أو  ــروع  أي مشــ البـدء في تنفيـذ 

ـــعات   إدـخال أي تـعديالت أو توســ

على األنـشطة القائمة أو الحـصول  
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تقديم   بعد  إال  بذلك،  تراخيص  أي 

استمارة بيانات تقويم األثر البيئي،  

ضوء   على  المجلس  ويقرر 

االستمارة   هذه  لبيانات  دراسته 

مدى الحاجة إلى تقديم تقرير عن  

لتلك   البيئي  األثر  تقويم 

للقواعد  وفقاً  المشروعات 

يصدرها   التي  واإلجراءات 

أن   للمجلس  ويجوز  المجلس، 

أصحا من  المشروعات  يطلب  ب 

أو   بيانات  أية  الذكر  سالفة 

معلومات إضافية أو دراسات يرى  

مدى   لتقرير  ولزومها  أهميتها 

د   ك، إال بـع ذـل على أي تراخيص ـب

ــتمارة بيانات تقويم األ ثر  تقديم اسـ

ى  ـل ـع س  ـل ـج ـم اـل رر  ـق وـي ي،  ـئ ـي ـب اـل

ــتـه لبيـانـات هـذه  ــوء دراســ ضــ

االســـتمارة مدى الحاجة إلى تقديم  

تقرير عن تقويم األثر البيئي لتـلك 

ــد   واع ـق ـل ـل ــاً  ق وـف ــات  مشـــــروع اـل

ــا  ــدره يصــــ ي  ـت اـل واإلجـراءات 

أن  س  ـل ـج ـم ـل ـل وز  ـج وـي س،  ـل ـج ـم اـل

يطلب من أصــحاب المشــروعات 

أو  بيــانــات  أيــة  الــذكر  ســـــالفــة 

ــافية أو در ــات  معلومات إضــ اســ

ـلـتـقرـير   ــا  وـلزوـمه ــا  أـهـمـيـته ـيرى 
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تقديم   إلى  األثر    تقريرالحاجة 

 البيئي. 

األثر    تقويممدى الحاجة إلى تقديم 

 البيئي.

 

 (12مادة )

المعايير   المجلس  يضع 

والمواصفات واألسس والضوابط  

البيئي   األثر  لتقويم  الالزمة 

الترخيص   المطلوب  للمشروعات 

 لها، ويتولى على األخص:

التي   .1 المشروعات  فئات  تحديد 

بطبيعتها   تحدث  تكون  ألن  قابلة 

 أضراراً بيئية. 

 (12مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون.  

 (12مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.  

 (12مادة )

المعايير   المجلس  يضع 

والمواصفات واألسس والضوابط  

البيئي   األثر  لتقويم  الالزمة 

الترخيص  للمشروعات   المطلوب 

 لها، ويتولى على األخص:

التي   .1 المشروعات  فئات  تحديد 

تحدث   ألن  قابلة  بطبيعتها  تكون 

 أضراراً بيئية. 
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ذات   .2 والمواقع  المناطق  تحديد 

البيئية   الحساسية  أو  األهمية 

التاريخية   )المواقع  الخاصة 

الرطبة،   األراضي  واألثرية، 

المحميات   المرجانية،  الجزر 

العامة،   الحدائق  الطبيعية، 

مع   بالتنسيق  وذلك  وغيرها(، 

 الجهات المعنية. 

الموارد   .3 ذات  تحديد  الطبيعية 

 األهمية الخاصة.

 

 

 

ذات   .2 والمواقع  المناطق  تحديد 

البيئية   الحساسية  أو  األهمية 

التاريخية   )المواقع  الخاصة 

الرطبة،   األراضي  واألثرية، 

المحميات   المرجانية،  الجزر 

الحد العامة،  الطبيعية،  ائق 

مع   بالتنسيق  وذلك  وغيرها(، 

 الجهات المعنية. 

ذات   .3 الطبيعية  الموارد  تحديد 

 األهمية الخاصة.
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 (13مادة )

 

 

 

 

على الجهات الُمرخصة وبمناسبة  

قيامها بمنح التراخيص أو تجديدها  

أي   إدخال  أو  المشروعات  إلقامة 

تعديالت أو توسعات للمشروعات  

أو   حكومية  كانت  سواء  القائمة، 

تحصل   أن  مشتركة،  أو  خاصة 

قبل   التنفيذي  الجهاز  موافقة  على 

 (13مادة )

( عبارة  للضوابط  إضافة  وفقاً 

واإلجراءات التي تحددها الالئحة  

 ( إلى نهاية المادة.التنفيذية 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

على الجهات الُمرخصة وبمناسبة  

قيامها بمنح التراخيص أو تجديدها  

أي   إدخال  أو  المشروعات  إلقامة 

تعديالت أو توسعات للمشروعات  

أو   حكومية  كانت  سواء  القائمة، 

تحصل   أن  مشتركة،  أو  خاصة 

قبل   التنفيذي  الجهاز  موافقة  على 

إصدار التراخيص لضمان سالمة  

 (13مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (13مادة )

 

 

 

 

على الجهات الُمرخصة وبمناسبة  

قيامها بمنح التراخيص أو تجديدها  

أي   إدخال  أو  المشروعات  إلقامة 

تعديالت أو توسعات للمشروعات  

أو   حكومية  كانت  سواء  القائمة، 

تحصل   أن  مشتركة،  أو  خاصة 

قبل   التنفيذي  الجهاز  موافقة  على 

إصدار التراخيص لضمان سالمة  
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إصدار التراخيص لضمان سالمة  

 المشروع من الناحية البيئية. 

 

البيئية   الناحية  وفقاً  المشروع من 

التي   واإلجراءات  للضوابط 

 .تحددها الالئحة التنفيذية 

البيئية   الناحية  وفقاً  المشروع من 

التي   واإلجراءات  للضوابط 

 تحددها الالئحة التنفيذية.

 (  14مادة )

 

 

 

 

مقدمي   المجلس  يُخطر 

لشرط   الخاضعة  المشروعات 

تقويم األثر البيئي، بنطاق دراسات  

وعليهم   التقويم،  ذلك  ومحتويات 

في   المجلس  يطلبه  ما  بكل  التقيد 

 (14مادة )

( عبارة  للضوابط  إضافة  وفقاً 

واإلجراءات التي تحددها الالئحة  

 ( إلى نهاية المادة.التنفيذية 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

مقدمي   المجلس  يُخطر 

لشرط   الخاضعة  المشروعات 

تقويم األثر البيئي، بنطاق دراسات 

وعليهم   التقويم،  ذلك  ومحتويات 

في   المجلس  يطلبه  ما  بكل  التقيد 

 (14مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (14مادة )

 

 

 

 

مقدمي   المجلس  يُخطر 

لشرط   الخاضعة  المشروعات 

تقويم األثر البيئي، بنطاق دراسات  

وعليهم   التقويم،  ذلك  ومحتويات 

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

البيئي مؤسسات  تقرير تقويم األثر  

من   مرخصة  استشارية  ومكاتب 

ونوع   المشروع  حسب  المجلس 

 نشاطه. 

 

يُعد   أن  على  الخصوص،  هذا 

تقرير تقويم األثر البيئي مؤسسات  

من   مرخصة  استشارية  ومكاتب 

ونوع   المشروع  حسب  المجلس 

بط واإلجراءات  وفقاً للضوا  نشاطه

 . التي تحددها الالئحة التنفيذية

يُعد   أن  على  الخصوص،  هذا 

تقرير تقويم األثر البيئي مؤسسات  

من   مرخصة  استشارية  ومكاتب 

ونوع   المشروع  حسب  المجلس 

بط واإلجراءات  وفقاً للضوا  نشاطه

 التي تحددها الالئحة التنفيذية. 

 (15مادة )

دراسة   إتمام  سبيل  في  للمجلس 

تقرير تقويم األثر البيئي للمشروع  

أن   له،  الترخيص  المطلوب 

العالقة  ذات  بالجهات  يستعين 

المشروع   جوانب  لبعض  بالنسبة 

أو تقرير تقويم األثر البيئي وبمن  

 (15مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . في مشروع القانون

 (15مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .في مشروع القانون

 (15مادة )

ــة   ــبيل إتمام دراسـ للمجلس في سـ

تقرير تقويم األثر البيئي للمشروع  

أن  ــه،  ل ص  رخــي ـت اـل وب  مـطــل اـل

بـالجهـات ذات العالقـة   ــتعين  يســ

بالنســبة لبعض جوانب المشــروع  

أو تقرير تقويم األثر البيئي وبمن  
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وذوي   المتخصصين  من  تراه 

الخبرات والكفاءات الخاصة سواء 

 من داخل المملكة أو خارجها. 

ــين وذوي   ــصــ تراه من المتخصــ

ــة  الخــاصـــ والكفــاءات  الخبرات 

أو  ــة  ـلك ـمـم اـل ــل  داخ ـمن  ســــواء 

 خارجها.

 (16)مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16مادة )

 ( عبارة  الالئحة  تغيير  وتحدد 

لالحتفاظ   الالزمة  المدة  التنفيذية 

( الواردة في نهاية  بهذه السجالت

( إلى  الالزمة  المادة  المدة  وتحدد 

لالحتفاظ بهذه السجالت وذلك كل ه  

التي   واإلجراءات  للضوابط  وفقاً 

 (. تحددها الالئحة التنفيذية 

ص بعد التعديلالـ  : نَـّ

 (16مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (16مادة )
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يلتزم أصحاب المشروعات بإجراء  

ورصد   للمخلفات  دوري  تحليل 

والملوثات   التصريف  مواصفات 

بما   المشروعات  هذه  عن  الناتجة 

في ذلك المواد القابلة للتحلل، وحفظ  

تقارير   وإرسال  للرصد  سجالت 

بهذه النتائج إلى اإلدارة المختصة،  

المدة  التنفيذية  الالئحة  وتحدد 

 الالزمة لالحتفاظ بهذه السجالت. 

المشروعات   أصحاب  يلتزم 

للمخلفات  دوري  تحليل  بإجراء 

التصريف   مواصفات  ورصد 

هذه  عن  الناتجة  والملوثات 

المواد   ذلك  في  بما  المشروعات 

سجالت   وحفظ  للتحلل،  القابلة 

بهذه  تقارير  وإرسال  للرصد 

المختصة،   اإلدارة  إلى  النتائج 

لالحتفاظ   الالزمة  المدة  وتحدد 

كل ه وذلك  السجالت،  وفقاً    بهذه 

التي   واإلجراءات  للضوابط 

 .تحددها الالئحة التنفيذية 

ــروعـات  ــحـاب المشــ يلتزم أصــ

للمخلفــات  دوري  تحليــل  بــإجراء 

ــريف  ــفات التصـ ــد مواصـ ورصـ

ــذه  ه ـعن  ــة  ــاـتج ن اـل ــات  وث ـل ـم واـل

ــروـعات بـما في ذـلك المواد  المشــ

ــجالت   ل، وحفظ ســ ة للتحـل ابـل الـق

للرصــــد وإرســــال تـقارير بـهذه  

ــة،   إلى اإلدارة المختصـــ النتــائج 

وتحــدد المــدة الالزمــة لالحتفــاظ  

ــجالت، وذـلك كلـ ه وفـقاً    بـهذه الســ

الـتـي   واإلجـراءات  ــوابـط  لـلضـــ

 .تحددها الالئحة التنفيذية
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 (17مادة )

الضرورة يجوز   التقيد    عند  عدم 

تصدر   التي  والمعايير  بالمقاييس 

إذا   القانون  هذا  ألحكام  بالتطبيق 

حماية   هو  ذلك  من  الهدف  كان 

األرواح أو ضمان وتأمين سالمة  

ويجب   العمل،  منطقة  أو  المنشأة 

اإلدارة  إخطار  الحالة  هذه  في 

 المختصة والجهات المعنية. 

 (17مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 مشروع القانون. في 

 (17مادة )

ارة )  - دال عـب ــتـب في الحـاالت اســ

)عنـد بعبـارة    الطـارئـة القهريـة(

ــرورة( ــدر    الضــ الواردة في صــ

المــادة    المــادة، وذلــك عمال بنص 

( من ـقانون البيـئة اإلـماراتي،  11)

ــة   م ـل ـك ــدـلول  م ــاع  التســــ ـنـظرا 

داف   أـه ا يطيح ـب ــرورة( بـم )الضــ

ا يترـتب على ذـلك من   انون وـم الـق

 اإلفالت من العقوبة.

ادة    - ة إلى الـم انـي ة فقرة ـث إضـــــاـف

 نصها اآلتي:

 (17مادة )

جـوز   طــارئــة  ـي اـل حــاالت  اـل ي  ـف

بــالمقــاييس    القهريــة التقيــد  عــدم 

ــدر ـبالتطبيق   والمـعايير التي تصــ

ألحكام هذا القانون إذا كان الهدف 

أو  األرواح  ذلــك هو حمــايــة  من 

ضـمان وتأمين سـالمة المنشـأة أو 

هــذه  في  ويجــب  العمــل،  ــة  منطق

ــة   الـحاـلة إخـطار اإلدارة المختصــ

 والجهات المعنية.

التنـسيق  وعلى اإلدارة المختـصة ب

ية دراسة موقف مع الجهات المعن

البيئيـة   ــروع من النـاحيـة  المشــ
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ــة  ) ــمــخــتصــــ ال اإلدارة  ــى  وعــل

ة  ـب ــيق مع الجهـات المعنـي التنســ

ــروع من  دراســـــة موقف ال مشــ

الـناحـية البيئـية وفقـًا للمـعايير التي 

تحـددهـا الالئحـة التنفيـذيـة لهـذا  

ــتمرار  الـقانون، ـفاذا تبي ن أن اســ

النشــاط من شــأنه إلحاق أضــرار  

ــيمـة بـالبيئـة فعليهـا اتخـاذ  جســ

لـوقـف  الـقــانـونـيــة  اإلجـراءات 

ــأة مؤقتًا   ــاط أو غلق المنشـ النشـ

اـلالـئحــة  ـل ـتحــددهــا  اـلـتي  ـلمــدة 

ة لهـذا ا ذـي اء  التنفـي انون أو إلـغ لـق

 (.الترخيص

ـتحــددهــا  اـلـتي  ـلـلـمعــاـيـير  ا  وـفقــً

انون،   ة لهـذا الـق ذـي الالئحـة التنفـي

فاذا تبي ن أن اـستمرار النـشاط من  

شــــأنه إلحاق أضــــرار جســــيمة  

بـالبيئـة فعليهـا اتخـاذ اإلجراءات 

ف النشــــاط أو غلق  القانونية لوق

لمدة التي تحددها المنشـأة مؤقتًا ل

التنفـيذـية لـهذا الـقانون أو الالئـحة  

 .إلغاء الترخيص
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 (20مادة )

مع   التنسيق  بعد  المجلس،  يتولى 

والجهات   المعنية  الجهات 

أو  باستكشاف  لها  المرخص 

استخراج أو استغالل حقول النفط  

والغاز، إعداد مواصفات إرشادية 

وإدارة  البيئية  السالمة  بشروط 

عمليات   عن  الناتجة  المخلفات 

ونقلهما  إنتاج   والغاز  النفط 

 واستغاللهما. 

 (20مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون.  

( بعد 18مادة ) -  (20مادة )

 إعادة الترقيم

، حيث  لى هذا الموقعنقل المادة إ  -

بمشروع   كان موقعها كما وردت 

عالقة لها بعنوان الباب   الالقانون  

أو الفصل، مع تغيير الترقيم لتكون  

 ( بعد إعادة الترقيم. 18مادة )

كما    - المادة  نص  على  الموافقة 

 ورد في مشروع القانون. 

 (18مادة )

مع   التنسيق  بعد  المجلس،  يتولى 

والجهات   المعنية  الجهات 

أو  باستكشاف  لها  المرخص 

استخراج أو استغالل حقول النفط  

از، إعداد مواصفات إرشادية والغ

وإدارة  البيئية  السالمة  بشروط 

عمليات   عن  الناتجة  المخلفات 

ونقلهما   والغاز  النفط  إنتاج 

 واستغاللهما. 

 (21مادة )

مع   التنسيق  بعد  المجلس،  يقوم 

رصد   بإجراء  المعنية،  الجهات 

 (21مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . في مشروع القانون

( بعد 19مادة ) -  (21مادة )

 إعادة الترقيم

 (19مادة )

مع   التنسيق  بعد  المجلس،  يقوم 

رصد   بإجراء  المعنية،  الجهات 
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الناتجة   البيئية  للتأثيرات  دوري 

عن عمليات استكشاف واستخراج  

تتم   التي  والغاز  النفط  واستغالل 

النقل   وممرات  اإلنتاج  حقول  في 

 البرية والبحرية. 

، حيث  هذا الموقعلى  نقل المادة إ  -

بمشروع   كان موقعها كما وردت 

عالقة لها بعنوان الباب   الالقانون  

أو الفصل، مع تغيير الترقيم لتكون  

 ( بعد إعادة الترقيم. 19المادة )

كما    - المادة  نص  على  الموافقة 

 . ورد في مشروع القانون

الناتجة   البيئية  للتأثيرات  دوري 

عن عمليات استكشاف واستخراج  

تتم   التي  والغاز  النفط  واستغالل 

النقل   وممرات  اإلنتاج  حقول  في 

 رية. البرية والبح 

 الباب الرابع 

مواجهة الكوارث والطوارئ 

 البيئية 

 

 الباب الرابع 

مواجهة الكوارث والطوارئ 

 البيئية 

 

 الباب الرابع 

مواجهة الكوارث والطوارئ 

 البيئية 

لى مســمى الباب الرابع الموافقة ع

 مشروع القانون.كما ورد في  

 الباب الرابع 

مواجهة الكوارث والطوارئ 

 البيئية 
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 (18مادة )

 

 

 

 

 

 

مع   بالتنسيق  المجلس  يضع 

وأصحاب   المعنية  الجهات 

الصناعية   المشروعات 

والدولية   اإلقليمية  والمنظمات 

الكوارث   لمواجهة  خططاً 

ويصدر   البيئية،  والطوارئ 

 (18مادة )

إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 

بعد   النص  في  الوارد  النحو  على 

 التعديل. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

مع   بالتنسيق  المجلس  يضع 

وأصحاب   المعنية  الجهات 

الصناعية   المشروعات 

والدولية   اإلقليمية  والمنظمات 

الكوارث   لمواجهة  خططاً 

ويصدر   البيئية،  والطوارئ 

وميزانيتها   الخطط  تلك  باعتماد 

  قرار من مجلس الوزراء، على أن 

( بعد 20مادة ) -  (18مادة )

 إعادة الترقيم

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (20مادة )

 

 

 

 

 

 

مع   بالتنسيق  المجلس  يضع 

وأصحاب   المعنية  الجهات 

الصناعية   المشروعات 

والدولية   اإلقليمية  والمنظمات 

الكوارث   لمواجهة  خططاً 

ويصدر   البيئية،  والطوارئ 
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وميزانيتها   الخطط  تلك  باعتماد 

قرار من مجلس الوزراء، على أن  

تجنب   طرق  الخطط  هذه  تشمل 

هذه الكوارث والوقاية منها والتنبؤ  

لمبكر بها وطرق مكافحتها والحد  ا

من آثارها ومعالجة ما يتبقى منها  

بطرق صحية   الكارثة  انتهاء  بعد 

 وبيئية سليمة.  

كما يجب أن تتضمن هذه الخطط  

بين   االتصال  قنوات  تفاصيل 

المتاحة   المعنية، والبدائل  الجهات 

 في حال تعطلها. 

 

تجنب   طرق  الخطط  هذه  تشمل 

هذه الكوارث والوقاية منها والتنبؤ  

المبكر بها وطرق مكافحتها والحد  

من آثارها ومعالجة ما يتبقى منها  

بطرق صحية   الكارثة  انتهاء  بعد 

 وبيئية سليمة.  

كما يجب أن تتضمن هذه الخطط  

بين   االتصال  قنوات  تفاصيل 

المعنية، والبدائل   المتاحة  الجهات 

 في حال تعطلها. 

المعنية   الجهات  جميع  وعلى 

واألشخاص أن تسارع إلى تقديم  

واإلمكانيات   المساعدات  جميع 

وميزانيتها   الخطط  تلك  باعتماد 

قرار من مجلس الوزراء، على أن  

تجنب   طرق  الخطط  هذه  تشمل 

هذه الكوارث والوقاية منها والتنبؤ  

لمبكر بها وطرق مكافحتها والحد  ا

من آثارها ومعالجة ما يتبقى منها  

بطرق صحية   الكارثة  انتهاء  بعد 

 وبيئية سليمة.  

كما يجب أن تتضمن هذه الخطط  

بين   االتصال  قنوات  تفاصيل 

المتاحة   المعنية، والبدائل  الجهات 

 في حال تعطلها. 
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الكارثة   مواجهة  تقتضيها  التي 

تقدير   الصندوق  ويتولَّى  البيئية، 

لها   وَرد  النفقات الفعلية التي تحمَّ

األشخاص والجهات المعنية غير  

 الحكومية. 

اـلـمـعـنيــة   اـلـجهــات  ـجـمـيع  وـعـلى 

يم واألشـخاص أن تسـارع إلى تقد

جميع المســـــاـعدات واإلمـكانـيات  

ــيـها مواجـهة الـكارـثة   التي تقتضــ

البيئية، ويتولَّى الصـــندوق تقدير 

لـها   وَرد  النفـقات الفعلـية التي تحمَّ

األشـخاص والجهات المعنية غير 

 الحكومية.
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 الباب الخامس 

حماية البيئة المائية من مصادر 

 التلوث 

 

 الباب الخامس 

المائية من مصادر حماية البيئة 

 التلوث 

 

 الباب الخامس 

حماية البيئة المائية من مصادر 

 التلوث 

الباب  مسمى  على  الموافقة 

ورد   كما  مشروع  في  الخامس 

 القانون.

 الباب الخامس 

حماية البيئة المائية من مصادر 

 التلوث 

 

 الفصل األول 

 نطاق حماية البيئة المائية

 (19مادة )

على   المجلس  البيئة  يعمل  حماية 

من   التلوث  مصادر  من  المائية 

 خالل ما يأتي: 

 الفصل األول 

 حماية البيئة المائيةنطاق 

 (19مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون.  

 الفصل األول 

 نطاق حماية البيئة المائية

( بعد  21مادة ) – (19مادة )

 إعادة الترقيم

د ) اـغة البـن ـــي ادة صــ ( ليكون  3إـع

   كاآلتي:

 الفصل األول 

 نطاق حماية البيئة المائية

 (21مادة )

البيئة   حماية  على  المجلس  يعمل 

من   التلوث  مصادر  من  المائية 

 خالل ما يأتي: 
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للمملكة   .1 البحرية  البيئة  حماية 

الداخلية  المياه  على  تشتمل  والتي 

للمملكة والبحر اإلقليمي والمنطقة  

والمياه  اإلقليمي  للبحر  المتاخمة 

هذه   يعلو  وما  له،  المالصقة 

العليا  الهواء  طبقات  في  المناطق 

بحر من أي  وما في قاع وباطن ال

صوره   بجميع  بها  يقع  تلوث 

 وأشكاله.

للبيئة   .2 الطبيعية  الموارد  حماية 

وذلك   الحية  وغير  الحية  المائية 

بمنع التلوث أياً كان مصدره والحد  

 منه والسيطرة عليه. 

خزانات  حماية مياه الشــرب و -3)

اه الجوفـية من التلوث   والعـمل  المـي

ــاه ي ـم اـل ــادر  مصــــ ــة  ي ـم ـن ـت ى  ـل   ـع

 .والمحافظة عليها(

للمملكة   .1 البحرية  البيئة  حماية 

الداخلية  المياه  على  تشتمل  والتي 

اإلقليمي والمنطقة  للمملكة والبحر  

والمياه  اإلقليمي  للبحر  المتاخمة 

هذه   يعلو  وما  له،  المالصقة 

العليا  الهواء  طبقات  في  المناطق 

وما في قاع وباطن البحر من أي  

صوره   بجميع  بها  يقع  تلوث 

 وأشكاله.

للبيئة   .2 الطبيعية  الموارد  حماية 

وذلك   الحية  وغير  الحية  المائية 

والحد  بمنع التلوث أياً كان مصدره  

 منه والسيطرة عليه. 
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والمياه   .3 الشرب  مياه  حماية 

على   والعمل  التلوث  من  الجوفية 

 تنمية مصادر موارد المياه.

و  .3 الشرب  مياه  خزانات حماية 

التلوث والعمل   الجوفية من  المياه 

المياه مصادر  تنمية   على 

 . والمحافظة عليها

 

 الفصل الثاني 

التلوث الناتج عن الوسائل  

 البحرية

 (22مادة )

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

التلوث الناتج عن الوسائل  

 البحرية

 (22مادة )

تصويب كلمة )جدول( الواردة في  

إلى  المادة  من  الثالث  السطر 

 (. جدوالً )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 الفصل الثاني 

التلوث الناتج عن الوسائل  

 البحرية

 (22مادة )

عبارة  - تكون  استبدال  "التي 

فيها"  طرفًا  بعبارة    المملكة 

المملكة" بها  بعد    "المرتبطة 

الدولية"   "االتفاقيات  عبارة 

 الفصل الثاني 

التلوث الناتج عن الوسائل  

 البحرية

 (22مادة )
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يُحظر على جميع الوسائل البحرية  

أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء 

الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من  

أو   الخطرة  والمخلفات  المواد 

المواد والعوامل الملوثة في البيئة  

مباشرة  بطريقة  للمملكة  البحرية 

الجهاز   ويُصدر  مباشرة،  غير  أو 

المواد    جدول التنفيذي   بتحديد 

والمواد   الخطرة  والمخلفات 

والعوامل الملوثة في تطبيق أحكام  

 هذه المادة. 

من   التخلص  في  يُتبع  أن  ويجب 

المواد والمخلفات الخطرة والمواد  

يُحظر على جميع الوسائل البحرية  

أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء 

الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من  

أو   الخطرة  والمخلفات  المواد 

المواد والعوامل الملوثة في البيئة  

مباشرة  بطريقة  للمملكة  البحرية 

الجهاز   ويُصدر  مباشرة،  غير  أو 

المواد    جدوالً التنفيذي   بتحديد 

ا والمواد  والمخلفات  لخطرة 

والعوامل الملوثة في تطبيق أحكام  

 هذه المادة. 

من   التخلص  في  يُتبع  أن  ويجب 

المواد والمخلفات الخطرة والمواد  

من   األخيرة  الفقرة  في  الواردة 

( 26المادة، اتساقا مع نص المادة )

 من المشروع. 

الموافقة على قرار مجلس النواب  - 

ب  )جدول(  الموقر  كلمة  تصويب 

من  الثالث  السطر  في  الواردة 

 (.جدوالً المادة إلى )

 

 

 

يُحظر على جميع الوسائل البحرية  

أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء 

الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من  

أو   الخطرة  والمخلفات  المواد 

المواد والعوامل الملوثة في البيئة  

مباشرة  بطريقة  للمملكة  البحرية 

الجهاز   ويُصدر  مباشرة،  غير  أو 

المواد    جدوالً التنفيذي   بتحديد 

ا والمواد  والمخلفات  لخطرة 

والعوامل الملوثة في تطبيق أحكام  

 هذه المادة. 

من   التخلص  في  يُتبع  أن  ويجــب 

المواد والمخلفات الخطرة والمواد  
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المعايير   الملوثة  والعوامل 

واإلجراءات التي يُحددها المجلس  

الدولية  االتفاقيات  مراعاة  مع 

المملكة بها  رات والقرا  المرتبطة 

 المنفذة لها.

المعايير   الملوثة  والعوامل 

واإلجراءات التي يُحددها المجلس  

الدولية  االتفاقيات  مراعاة  مع 

المملكة بها  والقرارات   المرتبطة 

 المنفذة لها.

ر   ـي ــاـي ع ـم اـل ــة  وث ـل ـم اـل ــل  وام ـع واـل

واإلجراءات التي يُحددها المجلس  

التي مع مراعاة االتفاقيات الدولية  

هــا  ـي ـف ا  طـرفــً كــة  مـمــل اـل ون  ـك   ـت

 والقرارات المنفذة لها.

 (23مادة )

باالتفاقيات   اإلخالل  عدم  مع 

ربان   يكون  الدولية،  والمعاهدات 

الوسيلة البحرية مسئوالً عن وقف  

حدوث   حالة  في  الزيت  تسريب 

تصادم بين تلك الوسيلة والوسائل  

بين   أو  الزيت  لنقل  المخصصة 

للزيت   الناقلة  البحرية  الوسيلة 

 (23مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون.  

 (23مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.  

 (23مادة )

ــات  ــاقي ــاالتف ب اإلخالل  ــدم  ع مع 

ان  ة، يكون رـب دولـي دات اـل اـه والمـع

الوـسيلة البحرية مـسئوالً عن وقف  

ــرـيب الزـيت في ـحاـلة ـحدوث   تســ

تـصادم بين تلك الوـسيلة والوـسائل  

ــة لنقل الزيت أو بين   ــصـ المخصـ

ت  ة للزـي اقـل ة الـن ة البحرـي ــيـل الوســ
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بفعل   ذلك  كان  سواء  والمنشآت، 

أح  من  أو  منه  أو  متعمد  تابعيه  د 

أحد   خطأ  أو  خطئه  نتيجة  كان 

 تابعيه أو إهمالهم. 

ــواء كان ذلك بفعل   ــآت، س والمنش

ه أ ابعـي ه أو من أحـد ـت د مـن و متعـم

أحــد  أو خطــأ  نتيجــة خطئــه  كــان 

 تابعيه أو إهمالهم.

 (24مادة )

يلتزم كل مسئول عن أية وسيلة أو  

أو   أو بحرية  برية  أو منشأة  معدة 

وطبقاً   فوراً  يبادر  أن  جوية، 

المنصوص عليها في   لإلجراءات 

إبالغ   إلى  التنفيذية  الالئحة 

أو   الموانئ  سلطات  أو  المجلس 

من   غيرها  أو  السواحل  خفر 

حادث  ال كل  عن  المعنية  جهات 

 (24مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . في مشروع القانون

 (24مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .في مشروع القانون

 (24مادة )

يلتزم كل مسئول عن أية وسيلة أو  

أو   أو بحرية  برية  أو منشأة  معدة 

وطبقاً   فوراً  يبادر  أن  جوية، 

المنصوص عليها في   لإلجراءات 

إبالغ   إلى  التنفيذية  الالئحة 

أو   الموانئ  سلطات  أو  المجلس 

من   غيرها  أو  السواحل  خفر 

حادث   كل  عن  المعنية  الجهات 
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أو   بالزيت  البحرية  للبيئة  تلوث 

فور   األخرى  الضارة  المواد 

الحادث   ظروف  بيان  مع  حدوثه 

المتسربة   المادة  ونوع 

إليقاف   اتخذت  التي  واإلجراءات 

 التسرب أو الحد منه. 

على   يجب  األحوال،  جميع  وفي 

السواحل   وخفر  الموانئ  سلطات 

المجلس إبالغ  المعنية    والجهات 

الحادث   عن  المعلومات  بجميع 

إليه فور حدوثه والتحرك   المشار 

للحد من انتشاره وذلك بتنفيذ خطط  

 الطوارئ والكوارث المحددة. 

أو   بالزيت  البحرية  للبيئة  تلوث 

فور  المو  األخرى  الضارة  اد 

الحادث   ظروف  بيان  مع  حدوثه 

المتسربة   المادة  ونوع 

إليقاف   اتخذت  التي  واإلجراءات 

 التسرب أو الحد منه. 

على  يجــب  األحوال،  جميع  وفي 

ســلطات الموانئ وخفر الســواحل 

المجلس   إبالغ  المعنيــة  والجهــات 

ــادث  الح عن  ــات  الـمعلوم بـجـمـيع 

ــار إليه فور حدوثه والتحرك   المش

ك بتنفيـذ  ل ــاره وذـل لحـد من انتشـــ
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ــوارث   ــك وال ــطــوارئ  ال خــطــط 

 المحددة.

 (25مادة )

 

 

 

 

يُحظر على جميع الوسائل البحرية  

إلقاء   أياً كانت جنسيتها إغراق أو 

القمامة أو تصريف مياه الصرف 

 الصحي في البيئة البحرية.

بالتعاون   الموانئ  وتتولى سلطات 

وتنفيذ   إعداد  السواحل  خفر  مع 

 (25مادة )

حصص( الواردة في تغيير كلمة ) 

الفقرة الثانية من  السطر األول من  

 (.خططالمادة إلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

يُحظر على جميع الوسائل البحرية  

إلقاء   أياً كانت جنسيتها إغراق أو 

القمامة أو تصريف مياه الصرف 

 الصحي في البيئة البحرية.

بالتعاون   الموانئ  وتتولى سلطات 

وتنفيذ   إعداد  السواحل  خفر  مع 

 (25مادة )

عبارة  - تكون  استبدال  "التي 

فيها"  طرفًا  بعبارة    المملكة 

المملكة" بها  بعد    "المرتبطة 

الدولية"   "االتفاقيات  عبارة 

من   األخيرة  الفقرة  في  الواردة 

( 26المادة، اتساقا مع نص المادة )

 من المشروع. 

مجلس    - قرار  على  الموافقة 

ب الموقر  كلمة  النواب  تغيير 

السطر ) في  الواردة  حصص( 

 (25مادة )

 

 

 

 

جميع الوسائل البحرية  يُحظر على  

إلقاء   أياً كانت جنسيتها إغراق أو 

القمامة أو تصريف مياه الصرف 

 الصحي في البيئة البحرية.

بالتعاون   الموانئ  وتتولى سلطات 

وتنفيذ   إعداد  السواحل  خفر  مع 
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أو    حصص القمامة  تداول 

الصحي   الصرف  مياه  تصريف 

اإلجراءات   تطبيق  من  والتأكد 

المنصوص   الشأن  بهذا  المتعلقة 

والئحته   القانون  هذا  في  عليها 

 التنفيذية. 

من   التخلص  في  يُتبع  أن  ويجب 

الصحي   الصرف  ومياه  القمامة 

المعايير واإلجراءات التي يُحددها  

االتفاقيات   مراعاة  مع  المجلس 

المملكة ة  الدولي  بها    المرتبطة 

 والقرارات المنفذة لها.

تصريف    خطط أو  القمامة  تداول 

مياه الصرف الصحي والتأكد من  

بهذا   المتعلقة  اإلجراءات  تطبيق 

في  عليها  المنصوص  هذا    الشأن 

 القانون والئحته التنفيذية. 

من   التخلص  في  يُتبع  أن  ويجب 

الصحي   الصرف  ومياه  القمامة 

المعايير واإلجراءات التي يُحددها  

االتفاقيات   مراعاة  مع  المجلس 

المملكة   بها  المرتبطة  الدولية 

 والقرارات المنفذة لها.

الفقرة الثانية من المادة األول من  

 (. خططإلى )

 

تصريف    خطط أو  القمامة  تداول 

مياه الصرف الصحي والتأكد من  

بهذا   المتعلقة  اإلجراءات  تطبيق 

في الشأن   عليها  هذا    المنصوص 

 القانون والئحته التنفيذية. 

من   التخلص  في  يُتبع  أن  ويجــب 

القمامة ومياه الصـــرف الصـــحي 

المعايير واإلجراءات التي يُحددها  

ــات  ــاقي االتف مراعــاة  مع  المجلس 

ة   دولـي ا اـل ة طرفـً التي تكون المملـك

 والقرارات المنفذة لها.  فيها
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 (26مادة )

 

 

 

 

يُحظر على الجهات المرخص لها  

أو   استخراج  أو  باستكشاف 

والغاز   النفط  حقول  استغالل 

البرية   أو  ذلك    -البحرية  في  بما 

الزيت   مادة    -نقل  أية  تصريف 

ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو  

أو   اآلبار  اختبار  أو  االستكشاف 

اإلنتاج في البيئة المائية أو المنطقة  

 (26مادة )

)والبرتوكوالت(   كلمة  تصويب 

من   السادس  السطر  في  الواردة 

 (. والبروتوكوالتالمادة إلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

يُحظر على الجهات المرخص لها  

أو   استخراج  أو  باستكشاف 

والغاز   النفط  حقول  استغالل 

البرية   أو  ذلك    -البحرية  في  بما 

الزيت   مادة    -نقل  أية  تصريف 

ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو  

أو   اآلبار  اختبار  أو  االستكشاف 

اإلنتاج في البيئة المائية أو المنطقة  

 (26مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (26مادة )

 

 

 

 

يُحظر على الجـهات المرخص لـها 

ــتخراج أو  ــاف أو اســ ــتكشــ باســ

ــاز  واـلغ اـلـنـفط  ـحـقول  ـــتـغالل  اســ

ة   ة أو البرـي ك   -البحرـي بمـا في ذـل

ــريف أـية ـمادة   -نـقل الزـيت   تصــ

ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو 

االســتكشــاف أو اختبار اآلبار أو 

أو  ــة  ــاـئي اـلم ــة  ـبـيئ اـل ـفي  ــاج  اإلـنت
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لمباشرة المتاخمة  هذه   البرية 

استخدام   يتم  لم  ما  األنشطة، 

يترتب   ال  التي  اآلمنة  الوسائل 

البرية   بالبيئة  اإلضرار  عليها 

تصريفه   تم  ما  ومعالجة  والمائية 

ملوثة   وعوامل  ومواد  نفايات  من 

المتاحة   الفنية  النظم  ألحدث  طبقاً 

يتفق   ويما  المجلس،  يحددها  التي 

مع الشروط المنصوص عليها في  

اإلقليمية    وكوالت والبرتاالتفاقيات  

والدولية التي تكون المملكة طرفاً  

 .فيها

لمباشرة المتاخمة  هذه   البرية 

استخدام   يتم  لم  ما  األنشطة، 

يترتب   ال  التي  اآلمنة  الوسائل 

البرية   بالبيئة  اإلضرار  عليها 

تصريفه   تم  ما  ومعالجة  والمائية 

ملوثة   وعوامل  ومواد  نفايات  من 

المتاحة   الفنية  النظم  ألحدث  طبقاً 

يتفق   ويما  المجلس،  يحددها  التي 

مع الشروط المنصوص عليها في  

  توكوالت والبرو االتفاقيات  

تكون   التي  والدولية  اإلقليمية 

 .المملكة طرفاً فيها

ــرة  المنطقة البرية المتاخمة لمباشـ

ــتخدام   ــطة، ما لم يتم اس هذه األنش

ب   ة التي ال يترـت ل اآلمـن الوســـــاـئ

ة  ة البرـي البيـئ ــرار ـب عليهـا اإلضــ

والمائية ومعالجة ما تم تصــــريفه  

ة   ات ومواد وعواـمل ملوـث اـي من نـف

اـحة   ة المـت اً ألـحدث النظم الفنـي طبـق

ا يتفق   ا المجلس، ويـم التي يحـددـه

مع الـشروط المنـصوص عليها في 

ــات   ــاقــي  تــوكــوالتوالــبــرواالتــف

ـتـكون   اـلـتي  ــة  ــدوـلي وال ــة  اإلـقـلـيـمي

 .المملكة طرفاً فيها
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 الفصل الثالث  

التلوث الناتج عن المصادر 

 البرية 

 (27مادة )

 

 

 

 

 

المشروعات،   جميع  على  يُحظر 

العامة   المحال  ذلك  في  بما 

التجارية   والمشروعات 

والخدمية،   والسياحية  والصناعية 

 الفصل الثالث  

التلوث الناتج عن المصادر 

 البرية  

 (27مادة )

حذف عبارة )، ويعد كل يوم من  

النشاط   أو  التصريف  استمرار 

منفصلة(  المحظور،   مخالفة 

 الواردة في نهاية المادة.

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

المشروعات،   جميع  على  يُحظر 

العامة   المحال  ذلك  في  بما 

التجارية   والمشروعات 

والخدمية،   والسياحية  والصناعية 

 الفصل الثالث  

التلوث الناتج عن المصادر 

 البرية  

 (27مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 الفصل الثالث  

التلوث الناتج عن المصادر 

 البرية  

 (27مادة )

 

 

 

 

 

المشروعات،   جميع  على  يُحظر 

العامة   المحال  ذلك  في  بما 

التجارية   والمشروعات 

والخدمية،   والسياحية  والصناعية 
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أو   مواد  أية  إلقاء  أو  تصريف 

مخلفات أو سوائل، تزيد على الحد 

المسموح به، أو مخلفات بناء في  

الشواطئ   على  أو  البحر  مياه 

والسواحل أو القيام بأية أنشطة من  

داث تلوث أو تدهور في  شأنها إح 

المتاخمة   المياه  أو  الساحلية  البيئة 

استمرار  لها من  يوم  كل  ويعد   ،

المحظور،   النشاط  أو  التصريف 

 .مخالفة منفصلة

 

 

 

أو   مواد  أية  إلقاء  أو  تصريف 

مخلفات أو سوائل، تزيد على الحد 

المسموح به، أو مخلفات بناء في  

الشواطئ   على  أو  البحر  مياه 

والسواحل أو القيام بأية أنشطة من  

داث تلوث أو تدهور في  شأنها إح 

المتاخمة   المياه  أو  الساحلية  البيئة 

 .لها

 

أو   مواد  أية  إلقاء  أو  تصريف 

مخلفات أو سوائل، تزيد على الحد 

المسموح به، أو مخلفات بناء في  

الشواطئ   على  أو  البحر  مياه 

والسواحل أو القيام بأية أنشطة من  

داث تلوث أو تدهور في  شأنها إح 

المتاخمة   المياه  أو  الساحلية  البيئة 

 .لها
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 (28مادة )

يُحظر على أي شخص أو مشروع  

مياه   تصريف  أو  المخلفات  إلقاء 

المعالجة   غير  الصحي  الصرف 

ويجب   البحر،  إلى  مباشرةً 

التي   للمواصفات  طبقاً  معالجتها 

مع   بالتنسيق  المجلس  يحددها 

الصحة   المعنية  وزارة  واإلدارة 

 .بالصرف الصحي

 (28مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (28مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 (28مادة )

أو  ــخـص  شـــ أي  ى  عــل حـظـر  يـُ

أو  ــات  ف ـل ـخ ـم اـل ــاء  ق إـل مشـــــروع 

تصــريف مياه الصــرف الصــحي 

البحر،  غير المعالجة مباشــرةً إلى 

ويجب معالجتها طبقاً للمواصـفات 

يق مع   التي يحددها المجلس بالتنـس

ـــحة واإلدارة المعنـية   وزارة الصــ

 .بالصرف الصحي

 (29مادة )

أي   بإقامة  للترخيص  يُشترط 

مشروع على الشريط الساحلي أو  

عنه   ينتج  والذي  منه  قريباً 

 (29مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (29مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 روع القانون.في مش

 (29مادة )

أي  بــإقــامــة  للترخيص  ــترط  يُشــ

مـشروع على الـشريط الـساحلي أو 

ــه  ن ـع ـتج  ـن ـي ــذي  وال ــه  ن ـم ــاً  ب رـي ـق
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ملوثة   وعوامل  مواد  تصريف 

هذا   ألحكام  القانون بالمخالفة 

يقوم   أن  له  المنفذة  والقرارات 

طالب الترخيص بإجراء دراسات 

تقويم األثر البيئي ويلتزم بمعالجة  

المخلفات بأنواعها مباشرة مع بدء  

 .تشغيل تلك المشروعات

ــريف مواد وعوامـل ملوثـة   تصــ

القــانون  بــالمخــالفــة ألحكــام هــذا 

ـيـقوم  أن  ــه  ل ــذة  اـلـمـنف واـلـقرارات 

ات   طالب الترخيص بإجراء دراـس

تقويم األثر البيئي ويلتزم بمـعالـجة  

المخلفات بأنواعها مباشرة مع بدء  

 .تشغيل تلك المشروعات

 الفصل الرابع 

حماية مياه الشرب والمياه 

 الجوفية

 (30مادة )

والتنسيق   بالتعاون  المجلس  يقوم 

جميع   في  المعنية  الجهات  مع 

 الفصل الرابع 

حماية مياه الشرب والمياه 

 الجوفية

 (30مادة )

كما   المادة  نص  على  الموافقة 

 وردت في مشروع القانون.

 الفصل الرابع 

مياه الشرب والمياه حماية  

 الجوفية

 (30مادة )

حذف كلمة )موارد( الواردة بعجز  

 المادة.

 الفصل الرابع 

حماية مياه الشرب والمياه 

 الجوفية

 (30مادة )

يقوم المجلس بالتعاون والتنســــيق  

ـجـمـيع   ـفي  ــة  اـلـمـعـني ــات  اـلـجه ـمع 
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األمور المتعلقة بالحفاظ على مياه  

الشرب والمياه الجوفية بما في ذلك 

مصادر   على    موارد المحافظة 

من   وحمايتها  وتنميتها  المياه 

 .التلوث

األمور المتعلـقة ـبالحـفاظ على مـياه  

ا في  ة بـم اه الجوفـي ــرب والمـي الشــ

المحافظة على مصـادر المياه ذلك 

 .وتنميتها وحمايتها من التلوث

 (31مادة )

تتولى الجهات المعنية بالتنسيق مع  

سالمة   قواعد  تحديد  المجلس 

شبكات وخزانات وتوصيالت مياه  

الشرب لضمان جودة مياه الشرب  

اآلدمي   لالستعمال  وصالحيتها 

طبقاً للمعايير التي تحددها الالئحة 

 التنفيذية. 

 (31مادة )

كما   المادة  نص  على  الموافقة 

 وردت في مشروع القانون.  

 (31مادة )

ــا   كم ــادة  الم نص  على  ــة  الموافق

 وردت في مشروع القانون. 

 (31مادة )

ــيق   تتولى الجـهات المعنـية ـبالتنســ

مع المجلس تحديد قواعد ســــالمة  

شــــبكات وخزانات وتوصــــيالت  

ــمان جودة مياه  ــرب لضـ مياه الشـ

ــتعمال   الشــرب وصــالحيتها لالس

اآلدمي طبـقاً للمـعايير التي تـحددـها 

 الالئحة التنفيذية.
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 (32مادة )

 

 

 

 

تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع  

دوري   فحص  بإجراء  المجلس 

وتوصيالت   خزانات  على  سنوي 

سالمتها   من  للتحقق  الشرب  مياه 

بما   المالك  وتخطر  وصالحيتها، 

لضمان يجب اتباعه من إجراءات  

 وصول المياه صالحة للقاطنين. 

 (32مادة )

تصويب كلمة )اجراء( الواردة في  

ال من  الثانية  إلى الفقرة  مادة 

 (. إجراء)

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع  

دوري   فحص  بإجراء  المجلس 

وتوصيالت   خزانات  على  سنوي 

سالمتها   من  للتحقق  الشرب  مياه 

بما   المالك  وتخطر  وصالحيتها، 

يجب اتباعه من إجراءات لضمان 

 وصول المياه صالحة للقاطنين. 

 (32مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (32مادة )

 

 

 

 

الجهات المعنية بالتنسيق مع  تقوم  

دوري   فحص  بإجراء  المجلس 

وتوصيالت   خزانات  على  سنوي 

سالمتها   من  للتحقق  الشرب  مياه 

بما   المالك  وتخطر  وصالحيتها، 

يجب اتباعه من إجراءات لضمان 

 وصول المياه صالحة للقاطنين. 
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لتلك   المالك  تنفيذ  عدم  حالة  وفي 

الجهات  لتلك  يجوز  التعليمات 

على    اجراء الالزمة  اإلصالحات 

 نفقته الخاصة.

وتُسجل نتيجة الفحص الدوري في  

تلك   بها  تحتفظ  خاصة  سجالت 

 الجهات.

لتلك   المالك  تنفيذ  عدم  حالة  وفي 

الجهات  لتلك  يجوز  التعليمات 

على    إجراء الالزمة  اإلصالحات 

 نفقته الخاصة.

وتُسجل نتيجة الفحص الدوري في  

تلك   بها  تحتفظ  خاصة  سجالت 

 الجهات.

لتلك   المالك  تنفيذ  عدم  حالة  وفي 

الجهات  لتلك  يجوز  التعليمات 

على    إجراء الالزمة  اإلصالحات 

 نفقته الخاصة.

ـــجل نتيـجة الفحص اـلدوري  وتُســ

في سجالت خاصة تحتفظ بها تلك 

 الجهات.

 

 الباب السادس 

 حماية الهواء من التلوث 

 

 الباب السادس 

 حماية الهواء من التلوث 

 

 الباب السادس 

 حماية الهواء من التلوث 

ــاب   ب اـل مســـــمى  ـعـلى  ــة  اـلـمواـفق

مشــــروع  كما ورد في  الســــادس

 القانون.

 الباب السادس 

 حماية الهواء من التلوث 
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 الفصل األول  

 التلوث من المصادر الثابتة  

 (33مادة )

في   المشروعات  كافة  تلتزم 

انبعاث   بعدم  ألنشطتها  مباشرتها 

بما   الهواء  ملوثات  تسرب  أو 

التي   بها  المسموح  الحدود  يجاوز 

 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 )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.  

 الفصل األول  

 التلوث من المصادر الثابتة  

 (33مادة )

في  ــات  ــروع المشــ ــة  ــاف ك تلتزم 

مباشــرتها ألنشــطتها بعدم انبعاث  

بمــا   الهواء  ملوثــات  ــرب  تســ أو 

يجاوز الحدود المســموح بها التي 

 تحددها الالئحة التنفيذية.

 

 

 (34مادة )

وغيرها   المشروعات  كافة  تلتزم 

من مصادر التلوث الهوائي بعمل  

 (34مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . في مشروع القانون

 (34مادة )

د  الموافـقة على نص الـمادة كـما ور

 .في مشروع القانون

 (34مادة )

وغيرها   المشروعات  كافة  تلتزم 

من مصادر التلوث الهوائي بعمل  
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للرصد  ووحدات  شبكات 

مرتبطة   وتكون  والمراقبة 

المختصة،   باإلدارة  إلكترونياً 

تزويد   المشروعات  تلك  وعلى 

بالمعلومات   المختصة  اإلدارة 

وتحديد   لمراجعتها  بها  المتعلقة 

االلتزام   ومدى  التجاوزات 

وذلك البيئية  في ضوء    بالمقاييس 

عن   تصدر  التي  القرارات 

 المجلس. 

حق   المختصة  لإلدارة  ويكون 

االطالع واإلشراف المباشر على  

التلوث   لمصادر  القياس  خطوط 

للرصد  ووحدات  شبكات 

مرتبطة   وتكون  والمراقبة 

المختصة،   باإلدارة  إلكترونياً 

تزويد   المشروعات  تلك  وعلى 

بالمعلومات   المختصة  اإلدارة 

وتحديد   لمراجعتها  بها  المتعلقة 

ا ومدى  اللتزام  التجاوزات 

في ضوء   وذلك  البيئية  بالمقاييس 

عن   تصدر  التي  القرارات 

 المجلس. 

حق   المختصة  لإلدارة  ويكون 

االطالع واإلشراف المباشر على  

التلوث   لمصادر  القياس  خطوط 
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مباشرةً   النتائج  على  والحصول 

وتحديد   وتقويمها  مصادرها  من 

الداخلية  البيئة  على  أثرها 

 والخارجية. 

مع   التنسيق  المشروعات  وعلى 

واإلد الجوية  ارة  األرصاد 

تخفيض   أو  إليقاف  المختصة 

الغازية   ملوثاتها  انبعاثات 

لمستويات أقل من المقاييس البيئية  

االنقالب   ظاهرة  حدوث  أثناء 

اإلنسان   صحة  لحماية  الحراري 

 من تلك المشروعات. 

مباشرةً   النتائج  على  والحصول 

وتحديد   وتقويمها  مصادرها  من 

الداخلية  البيئة  على  أثرها 

 والخارجية. 

المشـــروعات التنســـيق مع  وعلى  

واإلدارة  الــجــويــة  ــاد  األرصــــ

تخفيض   أو  ــاف  المختصـــــة إليق

ــة  ــازي اـلغ ــا  ــاـته ـمـلوث ــات  ــاث اـنـبع

لمستويات أقل من المقاييس البيئية  

االنـقالب   ــاهرة  ظ ــدوث  ح ــاء  أثن

ــان  الحراري لحماية صــحة اإلنس

 من تلك المشروعات.
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 (35مادة )

يجب عند حرق أي نوع من أنواع  

في   كان  سواء  غيره  أو  الوقود 

واالستكشاف   البحث  أعمال 

والحفر واستخراج وإنتاج البترول  

الخام أو في أغراض الصناعة أو  

أو أي   أو اإلنشاءات  الطاقة  توليد 

يجاوز   أال  آخر،  تجاري  غرض 

واألبخرة   والغازات  الدخان 

بها،   المسموح  الحدود  الناتجة 

سئول عن هذا النشاط أو  وعلى الم

من ينوب عنه اتخاذ جميع التدابير  

 (35مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (35مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 (35مادة )

يجب عند حرق أي نوع من أنواع  

ــواء كــان في  الوقود أو غيره ســ

ــاف   ــتكشـــ أعمـال البحـث واالســ

والحفر واستخراج وإنتاج البترول  

راض الصـناعة أو الخام أو في أغ

توليد الطاقة أو اإلنشـــاءات أو أي 

يجــاوز   أال  آخر،  تجــاري  غرض 

واألبــخــرة   ــازات  والــغ ــان  ــدخ ال

ــموح بهـا،   اتجـة الحـدود المســ الـن

وعلى المـسئول عن هذا النشاط أو  

من ينوب عنه اتخاذ جميع التدابير  
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والمقاييس   بالحدود  للتقيد  الالزمة 

البيئية لنواتج االحتراق والمعتمدة  

من المجلس، كما يلتزم باالحتفاظ  

الكميات   قياس  فيه  يدون  بسجل 

الملوثة في نواتج االحتراق المشار 

االحتياطات   جميع  واتخاذ  إليها 

 يات. لتقليل هذه الكم 

اييس   الالزـمة للتقـيد ـبالـحدود والمـق

البيئـية لنواتج االحتراق والمعتـمدة  

المجلس، كـما يلتزم ـباالحتـفاظ    من

ـــجل ـيدون فـيه قـياس الكمـيات   بســ

االحـتـراق   ج  واـت ـن فـي  ــة  مـلـوث اـل

ـجـمـيع   ــاذ  واـتخ ــا  إـلـيه ــار  اـلمشــــ

 االحتياطات لتقليل هذه الكميات.

 (36مادة )

والخاصة  العامة  الجهات  تلتزم 

واألفراد عند القيام بأعمال التنقيب  

أو الحفر أو البناء أو الهدم أو عند  

أو   نفايات  من  عنها  ينتج  ما  نقل 

الالزمة   االحتياطات  باتخاذ  أتربة 

 (36ة )ماد

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . في مشروع القانون

 (36مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .في مشروع القانون

 (36مادة )

ــة  تلتزم الجـهات الـعاـمة والـخاصــ

واألفراد عند القيام بأعمال التنقيب  

أو الحفر أو البـناء أو الـهدم أو عـند  

ات أو  اـي ا من نـف ا ينتج عنـه ل ـم نـق

أترـبة ـباتـخاذ االحتـياـطات الالزـمة 
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وذلك   األعمال،  بهذه  القيام  أثناء 

القرارات  تبينه  الذي  النحو  على 

 التنفيذية التي تصدر عن المجلس. 

ك   ال، وذـل ذه األعـم ام بـه اء القـي أثـن

القرارات   تبينــه  الــذي  النحو  على 

 التنفيذية التي تصدر عن المجلس.

 الفصل الثاني  

 التلوث من المصادر المتحركة

 (37مادة )

يُحظر استيراد أو استخدام آالت أو  

محركات أو مركبات، تنبعث منها  

أو من عوادمها مواد أو ملوثات،  

التي   بها  المسموح  الحدود  تجاوز 

لهذا   التنفيذية  القرارات  تحددها 

 القانون.

 

 الفصل الثاني  

 التلوث من المصادر المتحركة

 (37مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . في مشروع القانون

 الفصل الثاني  

 التلوث من المصادر المتحركة

 (37مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .في مشروع القانون

 الفصل الثاني  

 التلوث من المصادر المتحركة

 (37مادة )

ــتيراد أو اســتخدام آالت  يُحظر اس

ات أو   ات، تنبعـث  أو محرـك مركـب

أو  ـمواد  ــا  ـعوادـمه ـمن  أو  ــا  ـمـنه

ملوثات، تجاوز الحدود المســموح 

رارات   ـق اـل ــا  ــدده ح ـت ي  ـت اـل ــا  ه ـب

 التنفيذية لهذا القانون.



260 
 

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

 (38مادة )

ال يجوز استيراد أو تداول وقود أو  

بعد   إال  المركبات  تشغيل  زيوت 

التأكد من عدم وجود مواد مضافة  

مكافحة   أجهزة  على  سلباً  تؤثر 

أو تسبب انبعاث الملوثات  التلوث  

بالمخالفة   المركبات  عوادم  من 

والئحته   القانون  هذا  ألحكام 

له،   المنفذة  والقرارات  التنفيذية 

المعلومات   توفير  يتم  أن  ويجب 

مكونات   عن  الواضحة  والبيانات 

لإلدارة  والزيوت  الوقود 

 المختصة. 

 (38مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . القانونفي مشروع 

 (38مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .في مشروع القانون

 (38مادة )

ال يجوز اســــتيراد أو تداول وقود  

أو زيوت تشغيل المركبات إال بعد  

التأكد من عدم وجود مواد مـضافة 

ة  افـح اً على أجهزة مـك ــلـب تؤثر ســ

التلوث أو تسـبب انبعاث الملوثات 

المركبــات   بــالمخــالفــة من عوادم 

والـئـحتــه   ــاـنون  اـلق ــذا  ه ــام  ألـحك

لــه،  والقرارات المنفــذة  التنفيــذيــة 

المعلومــات   توفير  يتم  أن  ويجــب 

والبيانات الواضـــحة عن مكونات  

ــإلدارة  لـ ــوت  ــزيـ والـ ــود  ــوقـ الـ

 المختصة.
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 الباب السابع  

 حماية البيئة البرية من التلوث  

 

 الباب السابع  

 حماية البيئة البرية من التلوث  

 

 السابع  الباب 

 حماية البيئة البرية من التلوث  

ابع الموافقة ع لى مـسمى الباب الـس

 مشروع القانون.كما ورد في  

 الباب السابع  

 حماية البيئة البرية من التلوث  

 

 ( 39المادة )

والتنسيق   بالتعاون  المجلس  يقوم 

على   للعمل  المعنية  الجهات  مع 

البيئة   موارد  وتطوير  تنمية 

البيولوجي   بالتنوع  واالهتمام 

وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام  

الحديثة   والتقنيات  األساليب 

المتقدمة   التقنيات  من  واالستفادة 

 ( 39المادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . في مشروع القانون

 ( 39المادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .في مشروع القانون

 ( 39المادة )

يقوم المجلس بالتعاون والتنســــيق  

للعمــل على  المعنيــة  الجهــات  مع 

ــة   ئ ـي ـب اـل وارد  ـم ر  وـي ـط وـت ــة  ي ـم ـن ـت

ـيوـلوـجي   ـب اـل ـنوع  ـت ــاـل ب ــام  ـتم واالـه

باستخدام  وزيادة الرقعة الخضراء  

الحــديثــة   ــاليــب والتقنيــات  األســـ

ــتفادة من التقنيات المتقدمة   واالســ
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الزراعية  المناطق  تحمي  التي 

 . وتنميها

ــة   اـلزراـعي ــاـطق  اـلـمن ـتـحـمي  اـلـتي 

 .وتنميها

 (40مادة )

تتولى الجهات المختصة بالزراعة 

والجهات   المجلس  مع  بالتنسيق 

اللوائح   وضع  األخرى  المعنية 

 :المنظمة للمسائل اآلتية

واألسمدة أنواع مبيدات اآلفات   .1

يجوز   التي  الزراعية  والمحسنات 

استيرادها   أو  أو تصنيعها  إنتاجها 

 .أو تداولها أو استخدامها

أو   .2 تصنيع  أو  إنتاج  شروط 

استخدام   أو  تداول  أو  استيراد 

 (40مادة )

المادة كما ورد  الموافقة على نص 

 . في مشروع القانون

 (40مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .في مشروع القانون

 (40مادة )

تتولى الجهات المختصة بالزراعة 

والجهات   المجلس  مع  بالتنسيق 

اللوائح   وضع  األخرى  المعنية 

 :المنظمة للمسائل اآلتية

أنواع مبيدات اآلفات واألسمدة  .1

يجوز   التي  الزراعية  والمحسنات 

استيرادها   أو  أو تصنيعها  إنتاجها 

 .أو تداولها أو استخدامها

أو   .2 تصنيع  أو  إنتاج  شروط 

استخدام   أو  تداول  أو  استيراد 
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البند في  إليها  المشار  (  1) المواد 

كل   ومواصفات  المادة  هذه  من 

 .منها

وتصريح   .3 تسجيل  إجراءات 

في إليها  المشار  (  1)  البند  المواد 

من هذه المادة وتحديد استخداماتها  

والتأكد من أنها تتوافق مع معايير  

ذات   والدولية  اإلقليمية  االتفاقيات 

 العالقة.

المواد   .4 من  عينات  أخذ  طرق 

من هذه  (  1) المشار إليها في البند

المادة وطرق تحليلها وتقويم نتائج  

 التحليل. 

البند في  إليها  المشار  (  1) المواد 

كل   ومواصفات  المادة  هذه  من 

 .منها

وتصريح   .3 تسجيل  إجراءات 

البند في  إليها  المشار  (  1)  المواد 

من هذه المادة وتحديد استخداماتها  

والتأكد من أنها تتوافق مع معايير  

ذات   والدولية  اإلقليمية  االتفاقيات 

 العالقة.

المواد   .4 من  عينات  أخذ  طرق 

من هذه  (  1) المشار إليها في البند

المادة وطرق تحليلها وتقويم نتائج  

 التحليل. 
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ومعالجة   .5 وتقويم  رصد  كيفية 

النا أو  التلوث  التداول  عن  تج 

غير   أو  اآلمن  غير  االستخدام 

في  إليها  المشار  للمواد  الصحيح 

 .( من هذه المادة1) البند

أو   .6 تسرب  أو  تصريف  منع 

ملوثة   كيميائية  مواد  أي  إلقاء 

صلبة   أو  سائلة  نفايات  أو  للتربة 

تؤثر على البيئة البرية أو الكائنات  

 .الحية بها

ومعالجة   .5 وتقويم  رصد  كيفية 

الت  عن  الناتج  أو  التلوث  داول 

غير   أو  اآلمن  غير  االستخدام 

في  إليها  المشار  للمواد  الصحيح 

 .( من هذه المادة1) البند

أو   .6 تسرب  أو  تصريف  منع 

ملوثة   كيميائية  مواد  أي  إلقاء 

صلبة   أو  سائلة  نفايات  أو  للتربة 

تؤثر على البيئة البرية أو الكائنات  

 .الحية بها

 (41مادة )

بالتنسيق   المختصة  اإلدارة  تتولى 

وتنفيذ   وضع  المعنية  الجهات  مع 

 (41مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون.  

 (41مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.  

 (41مادة )

تتولى اإلدارة المختصـة بالتنسـيق  

ــع وتنفيذ   مع الجهات المعنية وضـ
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والحدود   والشروط  الضوابط 

وطرق   ومكان  بها  المسموح 

المبيدات   مخلفات  من  التخلص 

الضارة   المخلفات  من  وغيرها 

 . بالتربة

ــروط والـحدود   ــوابط والشــ الضــ

وطرق   ــان  ومك ــا  به ــموح  المســ

ــدات   الـمبي ــات  مـخـلف من  الـتـخـلص 

ات الضـــــارة   ا من المخلـف وغيرـه

 .بالتربة

 (42مادة )

يساهم   نشاط  بأي  القيام  يُحظر 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة 

التأثير   أو  بالتربة  اإلضرار  في 

على خواصها الطبيعية أو تلويثها  

قدرتها   على  يؤثر  نحو  على 

تحدده   لما  وفقاً  وذلك  اإلنتاجية 

 (42مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون.  

 (42مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.  

 (42مادة )

يساهم   نشاط  بأي  القيام  يُحظر 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة 

التأثير   أو  بالتربة  اإلضرار  في 

على خواصها الطبيعية أو تلويثها  

قدرتها   على  يؤثر  نحو  على 

تحدده   لما  وفقاً  وذلك  اإلنتاجية 
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والقرارات  التنفيذية  الالئحة 

 المنفذة للقانون. 

من   نشاط  أي  مباشرة  يُحظر  كما 

يضر  أن  نوعية    شأنه  أو  بكمية 

بما   منطقة  أي  في  النباتي  الغطاء 

يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة  

المناطق   طبيعة  تغير  أو  الطبيعية 

 الزراعية أو الحدائقية. 

 

 

 

 

 

والقرا التنفيذية  رات الالئحة 

 المنفذة للقانون. 

كما يُحظر مباشــرة أي نشــاط من  

ــر بكمية أو نوعية   ــأنه أن يضـ شـ

ا   ة بـم اتي في أي منطـق اء النـب الغـط

ــوـيه   ــحر أو تشــ يؤدي إلى التصــ

ــة   طبيع تغير  أو  ــة  الطبيعي ــة  البيئ

 المناطق الزراعية أو الحدائقية.
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 الباب الثامن 

 بيئة العمل والبيئة الداخلية 

 

 الباب الثامن 

 عمل والبيئة الداخلية بيئة ال

 

 الباب الثامن 

 بيئة العمل والبيئة الداخلية 

الموافقة على مســمى الباب الثامن 

 مشروع القانون.في  كما ورد  

 الباب الثامن 

 بيئة العمل والبيئة الداخلية 

 

 (43مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (43مادة )

- ( عبارة  ومكبرات  إضافة 

( بعد عبارة )والمركبات  الصوت

الواردة  التنبيه(  آالت  واستخدام 

 الثاني من المادة.في السطر 

- ( عبارة  الزمنية  إضافة  والفترة 

بها  لذلك )المسموح  عبارة  بعد   )

 لشدة الصوت(. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 (43مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (43مادة )
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األشخاص   جميع  يلتزم 

مباشرة   عند  والمشروعات، 

أو   اإلنتاجية  أو  األنشطة  الخدمية 

غيرها وخاصةً عند تشغيل اآلالت  

واستخدام   والمركبات  والمعدات 

الحدود   تجاوز  بعدم  التنبيه،  آالت 

وفقاً   الصوت  لشدة  بها  المسموح 

 لما يقرره المجلس. 

 

األشخاص   جميع  يلتزم 

مباشرة   عند  والمشروعات، 

أو   الخدمية  أو  اإلنتاجية  األنشطة 

غيرها وخاصةً عند تشغيل اآلالت  

واستخدام   والمركبات  والمعدات 

التنبيه الصوت  آالت  ،  ومكبرات 

بها   المسموح  الحدود  بعدم تجاوز 

الصوت   الزمنية  لشدة  والفترة 

 وفقاً لما يقرره المجلس. لذلك

ــاص   األشــــــخ ــع  ــي جــم ــزم  ــت ــل ي

ــرة  اشــ د مـب ــروعـات، عـن والمشــ

ــطة اإلنتاجية أو   الخدمية أو األنشـ

ل   ــغـي د تشــ ا وـخاصـــــةً عـن غيرـه

ــات   ب رـك ـم واـل ــدات  ع ـم واـل اآلالت 

ومكبرات    واســــتخدام آالت التنبيه

ــوت الحـدود  الصــ تجـاوز  ، بعـدم 

ــوت  ــدة الصــ ــموح بها لشــ المســ

لــذلــك لمــا   والفترة الزمنيــة  وفقــاً 

 يقرره المجلس.

 (44مادة )

 

 

 (44مادة ) (44مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (44مادة )
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وتقويم   قياس  المختصة  لإلدارة 

على   وتأثيرها  الهواء  ملوثات 

والمعتمدة   المغلقة  المباني  قاطني 

 على التهوية الصناعية. 

( عبارة  للضوابط  إضافة  وفقاً 

واإلجراءات التي تحددها الالئحة  

 ( إلى نهاية المادة.التنفيذية 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

وتقويم   قياس  المختصة  لإلدارة 

على   وتأثيرها  الهواء  ملوثات 

المغلقة   المباني  والمعتمدة  قاطني 

الصناعية التهوية  وفقاً    على 

التي   واإلجراءات  للضوابط 

 .تحددها الالئحة التنفيذية 

 

 

 

 

 

اس وتقويم   لإلدارة المختصـــــة قـي

على  ــا  ــأثيره وت الهواء  ــات  مـلوث

ة   اني المغلـق اطني المـب دة  ـق والمعتـم

ــنــاعيــة الصــ التهويــة  وفقــاً   على 

الـتـي   واإلجـراءات  ــوابـط  لـلضـــ

 .تحددها الالئحة التنفيذية
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 الباب التاسع  

 إدارة المواد الكيميائية  

 

 الباب التاسع  

 إدارة المواد الكيميائية 

 

 الباب التاسع  

 إدارة المواد الكيميائية 

الموافقة على مـسمى الباب التاـسع 

 مشروع القانون.في  كما ورد  

 الباب التاسع  

 إدارة المواد الكيميائية 

 

 (45مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (45مادة )

 . )أي(تصويب كلمة )أياً( لتصبح  -

-( عبارة  للمدد  إضافة  وفقاً   ،

التي   واإلجراءات  والضوابط 

لهذا   التنفيذية  الالئحة  تحددها 

إلى  القانون  الثانية  (  الفقرة  نهاية 

 .من المادة

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 (45مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (45مادة )
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القانون   بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 

بشأن حظر    2009( لسنة  51رقم )

وتخزين   وإنتاج  استحداث 

الكيميائية   األسلحة  واستعمال 

يُصدر   األسلحة،  تلك  وتدمير 

المواد  بتحديد  قراراً  المجلس 

أو   إنتاج  يجوز  وال  الكيميائية، 

من    أًيااستيراد أو تصدير أو تداول  

المواد إال بعد الحصول على   تلك 

الجهات   من  مسبق  ترخيص 

المرخصة بعد أخذ موافقة المجلس  

ووفقاً للمعايير واالشتراطات التي  

القانون   بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 

بشأن حظر    2009( لسنة  51رقم )

وتخزين   وإنتاج  استحداث 

الكيميائية   األسلحة  واستعمال 

يُصدر   األسلحة،  تلك  وتدمير 

المواد  بتحديد  قراراً  المجلس 

أو   إنتاج  يجوز  وال  الكيميائية، 

تداول   أو  تصدير  أو    أي استيراد 

الحصول   بعد  إال  المواد  تلك  من 

الجهات   على ترخيص مسبق من 

لمجلس  المرخصة بعد أخذ موافقة ا

ووفقاً للمعايير واالشتراطات التي  

القانون   بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 

بشأن حظر    2009( لسنة  51رقم )

وتخزين   وإنتاج  استحداث 

الكيميائية   األسلحة  واستعمال 

يُصدر   األسلحة،  تلك  وتدمير 

المواد  بتحديد  قراراً  المجلس 

أو   إنتاج  يجوز  وال  الكيميائية، 

تداول   أو  تصدير  أو    أي استيراد 

الحصول   بعد  إال  المواد  تلك  من 

الجهات   على ترخيص مسبق من 

المرخصة بعد أخذ موافقة المجلس  

ووفقاً للمعايير واالشتراطات التي  
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والتعهد   المختصة  اإلدارة  تضعها 

 كتابياً بااللتزام بها. 

أو   النشاط  وقف  للمجلس  ويجوز 

إلى   الترخيص  إلغاء  بطلب  التقدم 

ة  الجهة الُمرخصة إذا ثبتت خطور

أو   البيئة  على  المنتج  أو  النشاط 

إنتاجه   إمكانية  أو  العامة  الصحة 

على  ضرراً  أقل  أخرى  بطريقة 

 البيئة أو الصحة العامة. 

 

والتعهد   المختصة  اإلدارة  تضعها 

 كتابياً بااللتزام بها. 

أو   النشاط  وقف  للمجلس  ويجوز 

إلى   الترخيص  إلغاء  بطلب  التقدم 

الجهة الُمرخصة إذا ثبتت خطورة  

أو   البيئة  على  المنتج  أو  النشاط 

إنتاجه   إمكانية  أو  العامة  الصحة 

أقل أخرى  على   بطريقة  ضرراً 

العامة الصحة  أو  وفقاً  البيئة   ،

واإلجراءات   والضوابط  للمدد 

التنفيذية   الالئحة  تحددها  التي 

 . لهذا القانون

والتعهد   المختصة  اإلدارة  تضعها 

 كتابياً بااللتزام بها. 

ويجوز للمجلس وقف النشـــاط أو 

اء الترخيص إلى  ب إلـغ دم بطـل التـق

ة  الجهة الُمرخصة إذا ثبتت خطور 

ة أو  النشــــاط أو المنتج على البيـئ

ــحة العامة أو إمكانية إنتاجه   الصــ

ــرراً على  بطريـقة أخرى أـقل ضــ

ة اـم ة الـع ـــح ة أو الصــ اً البيـئ ، وفـق

واإلجراءات  ــوابط  والضــ ــدد  للم

التنفيـذيـة   التي تحـددهـا الالئحـة 

 .لهذا القانون
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 (46مادة )

يجب على مستوردي ومستخدمي  

يصدر   التي  الكيميائية  المواد 

بعد  ب  المجلس  من  قرار  تحديدها 

التنسيق مع الجهات المعنية، تقديم  

جميع   متضمناً  سنوي  تقرير 

المواد  هذه  أنواع  عن  المعلومات 

والمخزنة،   المستوردة  والكميات 

سواء   منها  فيه  التصرف  تم  وما 

التخلص،   أو  االستخدام  أو  بالبيع 

بشأنها،   يتم  آخر  تصرف  أي  أو 

يرى  أخرى  معلومات  أية    وتقديم 

 المجلس ضرورة توفيرها.

 (46مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 .  في مشروع القانون

 (46مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .  في مشروع القانون

 (46مادة )

يجب على مـستوردي ومـستخدمي  

ــدر  التي يصـــ الكيميــائيــة  المواد 

دهـا قرار من المجلس بعـد   بتحـدـي

الجهات المعنية، تقديم  التنـسيق مع  

جميع   ــمنــاً  ــنوي متضــ تقرير ســ

المعلومـات عن أنواع هـذه المواد 

ــتوردة والمخزنة،   والكميات المسـ

وما تم التصــرف فيه منها ســواء 

ــتخدام أو التخلص،   بالبيع أو االسـ

أو أي تصـــرف آخر يتم بشـــأنها،  

ات أخرى يرى   ة معلوـم ديم أـي وتـق

 المجلس ضرورة توفيرها.
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 (47مادة )

 

 

 

 

 

تقوم   التي  الجهات  جميع  على 

بإنتاج أو تعبئة أو مناولة أو تخزين  

أو نقل أو استيراد المواد الكيميائية  

المملكة،    مرورهاأو   إقليم  عبر 

االحتياطات   بجميع  االلتزام 

البيئية   والمعايير  واالشتراطات 

يضمن   بما  المجلس  يُحددها  التي 

 (47مادة )

إلى   - )مرورها(  كلمة  تصويب 

 (. تمريرها )

إلى   - )الكيمائية(  كلمة  تصويب 

 (. الكيميائية )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

تقوم   التي  الجهات  جميع  على 

بإنتاج أو تعبئة أو مناولة أو تخزين  

أو نقل أو استيراد المواد الكيميائية  

المملكة،    تمريرهاأو   إقليم  عبر 

االحتياطات   بجميع  االلتزام 

البيئية   والمعايير  واالشتراطات 

يضمن   بما  المجلس  يُحددها  التي 

 (47مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (47مادة )

 

 

 

 

 

ـتـقوم   ـتي  اـل ــات  اـلـجه ـيع  ـجـم ـعـلى 

أو  ــة  ــاول من أو  ــة  تعبئ أو  ــاج  ــإنت ب

تخزين أو نقل أو اســـتيراد المواد 

أو   عبر إقليم   تمريرهـاالكيميـائيـة 

بــجــمــيــع   االلــتــزام  ــة،  الــمــمــلــك

ــات   واالشـــــتراط ــات  ــاط ي االـحـت

ــا  ــدده يُح التي  ــة  البيئي ــايير  والمع
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على   أضرار  أية  حدوث  عدم 

بالنظام   التقيد  مع  والبيئة،  اإلنسان 

المواد  لتصنيف  العالمي  المتوائم 

وتوفير    الكيمائية الخطرة 

 المعلومات التي يطلبها هذا النظام.

على   أضرار  أية  حدوث  عدم 

ا مع  والبيئة،  بالنظام  اإلنسان  لتقيد 

المواد  لتصنيف  العالمي  المتوائم 

وتوفير    الكيميائية الخطرة 

 المعلومات التي يطلبها هذا النظام.

ــمن عدم حدوث   المجلس بـما يضــ

أية أضـرار على اإلنسـان والبيئة،  

لتقـيد ـبالنـظام المتوائم الـعالمي مع ا

اـلـمواد   ـميــاـئيــة ـلتصـــــنـيف  ـي ـك   اـل

التي  ــات  المعلوم وتوفير  الخطرة 

 يطلبها هذا النظام.

 (48مادة )

 

 

 

 

يُحدد المجلس باالتفاق مع الجهات  

التي   الكيميائية  المواد  المعنية، 

 (48مادة )

( عبارة  أو  إضافة  تركيبها  أو 

)يحظر  تصنيعها عبارة  بعد   )

 استيرادها(. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

يُحدد المجلس باالتفاق مع الجهات  

التي   الكيميائية  المواد  المعنية، 

 (48مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (48مادة )

 

 

 

 

يُحدد المجلس باالتفاق مع الجهات  

التي   الكيميائية  المواد  المعنية، 
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يحظر استيرادها أو استخدامها في  

جميع الحاالت ألسباب صحية أو  

 بيئية. 

استيرادها   أو  يحظر  تركيبها  أو 

جميع    تصنيعها  في  استخدامها  أو 

 الحاالت ألسباب صحية أو بيئية. 

 

استيرادها   أو  يحظر  تركيبها  أو 

جميع    تصنيعها  في  استخدامها  أو 

 الحاالت ألسباب صحية أو بيئية. 

 

 الباب العاشر  

 والمصادر المشعةالمواد 

 

 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 )

 الفصل األول  

المواد والمصادر المشعة  

 المؤينة  

 (49مادة )

 الفصل األول  

المواد والمصادر المشعة  

 المؤينة  

 (49مادة )

 الفصل األول  

المواد والمصادر المشعة  

 المؤينة  

 (49مادة )
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النفايات  جلب  أو  استيراد  يُحظر 

المؤقت   التخلص  بغرض  المشعة 

 أو النهائي منها في إقليم المملكة. 

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

ــتيراد أو جلب النفايات  يُحظر اســ

المشـــعة بغرض التخلص المؤقت 

 أو النهائي منها في إقليم المملكة.

 (50مادة )

يُحظر إنتاج أو استيراد أو تصدير  

أو   استخدام  أو  تخزين  أو  نقل  أو 

والمصادر  المواد  من  التخلص 

النووية   والمواد  المؤينة  المشعة 

لإلشعاع   المصدرة  واألجهزة 

على   الحصول  دون  المؤين 

وتحدد   المجلس،  من  ترخيص 

شروط   التنفيذية  الالئحة 

الترخيص   ذلك  منح  وإجراءات 

 (50مادة )

المادة كما ورد  الموافقة على نص 

 في مشروع القانون. 

 (50مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 (50مادة )

يُحظر إنتاج أو استيراد أو تصدير  

أو   استخدام  أو  تخزين  أو  نقل  أو 

والمصادر  المواد  من  التخلص 

النووية   والمواد  المؤينة  المشعة 

لإلشعاع   المصدرة  واألجهزة 

دون  على    المؤين  الحصول 

وتحدد   المجلس،  من  ترخيص 

شروط   التنفيذية  الالئحة 

الترخيص   ذلك  منح  وإجراءات 
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له   المرخص  ومسئوليات 

 والتزاماته. 

الترخيص   وللمجلس رفض طلب 

ألي مشروع إذا تبين له أن الهدف 

والمخاطر   يتناسب  ال  منه 

من   حدوثها  المحتمل  اإلشعاعية 

وقف   للمجلس  أن  كما  المشروع، 

حال   في  إلغاءه  أو  الترخيص 

لشروط   له  المرخص  مخالفة 

 الترخيص. 

له   المرخص  ومسئوليات 

 والتزاماته. 

ب الترخيص   وللمجلس رفض طـل

ألي مشروع إذا تبين له أن الهدف 

ــاطر   والـمخ ــب  ــاســــ يـتن ال  ــه  من

ـــعاعـية المحتـمل ـحدوثـها من   اإلشــ

ــروع، كما أن للمجلس وقف   المشـ

ـترـخـيص   ــال  اـل ح ـفي  ــاءه  غ إـل أو 

ــروط   لشــ لــه  المرخص  مخــالفــة 

 الترخيص.

 (51مادة )

  وبمناسبة على الجهات المرخصة  

منح التراخيص للمشروعات التي 

 (51مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (51مادة ) (51مادة )

المرخصة   الجهات  منح    قبلعلى 

التي   للمشروعات  التراخيص 
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استخدام   نشاطها  يشمل  أن  يمكن 

المؤينة   المشعة  والمصادر  المواد 

واألجهزة   النووية  والمواد 

موافقة   أخذ  لإلشعاع  المصدرة 

 الترخيص. المجلس قبل منح 

بإبالغ   الجهات  تلك  تلتزم  كما 

المجلس بأية مخالفات تقع من تلك  

 المشروعات. 

( ــة  كلم ــدال  ــتب ــلاســ ــارة  قب بعب  )

( الواردة في صـــدر وبمناســـبة)

 المادة.

استخدام   نشاطها  يشمل  أن  يمكن 

المؤينة   المشعة  والمصادر  المواد 

واألجهزة   النووية  والمواد 

موافقة   أخذ  لإلشعاع  المصدرة 

 المجلس قبل منح الترخيص. 

ــإبالغ   ب الجهــات  ــك  تل تلتزم  كمــا 

المجلس بأية مـخالـفات تقع من تلك 

 المشروعات.

 

 

 (52مادة )

ولية الرئيسية عن األمان  تقع المسئ 

وأمن   له  المرخص  المشروع  في 

 (52مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . في مشروع القانون

 (52مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .في مشروع القانون

 (52مادة )

تقع المسئولية الرئيسية عن األمان 

ــروع المرخص له وأمن   في المشـ
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المؤينة   المشعة  والمصادر  المواد 

المرخص   النووية  والمواد 

عاتق   على  فيها  باستخدامها 

وتشمل   له،  المرخص  الشخص 

خارج   تأثير  أي  المسئولية  هذه 

العمليات   عن  ينجم  قد  المشروع 

بها   القيام  له  المرخص  واألنشطة 

ئ إشعاعي  وعن أي حادث أو طار

العمليات   بهذه  القيام  خالل 

 واألنشطة أو نتيجة لها. 

المواد والمصـادر المشـعة المؤينة  

الــمــرخــص   ــة  الــنــووي والــمــواد 

فيهــا على عــاتق   ــتخــدامهــا  بــاســ

ــمل   الشـــخص المرخص له، وتشـ

أثير ـخارج   ة أي ـت ــئولـي ذه المســ ـه

ــروع ـقد ينجم عن العملـيات  المشــ

واألنشـــطة المرخص له القيام بها  

دث أو طارئ إشعاعي وعن أي حا

ــات  ي ـل ـم ـع اـل ــذه  ه ـب ــام  ي ـق اـل الل  ـخ

 واألنشطة أو نتيجة لها.
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 (53مادة )

 

 

 

 

مع   بالتنسيق  المجلس  يُصدر 

التعليمات   المعنية،  الجهات 

والقرارات واإلجراءات التي تنظم  

 ما يأتي: 

للمشروعات   .1 الترخيص 

المواد   لتداول  واألشخاص 

والمصادر المشعة المؤينة والمواد  

 (53مادة )

)ت  كلمة  في لها صويب  الواردة   )

 (. بها( لتكون )7نهاية البند )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 

مع   بالتنسيق  المجلس  يُصدر 

التعليمات   المعنية،  الجهات 

والقرارات واإلجراءات التي تنظم  

 ما يأتي: 

للمشروعات   .1 الترخيص 

المواد   لتداول  واألشخاص 

والمصادر المشعة المؤينة والمواد  

 (53مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (53مادة )

 

 

 

 

مع   بالتنسيق  المجلس  يُصدر 

المعنية،   التعليمات  الجهات 

والقرارات واإلجراءات التي تنظم  

 ما يأتي: 

للمشروعات   .1 الترخيص 

المواد   لتداول  واألشخاص 

والمصادر المشعة المؤينة والمواد  



282 
 

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

المصدرة  واألجهزة  النووية 

 لإلشعاع.

اإلشعاعي   .2 التعرض  حدود 

وللجمهور   باإلشعاع  للعاملين 

 والتحقق من التقيد بها ومراجعتها. 

للتعرض   .3 المنظمة  المعايير 

الطبية   اإلجراءات  في  اإلشعاعي 

والعال  والتحقق  التشخيصية  جية 

 من التقيد بها ومراجعتها. 

ملكية   .4 ونقل  واستيراد  تصدير 

المؤينة   المشعة  والمصادر  المواد 

واألجهزة   النووية  والمواد 

 المصدرة لإلشعاع.

المصدرة  واألجهزة  النووية 

 لإلشعاع.

اإلشعاعي   .2 التعرض  حدود 

وللجمهور   باإلشعاع  للعاملين 

 والتحقق من التقيد بها ومراجعتها. 

للتعرض   .3 المنظمة  المعايير 

الطبية   اإلجراءات  في  اإلشعاعي 

والعال  والتحقق  التشخيصية  جية 

 من التقيد بها ومراجعتها. 

ملكية   .4 ونقل  واستيراد  تصدير 

المؤينة   المشعة  والمصادر  المواد 

واألجهزة   النووية  والمواد 

 المصدرة لإلشعاع.

المصدرة  واألجهزة  النووية 

 لإلشعاع.

اإلشعاعي   .2 التعرض  حدود 

وللجمهور   باإلشعاع  للعاملين 

 والتحقق من التقيد بها ومراجعتها. 

للتعرض  المعايير   .3 المنظمة 

الطبية   اإلجراءات  في  اإلشعاعي 

والتحقق   والعالجية  التشخيصية 

 من التقيد بها ومراجعتها. 

ملكية   .4 ونقل  واستيراد  تصدير 

المؤينة   المشعة  والمصادر  المواد 

واألجهزة   النووية  والمواد 

 المصدرة لإلشعاع.
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والمصادر  .5 للمواد  اآلمن  النقل 

 المشعة المؤينة والمواد النووية. 

التي   .6 المخلفات  إنتاج  ضبط 

تحتوي على مواد مشعة وتخزينها  

تها ونقلها والتخلص اآلمن  ومعالج 

 منها. 

المواد  .7 لتركيز  المرجعية  القيم 

المشعة التي يتم إطالقها في البيئة  

والممارسات  لألنشطة  نتيجة 

 . لهاالمرخص 

الخدمات   .8 واعتماد  ترخيص 

اإلشعاعية   للوقاية  المساندة 

والنووي   اإلشعاعي  واألمان 

والمصادر  .5 للمواد  اآلمن  النقل 

 المشعة المؤينة والمواد النووية. 

التي   .6 المخلفات  إنتاج  ضبط 

تحتوي على مواد مشعة وتخزينها  

تها ونقلها والتخلص اآلمن  ومعالج 

 منها. 

المواد  .7 لتركيز  المرجعية  القيم 

المشعة التي يتم إطالقها في البيئة  

والممارسات  لألنشطة  نتيجة 

 . بهاالمرخص  

الخدمات   .8 واعتماد  ترخيص 

اإلشعاعية   للوقاية  المساندة 

والنووي   اإلشعاعي  واألمان 

والمصادر  .5 للمواد  اآلمن  النقل 

 المشعة المؤينة والمواد النووية. 

التي   .6 المخلفات  إنتاج  ضبط 

تحتوي على مواد مشعة وتخزينها  

ومعالجتها ونقلها والتخلص اآلمن  

 منها. 

المواد  .7 لتركيز  المرجعية  القيم 

المشعة التي يتم إطالقها في البيئة  

والممارسات  لألنشطة  نتيجة 

 . هابالمرخص  

الخدمات   .8 واعتماد  ترخيص 

اإلشعاعية   للوقاية  المساندة 

والنووي   اإلشعاعي  واألمان 
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الجرعات   قياس  كخدمات 

اإلشعاعية ومعايرة أجهزة المسح  

مجال   في  والتدريب  اإلشعاعي 

واألمان   اإلشعاع  من  الوقاية 

المواد  وأمان  وأمن  اإلشعاعي 

والمصادر المشعة المؤينة والمواد  

 النووية. 

الجرعات   قياس  كخدمات 

اإلشعاعية ومعايرة أجهزة المسح  

مجال  ا في  والتدريب  إلشعاعي 

واألمان   اإلشعاع  من  الوقاية 

المواد  وأمان  وأمن  اإلشعاعي 

والمصادر المشعة المؤينة والمواد  

 النووية. 

الجرعات   قياس  كخدمات 

اإلشعاعية ومعايرة أجهزة المسح  

مجال   في  والتدريب  اإلشعاعي 

واألمان   اإلشعاع  من  الوقاية 

المواد  وأمان  وأمن  اإلشعاعي 

والمصادر المشعة المؤينة والمواد  

 النووية. 

 (54مادة )

للمجلس التحقق من التزام الجهات  

والمشروعات   المرخصة 

باشتراطات   لها  المرخص 

الترخيص وبالتعليمات والقرارات 

المطبقة في هذا الشأن، من خالل  

 (54مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (54مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 (54مادة )

للمجلس التحقق من التزام الجهات 

ــات  مشـــــروع واـل ــة  ـمرخصــــ اـل

ــات  ــاشـــــتراط ب ــا  ـله اـلـمرـخص 

الترخيص وبالتعليمات والقرارات 

المطبقة في هذا الشــأن، من خالل  
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والدراسات   القياسات  إجراء 

والمخططات   الوثائق  وطلب 

لهم   المرخص  من  والبيانات 

أن   كما  المرخصة،  والجهات 

التفتيش  بعمليات  القيام    للمجلس 

المشروعات   على  والتدقيق 

للمجلس   ويجوز  لها،  المرخص 

ذلك   في  صالحياته  تفويض 

 للهيئات الرقابية ذات العالقة.

دراســـــات  اســـــات واـل إجراء القـي

ــات   واـلـمـخـطط ــاـئق  اـلوث ــب  وـطل

م   ـه ـل رـخص  ـم اـل ن  ـم ــات  ــان ي ـب واـل

أن  ــة، كمــا  المرخصـــ والجهــات 

التفتيش  ــات  بعملي ــام  القي   للمجلس 

ــات   اـلمشــــروع ـعـلى  ــدـقـيق  ت واـل

ـلـلـمـجـلس   وـيـجوز  ــا،  ـله اـلـمرـخص 

ــك   ذل في  ــه  ــات ــالحي صــ تفويض 

 للهيئات الرقابية ذات العالقة.

 (55مادة )

واألشخاص   المشروعات  تلتزم 

الكفاءة  ذوي  من  عاملين  بتوفير 

المشعة   المواد  لمراقبة  المناسبة 

 (55ة )ماد

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (55مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 (55مادة )

تلتزم المشـــروعات واألشـــخاص  

الكفــاءة   عــاملين من ذوي  بتوفير 

ــعة  ــبة لمراقبة المواد المشـ المناسـ
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من   والتأكد  فيها  والتحكم  المؤينة 

 تنفيذ اشتراطات الترخيص. 

د من   أـك ا والـت ة والتحكم فيـه المؤيـن

 تنفيذ اشتراطات الترخيص.

 (56مادة )

واألشخاص   المشروعات  تلتزم 

المختصة   اإلدارة  بتزويد 

والخرائط   بالمعلومات 

لمواقع   الموضحة  والمخططات 

المواد  واستخدام  التخزين 

وجرعات   المشعة  والمصادر 

تعرض العاملين لدى هذه الجهات 

 للمواد والمصادر المشعة.

 (56مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (56مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 (56مادة )

تلتزم المشـــروعات واألشـــخاص  

ــة  بــتــز الــمــخــتصــــ اإلدارة  ــد  وي

والــخــرائــط   بــالــمــعــلــومــات 

ـــحة لمواقع  والمخطـطات الموضــ

مـواد  اـل ــدام  خ ـــت واســـ ن  خـزـي ـت اـل

ـــعة وجرـعات   ــادر المشــ والمصــ

تعرض الـعاملين ـلدى ـهذه الجـهات 

 للمواد والمصادر المشعة.

 (57مادة ) (57مادة ) (57مادة ) (57مادة )
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واألشخاص   المشروعات  تلتزم 

اإلدارة  بإبالغ  لهم  المرخص 

 اآلتية: المختصة في الحاالت 

أو   .1 تصدير  أو  استيراد  قبل 

استخدام المواد والمصادر المشعة  

 المؤينة. 

النووي   .2 لإلشعاع  تسرب  وجود 

بما يزيد على الحدود المسموح بها  

 والتي يضعها المجلس. 

إذا استقبل أي شخص أو عامل   .3

الحدود   على  تزيد  إشعاع  جرعة 

 المسموح بها. 

ورد  الموافقة على نص المادة كما  

 في مشروع القانون. 

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

واألشخاص   المشروعات  تلتزم 

اإلدارة  بإبالغ  لهم  المرخص 

 المختصة في الحاالت اآلتية: 

أو   .1 تصدير  أو  استيراد  قبل 

استخدام المواد والمصادر المشعة  

 المؤينة. 

تسرب   .2 النووي  وجود  لإلشعاع 

بما يزيد على الحدود المسموح بها  

 والتي يضعها المجلس. 

إذا استقبل أي شخص أو عامل   .3

الحدود   على  تزيد  إشعاع  جرعة 

 المسموح بها. 
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 (58مادة )

واألشخاص   المشروعات  تلتزم 

يحدد   داخلي  إداري  نظام  بوضع 

بوضوح   االختصاصات 

المكتوبة   العمل  وإجراءات 

دة وتدريب  وإجراءات ضمان الجو 

بما   العاملين وإجراءات الطوارئ 

الترخيص   اشتراطات  يحقق 

 والمعايير التي يضعها المجلس. 

 (58مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (58مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 (58مادة )

تلتزم المشـــروعات واألشـــخاص  

نظام إداري داخلي يحدد  بوضــــع  

ــوح   بوضــ ــات  ــاصــــ االختصــــ

الـمـكـتـوبــة   ــل  الـعـم وإجـراءات 

ــجــودة   ال ــان  ضــــــم وإجــراءات 

وإـجراءات   ـين  ــاـمـل اـلع ــب  ــدري وت

ــتراـطات  ا يحقق اشــ الطوارئ بـم

الترخيص والمعايير التي يضــعها  

 المجلس.

 (59مادة )

ال يجوز تخزين المواد والمصادر 

إال   دائمة  بصورة  المؤينة  المشعة 

 (59مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . في مشروع القانون

 (59مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .في مشروع القانون

 (59مادة )

ال يجوز تخزين المواد والمـصادر 

المشـعة المؤينة بصـورة دائمة إال 
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ا المواقع  عليها  في  توافق  لتي 

الالئحة   المختصة، وتحدد  اإلدارة 

وشروط   إجراءات  التنفيذية 

 التخزين في هذه المواقع. 

ــا   ـيه ـل ـع ـتواـفق  ـتي  اـل ـمواـقع  اـل ـفي 

اإلدارة المختصــة، وتحدد الالئحة  

وشــــروط   إـجراءات  ــة  ــذي ي ـف ـن ـت اـل

 التخزين في هذه المواقع.

 (60مادة )

المشعة   المصادر  إعادة  يجب 

المؤينة بطريقة محكمة الغلق إلى  

منها، أما  الجهة المصدرة للتخلص  

تحددها   التي  األخرى  النفايات 

التصرف   فيتم  المختصة  الجهة 

 فيها وفق اشتراطات تضعها لذلك. 

 (60مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 . في مشروع القانون

 (60مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 .في مشروع القانون

 (60مادة )

ـــعة  ــادر المشــ يـجب إـعادة المصــ

المؤيـنة بطريـقة محكـمة الغلق إلى 

ــدرة للتخلص منـها،   الجـهة المصــ

أـما النـفاـيات األخرى التي تـحددـها  

ــرف  ــة فيتم التصـ الجهة المختصـ

ا   ــعـه ــتراـطات تضــ فيـها وفق اشــ

 لذلك.
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 (61مادة )

 

 

 

 

 

 

 

النشاط   مستوى  يجاوز  أال  يجب 

اإلشعاعي أو تركيز المواد المشعة 

أو  الماء  أو  الهواء  في  المؤينة 

التربة   أو  التي    عنالغذاء  الحدود 

 يحددها المجلس. 

 (61مادة )

في   - الواردة  )عن(  كلمة  حذف 

 السطر الثاني من المادة.

- ( عبارة  للضوابط  إضافة  وفقاً 

تبي نها   التي  الالئحة  واإلجراءات 

( إلى نهاية  التنفيذية لهذا القانون

 المادة. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

النشاط  مستوى  يجاوز  أال  يجب 

اإلشعاعي أو تركيز المواد المشعة  

أو  الماء  أو  الهواء  في  المؤينة 

التي   الحدود  التربة  أو  الغذاء 

المجلس للضوابط    يحددها  وفقاً 

 (61مادة )

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (61مادة )

 

 

 

 

 

 

 

يجب أال يجاوز مســتوى النشــاط  

واد  ـم اـل ز  ـي رـك ـت أو  ــاـعي  اإلشـــــع

المشعة المؤينة في الهواء أو الماء  

أو الغـذاء أو التربـة الحـدود التي 

ــوابط   يـحددـها المجلس وفـقاً للضــ
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الالئحة    تبي نها  التي  واإلجراءات 

 . التنفيذية لهذا القانون

واإلجراءات التي تبي نهـا الالئحـة  

 .التنفيذية لهذا القانون

 الفصل الثاني 

 اإلشعاع غير المؤين 

 (62مادة )

اإلشعاع   مصادر  المجلس  يحدد 

تطبيق   نطاق  في  المؤين  غير 

يحدد   كما  القانون،  هذا  أحكام 

اإلنسان   حماية  وشروط  وسائل 

والبيئة من مخاطر تلك المصادر،  

أو   تركيب  أو  استيراد  يجوز  وال 

ومصادر   أجهزة  من  أي  استخدام 

بموافقة   إال  المؤين  غير  اإلشعاع 

 الفصل الثاني 

 اإلشعاع غير المؤين 

 (62مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 الفصل الثاني 

 اإلشعاع غير المؤين 

 (62مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 الفصل الثاني 

 اإلشعاع غير المؤين 

 (62مادة )

اإلشعاع   مصادر  المجلس  يحدد 

تطبيق   نطاق  في  المؤين  غير 

يحدد   كما  القانون،  هذا  أحكام 

اإلنسان   حماية  وشروط  وسائل 

والبيئة من مخاطر تلك المصادر،  

أو   تركيب  أو  استيراد  يجوز  وال 

ومصادر   أجهزة  من  أي  استخدام 

بموافقة   إال  المؤين  غير  اإلشعاع 
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الجهات   المختصة، وعلى  اإلدارة 

هذه الُمر توافر  من  التأكد  خصة 

منح   قبل  الوسائل  وتلك  الشروط 

 الترخيص. 

ويجوز لإلدارة المختصة، بنفسها  

أو تفويض غيرها، مراقبة مصادر  

وإجراء   المؤين  غير  اإلشعاع 

على   والعشوائي  الدوري  الكشف 

والمعدات   واآلالت  األجهزة 

مطابقتها   من  للتحقق  واألماكن 

لتي  للمعايير واالشتراطات البيئية ا

 يحددها المجلس. 

الجهات   المختصة، وعلى  اإلدارة 

هذه الُمر توافر  من  التأكد  خصة 

منح   قبل  الوسائل  وتلك  الشروط 

 الترخيص. 

ويجوز لإلدارة المختصة، بنفسها  

أو تفويض غيرها، مراقبة مصادر  

وإجراء   المؤين  غير  اإلشعاع 

على   والعشوائي  الدوري  الكشف 

والمعدات   واآلالت  األجهزة 

مطابقتها   من  للتحقق  واألماكن 

واالشتراطات البيئية التي  للمعايير  

 يحددها المجلس. 
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 الباب الحادي عشر 

 إدارة المواد والمخلفات الخطرة 

 

 الباب الحادي عشر 

 إدارة المواد والمخلفات الخطرة 

 

 الباب الحادي عشر 

 إدارة المواد والمخلفات الخطرة 

افقة على مسمى الباب الحادي  المو 

مشروع   في  ورد  كما  عشر 

 القانون.

 الحادي عشر الباب 

 إدارة المواد والمخلفات الخطرة 

 (63مادة )

المواد    -أ أو جلب  استيراد  يُحظر 

أو   دفنها  أو  الخطرة  والمخلفات 

التخلص   أو  تخزينها  أو  إغراقها 

إقليم   كامل  في  شكل  بأي  منها 

 المملكة. 

يُحظر استيراد أو جلب أو دفن   -ب

التخلص   أو  تخزين  أو  إغراق  أو 

 (63مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 مشروع القانون. في 

 

 (63مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (63مادة )

المواد    -أ أو جلب  استيراد  يُحظر 

أو   دفنها  أو  الخطرة  والمخلفات 

التخلص   أو  تخزينها  أو  إغراقها 

إقليم   كامل  في  شكل  بأي  منها 

 المملكة. 

يُحظر استيراد أو جلب أو دفن   -ب

التخلص   أو  تخزين  أو  إغراق  أو 
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بأي شكل من  من النفايات النووية  

 األشكال في كامل إقليم المملكة. 

بمرور وسائل    -ج السماح  يُحظر 

النقل البحرية أو الجوية أو البرية  

أو   الخطرة  المخلفات  تحمل  التي 

النفايات النووية في البيئة البرية أو  

إقليم   عبر  البحرية  أو  الجوية 

 المملكة. 

من النفايات النووية بأي شكل من  

 األشكال في كامل إقليم المملكة. 

بمرور وسائل    -ج السماح  يُحظر 

النقل البحرية أو الجوية أو البرية  

أو   الخطرة  المخلفات  تحمل  التي 

النفايات النووية في البيئة البرية أو  

إقليم   عبر  البحرية  أو  الجوية 

 المملكة. 

 (64مادة )

 

 

 

 

 (64مادة )

، ويُصدر المجلس  إضافة عبارة )

المعني ة   الجهات  التنسيق مع  بعد 

المواد  لتحديد  إرشادية  جداول 

تطبيق   في  الخطرة  والمخلفات 

 (64مادة )

ة كما ورد  الموافقة على نص الماد

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (64مادة )
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المواد   تداول  أو  إنتاج  يُحظر 

والمخلفات الخطرة دون الحصول  

اإلدارة  من  ترخيص  على 

المختصة، ويحدد المجلس شروط  

الترخيص،   ذلك  منح  وإجراءات 

ويحظر الحرق المفتوح ألي نوع  

 من هذه المواد والمخلفات.

 

المادة عبارة  هذه  بعد   )

 (. وإجراءات منح ذلك الترخيص)

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

المواد   تداول  أو  إنتاج  يُحظر 

والمخلفات الخطرة دون الحصول  

من   ترخيص  اإلدارة  على 

المختصة، ويحدد المجلس شروط  

الترخيص ذلك  منح  ،  وإجراءات 

ويُصدر المجلس بعد التنسيق مع  

إرشادية  جداول  المعني ة  الجهات 

لتحديد المواد والمخلفات الخطرة 

المادة هذه  تطبيق  ويحظر  في   ،

 

 

 

المواد   تداول  أو  إنتاج  يُحظر 

والمخلفات الخطرة دون الحصول  

اإلدارة   من  ترخيص  على 

المختصة، ويحدد المجلس شروط  

الترخيص ذلك  منح  ،  وإجراءات 

ويُصدر المجلس بعد التنسيق مع  

إرشادية  جداول  المعني ة  الجهات 

المواد والمخلفات الخطرة لتحديد  

المادة هذه  تطبيق  ويحظر  في   ،
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الحرق المفتوح ألي نوع من هذه 

 المواد والمخلفات. 

الحرق المفتوح ألي نوع من هذه 

 المواد والمخلفات. 

 

 (65مادة )

على القائمين على إنتاج أو تداول  

سواء  الخطرة  والمخلفات  المواد 

كانت في حالتها الغازية أو السائلة 

المشعة  والمواد  الصلبة  أو 

لإلشعاع،   المصدرة  واألجهزة 

االحتياطات   بجميع  االلتزام 

التي   والمعايير  واالشتراطات 

عدم   يضمن  بما  المجلس  يحددها 

 (65مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (65مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (65مادة )

على القائمين على إنتاج أو تداول  

سواء  الخطرة  والمخلفات  المواد 

كانت في حالتها الغازية أو السائلة 

المشعة  والمواد  الصلبة  أو 

لإلشعاع،   المصدرة  واألجهزة 

االحتياطات   بجميع  االلتزام 

التي   والمعايير  واالشتراطات 

عدم   يضمن  بما  المجلس  يحددها 
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باإلنسان   أضرار  أية  حدوث 

 ة.  والبيئ

وعلى الجهات المعنية أو الشخص 

أو صاحب المشروع أو من ينوب  

عنه الذي ينتج عن نشاط أي منهم  

بسجل   االحتفاظ  خطرة  مخلفات 

المخلفات  هذه  بتفاصيل  خاص 

وكيفية التخلص منها، ويبين بقرار  

من الرئيس التنفيذي البيانات التي  

 تدون في هذا السجل.  

باإلنسان   أضرار  أية  حدوث 

 ة.  والبيئ

وعلى الجهات المعنية أو الشخص 

أو صاحب المشروع أو من ينوب  

عنه الذي ينتج عن نشاط أي منهم  

بسجل   االحتفاظ  خطرة  مخلفات 

المخلفات  هذه  بتفاصيل  خاص 

وكيفية التخلص منها، ويبين بقرار  

من الرئيس التنفيذي البيانات التي  

 تدون في هذا السجل.  

بصورة   المختصة  اإلدارة  وتقوم 

من  دو  للتأكد  السجل  بمتابعة  رية 

 مطابقة البيانات للواقع. 
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بصورة   المختصة  اإلدارة  وتقوم 

من  دورية   للتأكد  السجل  بمتابعة 

 مطابقة البيانات للواقع. 

 (66مادة )

األشخاص   على  يُحظر 

وتخزين   حفظ  والمشروعات، 

المخلفات الخطرة أو معالجتها أو  

مخالفة   بأية طريقة  منها  التخلص 

واألساليب  والمعايير  للنظم 

يضعها   التي  واالشتراطات 

 المجلس. 

 (66مادة )

المادة كما ورد  الموافقة على َنـص  

 في مشروع القانون. 

 

 (66مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (66مادة )

األشخاص   على  يُحظر 

وتخزين   حفظ  والمشروعات، 

المخلفات الخطرة أو معالجتها أو  

مخالفة  بأية طريقة  منها  التخلص 

واألساليب  والمعايير  للنظم 

يضعها التي    واالشتراطات 

 المجلس. 
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 (67مادة )

والمشروعات   األشخاص  يلتزم 

بإنشاء  المجلس،  يحددها  التي 

وحدات لمعالجة المخلفات الخطرة  

 الناتجة عن نشاطها.

 (67مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (67مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (67)مادة 

والمشروعات   األشخاص  يلتزم 

بإنشاء  المجلس،  يحددها  التي 

وحدات لمعالجة المخلفات الخطرة  

 الناتجة عن نشاطها.

 (68مادة )

 

 

المخلفات  من  التخلص  يجب 

الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية 

الصحية بكافة أشكالها التمريضية  

 (68مادة )

)االسنان كلمة  إلى  تصويب   )

 . ( األسنان)

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

المخلفات  من  التخلص  يجب 

الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية 

الصحية بكافة أشكالها التمريضية  

 (68مادة )

على نص المادة كما ورد    الموافقة

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (68مادة )

 

 

المخلفات  من  التخلص  يجب 

الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية 

الصحية بكافة أشكالها التمريضية  
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والعالجية والتشخيصية ومخلفات  

أعمال   الموتى شاملة  غرف حفظ 

األبحاث   ومراكز  المختبرات 

ومنتجات وعقاقير    االسنانوعالج  

ومستودعاتها   األدوية  معامل 

للشروط   وفقاً  البيطري  والعالج 

بتحديدها  والم يصدر  التي  عايير 

قرار من الجهة المختصة بالتنسيق  

 مع المجلس. 

والعالجية والتشخيصية ومخلفات  

أعمال   الموتى شاملة  غرف حفظ 

األبحاث   ومراكز  المختبرات 

ومنتجات    األسنانوعالج  

األدوية   معامل  وعقاقير 

البيطري   والعالج  ومستودعاتها 

التي   والمعايير  للشروط  وفقاً 

الجهة   من  قرار  بتحديدها  يصدر 

 المختصة بالتنسيق مع المجلس. 

والعالجية والتشخيصية ومخلفات  

أعمال   الموتى شاملة  غرف حفظ 

األبحاث   ومراكز  المختبرات 

ومنتجات    األسنانوعالج  

األدوية   معامل  وعقاقير 

البيطري   والعالج  ومستودعاتها 

التي   والمعايير  للشروط  وفقاً 

الجهة   من  قرار  بتحديدها  يصدر 

 المختصة بالتنسيق مع المجلس. 

 (69مادة )

 

 

 

 (69مادة )

( عبارة  تنظيمإضافة  بعد  كيفية   )

 عبارة )الرعاية الصحية على(. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 (69مادة )

على نص المادة كما ورد    الموافقة

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (69مادة )
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يجب أن تشمل الشروط والمعايير  

من   التخلص  بشأن  تصدر  التي 

أنشطة   عن  الناتجة  المخلفات 

الرعاية الصحية على عملية إنتاج  

تلك   ومعالجة  ونقل  وتخزين 

بهدف   منها،  والتخلص  المخلفات 

المخلفات  هذه  على  السيطرة 

آثارها  انتشار  دون  والحيلولة 

يتم   والبيئة حتى  بالصحة  الضارة 

ا بالطرق السليمة بيئياً  التخلص منه

 وصحياً. 

يجب أن تشمل الشروط والمعايير  

من   التخلص  بشأن  تصدر  التي 

أنشطة   عن  الناتجة  المخلفات 

  كيفية تنظيم الرعاية الصحية على  

ونقل   وتخزين  إنتاج  عملية 

ومعالجة تلك المخلفات والتخلص  

هذه   على  السيطرة  بهدف  منها، 

انتشار   دون  والحيلولة  المخلفات 

والبيئة   بالصحة  الضارة  آثارها 

يت  بالطرق  حتى  منها  التخلص  م 

 السليمة بيئياً وصحياً. 

يجب أن تشمل الشروط والمعايير  

من   التخلص  بشأن  تصدر  التي 

أنشطة   عن  الناتجة  المخلفات 

  كيفية تنظيم الرعاية الصحية على  

ونقل   وتخزين  إنتاج  عملية 

ومعالجة تلك المخلفات والتخلص  

هذه   على  السيطرة  بهدف  منها، 

انتشار   دون  والحيلولة  المخلفات 

والبيئة   بالصحة  الضارة  آثارها 

يت  بالطرق  حتى  منها  التخلص  م 

 السليمة بيئياً وصحياً. 
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 (70مادة )

حرق   أو  معالجة  أو  إلقاء  يُحظر 

غير   في  المخلفات  أنواع  جميع 

لذلك،  المخصصة  األماكن 

عن   البعد  ذلك  في  ويراعى 

والسياحية   السكنية  المناطق 

والتجارية   والزراعية  والصناعية 

الالئحة   وتحدد  والساحلية، 

والضوابط  التنفيذية   المواصفات 

 الخاصة بهذه األماكن ومواقعها. 

 (70مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (70مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (70مادة )

اء أو معـالجـة أو حرق   إلـق يُحظر 

ـغـير   ـفي  ــات  اـلـمـخـلف أـنواع  ـجـمـيع 

ك، األمـاكن   ذـل ــة ـل ــصـــ المخصــ

عـن  ــد  ع ـب اـل ــك  ذل ي  ـف راعـى  وـي

ة   احـي ـــي ة والســ ــكنـي اطق الســ المـن

والصـناعية والزراعية والتجارية  

ــة   الالئح ــدد  وتح ــة،  والســــــاحلي

التنفيذية المواصــفات والضــوابط  

 الخاصة بهذه األماكن ومواقعها.
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 (71مادة )

المواد  نقل  إلى  الحاجة  عند 

والتخلص   الخطرة  والمخلفات 

منها عبر الحدود البرية والبحرية  

والمجال الجوي يجب أن يتم ذلك  

يحددها   التي  للضوابط  طبقاً 

أحكام   وبمراعاة  المجلس 

واإلقليمية   الدولية  االتفاقيات 

 . المرتبطة بها المملكة 

 (71مادة )

ورد  الموافقة على َنـص المادة كما  

 في مشروع القانون. 

 

 (71مادة )

عبارة تكون    استبدال  "التي 

فيها"  طرفًا  بعبارة    المملكة 

المملكة" بها  بعد    "المرتبطة 

الدولية   "االتفاقيات  عبارة 

نهاية   في  الواردة  واالقليمية" 

( 26المادة، اتساقا مع نص المادة )

 من المشروع. 

 

 (71مادة )

المواد  نقل  إلى  الحاجة  عند 

والتخلص   الخطرة  والمخلفات 

منها عبر الحدود البرية والبحرية  

والمجال الجوي يجب أن يتم ذلك  

يحددها   التي  للضوابط  طبقاً 

أحكام   وبمراعاة  المجلس 

واإلقليمية   الدولية  التي  االتفاقيات 

 . تكون المملكة طرفًا فيها
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 الباب الثاني عشر 

 الحيويالتنوع 

 

 الباب الثاني عشر 

 التنوع الحيوي

 

 الباب الثاني عشر 

 التنوع الحيوي

الثاني   الباب  الموافقة على مسمى 

مشروع   في  ورد  كما  عشر 

 القانون.

 الباب الثاني عشر 

 التنوع الحيوي

 

 

 

 (72مادة )

 

 

 

 

يقوم المجلس وبالتنـسيق مع اللجنة 

وع   ـن ـت ـل ـل ــة  هـي وجــي ـت اـل ــة  ي وطــن اـل

ــة  ي ـن ـع ـم اـل ــات  ـجه واـل وـجي  وـل ـي ـب اـل

 (72مادة )

المادة على    فقرةإضافة   إلى  ثانية 

بعد   النص   في  الوارد  النحو 

 التعديل. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة  

للتنوع   التوجيهية  الوطنية 

المعنية   والجهات  البيولوجي 

 (72مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (72مادة )

 

 

 

 

يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة  

للتنوع   التوجيهية  الوطنية 

المعنية   والجهات  البيولوجي 
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ــة   ي ـيـع ـطـب اـل ــات  ي ـمـحـم اـل ــد  ــدي ـبـتح

ــية البيئية   ــاس والمناطق ذات الحس

ا   ــنيفـه ة وتصــ ا الجغرافـي وـحدودـه

ــا  ه إدارـت ــة  وكـيـفـي ــا  نـظـيـمـه وـت

ا   اظ عليـه ا يكـفل الحـف ا بـم ومراقبتـه

 واستدامتها.

 

الطبيعية   المحميات  بتحديد 

البيئية   الحساسية  ذات  والمناطق 

وتصنيفها   الجغرافية  وحدودها 

إدارتها  وكيفية  وتنظيمها 

عليها   الحفاظ  يكفل  بما  ومراقبتها 

 واستدامتها. 

بتعيين   المجلس  قرار  ويُنَشر 

للمحميات   الجغرافية  الحدود 

ذات   والمناطق  الطبيعية 

والخرائط  البيئية  الحساسية 

في   وإحداثياتها  لها  حة  الموض ِّ

 الجريدة الرسمية. 

الطبيعية   المحميات  بتحديد 

البيئية   الحساسية  ذات  والمناطق 

وتصنيفها   الجغرافية  وحدودها 

إدارتها  وكيفية  وتنظيمها 

يكفل   بما  عليها  ومراقبتها  الحفاظ 

 واستدامتها. 

بتعيين   المجلس  قرار  ويُنَشر 

للمحميات   الجغرافية  الحدود 

ذات   والمناطق  الطبيعية 

والخرائط  البيئية  الحساسية 

في   وإحداثياتها  لها  حة  الموض ِّ

 الجريدة الرسمية. 
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 (73مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (73مادة )

- ( )1البند  عبارة  إضافة  القيام  (: 

إحداث   شأنه  من  نشاط  بأي  

 ( إلى صدر البند.تدهور أو

- ( )أ2البند  عبارة  إضافة  و  (: 

الحساسية   ذات  المناطق 

 ( إلى نهاية البند. البيئية 

- ( إضافة  3البند   :)( أو  عبارة 

( بعد عبارة )قطع  إتالف أو نقل

 أو اقتالع(. 

- ( )4البند  عبارة  إضافة  أو  (: 

المركبات   تسيير  أو  رعوية 

(  خارج المسارات المحدَّدة لذلك

 (73مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (73مادة )
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شأنه   من  ما  بكل  القيام  يُحظر 

المحميات   بمكونات  اإلضرار 

الطبيعية والمناطق ذات الحساسية 

البيئية أو المساس بقيمتها الجمالية  

أو اإلخالل بالتوازن الطبيعي بين  

فيها،   الحيوي  التنوع  عناصر 

البحر،   أو  البر  في  كانت  سواء 

وجه   على  ذلك  ويشمل 

 الخصوص: 

أو   صناعية  )أو  عبارة  بعد 

 . تجارية(

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

شأنه   من  ما  بكل  القيام  يُحظر 

المحميات   بمكونات  اإلضرار 

ق ذات الحساسية الطبيعية والمناط 

البيئية أو المساس بقيمتها الجمالية  

أو اإلخالل بالتوازن الطبيعي بين  

فيها،   الحيوي  التنوع  عناصر 

البحر،   أو  البر  في  كانت  سواء 

وجه   على  ذلك  ويشمل 

 الخصوص: 

 

 

 

 

 

شأنه   من  ما  بكل  القيام  يُحظر 

المحميات   بمكونات  اإلضرار 

الطبيعية والمناطق ذات الحساسية 

البيئية أو المساس بقيمتها الجمالية  

أو اإلخالل بالتوازن الطبيعي بين  

التنوع   فيها،  عناصر  الحيوي 

البحر،   أو  البر  في  كانت  سواء 

وجه   على  ذلك  ويشمل 

 الخصوص: 
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التكوينات   .1 تدمير  أو  إتالف 

أو   الجغرافية  أو  الجيولوجية 

صائل المناطق التي تعد موطناً لف

 الحيوان أو النبات أو لتكاثرهما. 

 

هواء   .2 أو  مياه  أو  تربة  تلويث 

 المحميات الطبيعية. 

 

أو   .3 النباتات  اقتالع  أو  قطع 

 تعرية التربة. 

أو   .4 المباني  أو  المنشآت  إقامة 

شق الطرق أو القنوات البحرية أو  

شأنه   .1 من  نشاط  بأي   القيام 

إتالف أو تدمير    إحداث تدهور أو

أو   الجيولوجية  التكوينات 

تعد   التي  المناطق  أو  الجغرافية 

موطناً لفصائل الحيوان أو النبات  

 أو لتكاثرهما. 

هواء   .2 أو  مياه  أو  تربة  تلويث 

الطبيعية المناطق  أ  المحميات  و 

 . ذات الحساسية البيئية 

  أو إتالف أو نقلقطع أو اقتالع   .3

 النباتات أو تعرية التربة. 

أو  إقامة   .4 المباني  أو  المنشآت 

شق الطرق أو القنوات البحرية أو  

شأنه   .1 من  نشاط  بأي   القيام 

إتالف أو تدمير    إحداث تدهور أو

أو   الجيولوجية  التكوينات 

تعد   التي  المناطق  أو  الجغرافية 

موطناً لفصائل الحيوان أو النبات  

 أو لتكاثرهما. 

هواء   .2 أو  مياه  أو  تربة  تلويث 

الطبيعيةالمحمي  المناطق  أ  ات  و 

 . ذات الحساسية البيئية 

  أو إتالف أو نقلقطع أو اقتالع   .3

 النباتات أو تعرية التربة. 

أو   .4 المباني  أو  المنشآت  إقامة 

شق الطرق أو القنوات البحرية أو  
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أو   زراعية  أنشطة  أية  ممارسة 

المناطق   في  تجارية  أو  صناعية 

والمناطق ذات الحساسية  المحمية  

على   الحصول  دون  البيئية 

 تصريح بذلك من المجلس. 

أو   زراعية  أنشطة  أية  ممارسة 

أو رعوية أو  صناعية أو تجارية  

تسيير المركبات خارج المسارات  

في المناطق المحمية    المحدَّدة لذلك

البيئية   الحساسية  ذات  والمناطق 

دون الحصول على تصريح بذلك  

 من المجلس. 

أو   زراعية  أنشطة  أية  ممارسة 

أو رعوية أو  صناعية أو تجارية  

تسيير المركبات خارج المسارات  

في المناطق المحمية    المحدَّدة لذلك

البيئية   الحساسية  ذات  والمناطق 

دون الحصول على تصريح بذلك  

 من المجلس. 

 (74مادة )

 

 

 

 

 (74مادة )

 الفقرة )ب(: •

- ( )1البند  عبارة  إضافة  أو  (: 

المساس   أو  إيذاءها  أو  إمساكها 

 ( إلى نهاية البند. بها

 (74مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 

 

 (74مادة )
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مع   -أ وبالتنسيق  المجلس  يقوم 

للتنوع   التوجيهية  الوطنية  اللجنة 

المعنية   والجهات  البيولوجي 

لصون   الالزمة  التدابير  باتخاذ 

- ( )3البند  عبارة  إضافة  أو  (: 

األصداف أو القواقع أو غيرها من  

تدمير  الكائنات )أو  عبارة  بعد   )

وتصويب   المرجانية(،  الشعب 

 (. إتالف)اتالف( إلى )كلمة 

- ( كلمتي  5البند  تصويب   :)

االتجار،  )اإلتجار، أجزائها( إلى )

 (. أجزاؤها

ص بعد التعديل:   الـنَـّ

المجلس  -أ مع    يقوم  وبالتنسيق 

للتنوع   التوجيهية  الوطنية  اللجنة 

المعنية   والجهات  البيولوجي 

لصون   الالزمة  التدابير  باتخاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع    المجلس   يقوم  -أ وبالتنسيق 

للتنوع   التوجيهية  الوطنية  اللجنة 

المعنية   والجهات  البيولوجي 
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مجموعات   من  الفطرية  األنواع 

التي   والطيور  والحيوان،  النبات 

تتخذ من المملكة موطناً أو محطة  

 للراحة أو التفريخ أو االستيطان. 

أنه يُحظر القيام بكل ما من ش - ب

من   الفطرية  باألنواع  اإلضرار 

والحيوانات   والطيور  النباتات 

وجه   على  ذلك  ويشمل 

 الخصوص: 

قتل أو صيد أو تهريب األنواع   .1

 الفطرية المهددة باالنقراض. 

 

مجموعات   من  الفطرية  األنواع 

و  التي  النبات  والطيور  الحيوان، 

تتخذ من المملكة موطناً أو محطة  

 للراحة أو التفريخ أو االستيطان. 

بكل ما من شأنه   - ب القيام  يُحظر 

من   الفطرية  باألنواع  اإلضرار 

والحيوانات   والطيور  النباتات 

وجه   على  ذلك  ويشمل 

 الخصوص: 

 

قتل أو صيد أو تهريب األنواع   .1

المهددة   أو    باالنقراضالفطرية 

المساس   أو  إيذاءها  أو  إمساكها 

 . بها

لصون   الالزمة  التدابير  باتخاذ 

مجموعات   من  الفطرية  األنواع 

التي   والطيور  والحيوان،  النبات 

تتخذ من المملكة موطناً أو محطة  

 للراحة أو التفريخ أو االستيطان. 

بكل ما من شأنه   - ب القيام  يُحظر 

من    اإلضرار الفطرية  باألنواع 

والحيوانات   والطيور  النباتات 

وجه   على  ذلك  ويشمل 

 الخصوص: 

 

قتل أو صيد أو تهريب األنواع   .1

باالنقراض المهددة  أو    الفطرية 
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أو   .2 الطيور  أعشاش  إتالف 

الفطرية   األنواع  من  بيضها 

 المهددة باالنقراض. 

قطع أو اتالف أو تدمير الشعب   .3

أو   المهددة المرجانية  النباتات 

أم   برية  كانت  سواء  باالنقراض 

 بحرية. 

 

حيازة أو نقل األنواع الفطرية   .4

المهددة باالنقراض بغير ترخيص  

 من المجلس. 

الفطرية   .5 باألنواع  اإلتجار 

كانت   سواء  باالنقراض  المهددة 

أو   .2 الطيور  أعشاش  إتالف 

الفطرية   األنواع  من  بيضها 

 المهددة باالنقراض. 

أو تدمير الشعب    إتالفقطع أو   .3

أو األصداف أو القواقع  المرجانية  

أو النباتات    أو غيرها من الكائنات

كانت   سواء  باالنقراض  المهددة 

 برية أم بحرية. 

حيازة أو نقل األنواع الفطرية   .4

المهددة باالنقراض بغير ترخيص  

 من المجلس. 

الفطرية    االتجار .5 باألنواع 

كانت   سواء  باالنقراض  المهددة 

المساس   أو  إيذاءها  أو  إمساكها 

 . بها

أو   .2 الطيور  أعشاش  إتالف 

الفطرية   األنواع  من  بيضها 

 المهددة باالنقراض. 

أو تدمير الشعب    إتالفقطع أو   .3

أو األصداف أو القواقع  المرجانية  

أو النباتات    أو غيرها من الكائنات

كانت   سواء  باالنقراض  المهددة 

 برية أم بحرية. 

حيازة أو نقل األنواع الفطرية   .4

المهددة باالنقراض بغير ترخيص  

 من المجلس. 
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أو   أجزائها  وكذلك  ميتة،  أم  حية 

بغير   مشتقاتها  أو  منتجاتها 

 ترخيص من المجلس. 

نواع الغريبة الغازية  إدخال األ  .6

 إلى المملكة. 

وكذلك   ميتة،  أم  أو    أجزاؤهاحية 

بغير   مشتقاتها  أو  منتجاتها 

 ترخيص من المجلس. 

األنواع الغريبة الغازية    إدخال .6

 إلى المملكة. 

الفطرية    االتجار .5 باألنواع 

كانت   سواء  باالنقراض  المهددة 

وكذلك   ميتة،  أم  أو    أجزاؤهاحية 

بغير   مشتقاتها  أو  منتجاتها 

 ترخيص من المجلس. 

إدخال األنواع الغريبة الغازية   .6

 إلى المملكة. 

 (75مادة )

 

 

 (75مادة )

الواردة  )اإلتجار(  كلمة  تصويب 

الثانية في   إلى    الفقرة  المادة  من 

 (. االتجار)

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 (75مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (75مادة )
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يعمل المجلس على ضمان مستوى  

أمان   الحماية في مجال  مالئم من 

الكائنات   واستخدام  ومناولة  نقل 

أن   يمكن  التي  المحورة  الحية 

تترتب عليها آثار ضارة على حفظ  

واستدامة استخدام التنوع الحيوي،  

اإلنسان،   صحة  على  مخاطر  أو 

 وبصفة خاصة النقل عبر الحدود. 

أ  حيازة  أو  إدخال  يجوز  و  وال 

المحورة    اإلتجار  الحية  بالكائنات 

 إال بتصريح من المجلس. 

يعمل المجلس على ضمان مستوى  

أمان   الحماية في مجال  مالئم من 

الكائنات   واستخدام  ومناولة  نقل 

أن   يمكن  التي  المحورة  الحية 

تترتب عليها آثار ضارة على حفظ  

واستدامة استخدام التنوع الحيوي،  

اإلنسان،   صحة  على  مخاطر  أو 

 وبصفة خاصة النقل عبر الحدود. 

أو   حيازة  أو  إدخال  يجوز  وال 

المحورة    االتجار الحية  بالكائنات 

 إال بتصريح من المجلس. 

يعمل المجلس على ضمان مستوى  

أمان   الحماية في مجال  مالئم من 

الكائنات   واستخدام  ومناولة  نقل 

أن   يمكن  التي  المحورة  الحية 

تترتب عليها آثار ضارة على حفظ  

واستدامة استخدام التنوع الحيوي،  

اإلنسان،   صحة  على  مخاطر  أو 

 وبصفة خاصة النقل عبر الحدود. 

أو   حيازة  أو  إدخال  يجوز  وال 

المحورة    االتجار الحية  بالكائنات 

 إال بتصريح من المجلس. 
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 (76مادة )

 

 

 

 

الموارد   على  الحصول  يُحظر 

التقليدية    الحيوية المعارف  أو 

المرتبطة بها سواء للبحث العلمي  

أو   التجاري  لالستخدام  أو 

من   ترخيص  دون  الشخصي 

 المجلس. 

أو    الحيويةوال يجوز نقل الموارد  

المعارف التقليدية المرتبطة بها إال  

 (76مادة )

الواردة في   تغيير كلمة )الحيوية( 

إلى  ا  الفقرتين  والثانية  ألولى 

 (. الجينية )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

الموارد  على  الحصول  يُحظر 

التقليدية    الجينية  المعارف  أو 

المرتبطة بها سواء للبحث العلمي  

أو   التجاري  لالستخدام  أو 

من   ترخيص  دون  الشخصي 

 المجلس. 

أو    الجينيةوال يجوز نقل الموارد  

المعارف التقليدية المرتبطة بها إال  

 (76مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 مجلس النواب الموقر.بقرار 

 

 (76مادة )

 

 

 

 

الموارد  على  الحصول  يُحظر 

التقليدية    الجينية  المعارف  أو 

المرتبطة بها سواء للبحث العلمي  

أو   التجاري  لالستخدام  أو 

من   ترخيص  دون  الشخصي 

 المجلس. 

أو    الجينيةوال يجوز نقل الموارد  

المعارف التقليدية المرتبطة بها إال  
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من   ترخيص  على  الحصول  بعد 

 المجلس. 

من   ترخيص  على  الحصول  بعد 

 المجلس. 

من   ترخيص  على  الحصول  بعد 

 المجلس. 

 (77مادة )

 

 

 

 

 

للحصول   بطلب  التقدم  يجوز  ال 

الملكية   حقوق  من  حق  أي  على 

المملكة الفكرية   خارج  أو    داخل 

ألي اختراع يستند إلى أي بحث أو  

الموارد   عن    الحيوية معلومات 

 (77مادة )

• ( عبارة  خارج  حذف  أو  داخل 

 (. المملكة

إلى  • )الحيوية(  كلمة  تغيير 

 (. الجينية )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

للحصول   بطلب  التقدم  يجوز  ال 

الملكية   حقوق  من  حق  أي  على 

الفكرية ألي اختراع يستند إلى أي  

الموارد   عن  معلومات  أو  بحث 

عليها    الجينية  الحصول  تم  التي 

 (77مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (77ة )ماد

 

 

 

 

 

للحصول   بطلب  التقدم  يجوز  ال 

الملكية   حقوق  من  حق  أي  على 

الفكرية ألي اختراع يستند إلى أي  

الموارد  عن  معلومات  أو  بحث 

التي تم الحصول عليها من    الجينية
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التي تم الحصول عليها من المملكة  

موافقة  على  الحصول  بعد  إال 

 المجلس. 

من المملكة إال بعد الحصول على  

 موافقة المجلس. 

على   الحصول  بعد  إال  المملكة 

 موافقة المجلس. 

 الباب الثالث عشر

 المقاييس البيئية 

 

 الباب الثالث عشر

 المقاييس البيئية 

 

 الباب الثالث عشر

 المقاييس البيئية 

الموافقة على مسمى الباب الثالث 

مشروع   في  ورد  كما  عشر 

 القانون.

 الباب الثالث عشر

 المقاييس البيئية 

 

 (78مادة )

بتحديد   قراراً  المجلس  يُصدر 

المقاييس البيئية، وتقنيات وأساليب 

وممارسات  الفعاليات  في  التحكم 

ومعدات   وأجهزة  وحدات  تشغيل 

 (78مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (78)مادة 

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (78مادة )

بتحديد   قراراً  المجلس  يُصدر 

المقاييس البيئية، وتقنيات وأساليب 

وممارسات  الفعاليات  في  التحكم 

ومعدات   وأجهزة  وحدات  تشغيل 
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خفض   إلى  يؤدي  بما  المشروع 

عن   الناتج  التلوث  معدالت 

 المشروع والحد منه. 

خفض   إلى  يؤدي  بما  المشروع 

عن   الناتج  التلوث  معدالت 

 المشروع والحد منه. 

 (79مادة )

تسري المقاييس البيئية على جميع  

العامة   والخاصة المشروعات 

المشروعات   هذه  كانت  سواء 

قائمة أو تحت التأسيس أو التصميم  

 وما ينشأ منها في المستقبل. 

بناًء   المجلس  من  بقرار  ويجوز 

استثناء   الشأن  ذوي  طلب  على 

تطبيق   من  المشروعات  بعض 

لفترة   المقاييس  هذه  من  بعض 

 (79مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (79مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (79مادة )

تسري المقاييس البيئية على جميع  

والخاصة  العامة  المشروعات 

هذه   كانت  المشروعات  سواء 

قائمة أو تحت التأسيس أو التصميم  

 وما ينشأ منها في المستقبل. 

بناًء   المجلس  من  بقرار  ويجوز 

استثناء   الشأن  ذوي  طلب  على 

تطبيق   من  المشروعات  بعض 

لفترة   المقاييس  هذه  من  بعض 
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محددة تقبلها اإلدارة المختصة بناًء  

هذه   تقدمه  فني  تقرير  على 

يشكل   أال  بشرط  المشروعات، 

الصحة  أو  البيئة  على  خطراً 

األحكام   ضوء  في  وذلك  العامة، 

والمو  التي  اإلجرائية  ضوعية 

 تحددها الالئحة التنفيذية. 

محددة تقبلها اإلدارة المختصة بناًء  

هذه   تقدمه  فني  تقرير  على 

يشكل   أال  بشرط  المشروعات، 

الصحة  أو  البيئة  على  خطراً 

األحكام   ضوء  في  وذلك  العامة، 

التي   والموضوعية  اإلجرائية 

 تحددها الالئحة التنفيذية. 

 (80مادة )

وتشغيل   وتنفيذ  تصميم  يجب 

المشروعات وصيانتها والمحافظة  

تجاوز   عدم  يضمن  بما  عليها، 

يُحددها   التي  البيئية  المقاييس 

المشروعات   تلتزم  كما  المجلس، 

 (80مادة )

المادة كما ورد  الموافقة على َنـص  

 في مشروع القانون. 

 

 (80مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (80مادة )

وتشغيل   وتنفيذ  تصميم  يجب 

المشروعات وصيانتها والمحافظة  

تجاوز   عدم  يضمن  بما  عليها، 

يُحددها   التي  البيئية  المقاييس 

المشروعات   تلتزم  كما  المجلس، 
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بعدم   ألنشطتها  ممارستها  في 

انبعاث أو تسرب المواد والعوامل  

حدود   يجاوز  بما  للبيئة  الملوثة 

بها،   المسموح  البيئية  المقاييس 

المواد وي لتلك  تسرب  أي  عتبر 

أو   العمل  بيئة  في  والعوامل 

منعه   يلزم  بيئياً  خطراً  خارجها 

الجهاز   قبل  من  فوراً  وإيقافه 

اإلدارة  قيام  لحين  التنفيذي 

القياسات   بإجراء  المختصة 

تجاوزه  عدم  تؤكد  التي  الالزمة 

المسموح   البيئية  المقاييس  لحدود 

 بها. 

بعدم   ألنشطتها  ممارستها  في 

انبعاث أو تسرب المواد والعوامل  

حدود   يجاوز  بما  للبيئة  الملوثة 

بها،   المسموح  البيئية  المقاييس 

المواد وي لتلك  تسرب  أي  عتبر 

أو   العمل  بيئة  في  والعوامل 

منعه   يلزم  بيئياً  خطراً  خارجها 

الجهاز   قبل  من  فوراً  وإيقافه 

اإلدارة  قيام  لحين  التنفيذي 

القياسات   بإجراء  المختصة 

تجاوزه  عدم  تؤكد  التي  الالزمة 

المسموح   البيئية  المقاييس  لحدود 

 بها. 
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 (81مادة )

وقت  تلتزم   القائمة  المشروعات 

بتحديد   المتعلق  القرار  صدور 

المقاييس البيئية أو أي تعديل يرد  

يكفل   بما  أوضاعها  بتوفيق  عليه 

والمعايير   باالشتراطات  االلتزام 

القرار،  في  عليها  المنصوص 

معقولة  زمنية  فترة  خالل  وذلك 

 تحدد فيه. 

كما تلتزم هذه المشروعات بإعداد  

لتوفيق  الالزمة  أوضاعها    الخطة 

وعرضها على المجلس للبت فيها،  

من  يراه  ما  إدخال  وللمجلس 

 (81مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (81مادة )

المادة كما ورد  الموافقة على َنـص  

 في مشروع القانون. 

 

 (81مادة )

وقت   القائمة  المشروعات  تلتزم 

بتحديد   المتعلق  القرار  صدور 

المقاييس البيئية أو أي تعديل يرد  

يكفل   بما  أوضاعها  بتوفيق  عليه 

والمعايير   باالشتراطات  االلتزام 

القرار،  في  عليها  المنصوص 

معقولة  زمنية  فترة  خالل  وذلك 

 فيه. تحدد 

كما تلتزم هذه المشروعات بإعداد  

أوضاعها   لتوفيق  الالزمة  الخطة 

وعرضها على المجلس للبت فيها،  

من  يراه  ما  إدخال  وللمجلس 
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تعديالت على هذه الخطة، وتلتزم  

الخطة   بتنفيذ  المشروعات 

يدخلها   التي  والتعديالت  المعتمدة 

 المجلس. 

تعديالت على هذه الخطة، وتلتزم  

الخطة   بتنفيذ  المشروعات 

يدخلها   التي  والتعديالت  المعتمدة 

 المجلس. 

 (82مادة )

المختصة   اإلدارة  من  لكل  يكون 

أخذ  والجه في  الحق  المعنية  ة 

عينات سواء من التربة أو الماء أو  

ليتم   أخرى  مواد  أي  أو  الزيوت 

تحليلها حسب الطرق التي تحددها  

القرارات التنفيذية وذلك للتأكد من  

مع   التحاليل  نتائج  مطابقة 

 المعتمدة.  المواصفات

 (82مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 القانون. في مشروع 

 

 (82مادة )

( كلمة  بكلمة  المقاييساستبدال   )

عجز  المواصفات) في  الواردة   )

 المادة. 

 

 (82مادة )

المختصة   اإلدارة  من  لكل  يكون 

أخذ   في  الحق  المعنية  والجهة 

عينات سواء من التربة أو الماء أو  

ليتم   أخرى  مواد  أي  أو  الزيوت 

تحليلها حسب الطرق التي تحددها  

القرارات التنفيذية وذلك للتأكد من  

مع   التحاليل  نتائج  مطابقة 

 المعتمدة.  المقاييس 
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 الباب الرابع عشر

 الرسوم

 

 الباب الرابع عشر

 الرسوم

 

 الباب الرابع عشر

 الرسوم

الموافقة على مسمى الباب الرابع 

مشروع   في  ورد  كما  عشر 

 القانون.

 الباب الرابع عشر

 الرسوم

 

 (83مادة )

الخدمات  التنفيذية  الالئحة  تحدد 

المجلس   يقدمها  التي  والتراخيص 

القانون   هذا  ألحكام  طبقاً 

  المنفذة له. والقرارات

ويحدد المجلس بعد موافقة مجلس  

الوزراء الرسوم التي تُفرض على  

وغير  والتراخيص  الخدمات    هذه 

 (83مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (83مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 القانون. في مشروع 

 

 (83مادة )

الخدمات  التنفيذية  الالئحة  تحدد 

المجلس   يقدمها  التي  والتراخيص 

القانون   هذا  ألحكام  طبقاً 

  المنفذة له. والقرارات

ويحدد المجلس بعد موافقة مجلس  

الوزراء الرسوم التي تُفرض على  

وغير  والتراخيص  الخدمات    هذه 
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ذلك من الحاالت التي يوجب هذا 

 القانون أداء رسم عنها. 

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 

الباب  مسمى  على  الموافقة 

في   ورد  كما  عشر  الخامس 

 مشروع القانون. 

 الباب الخامس عشر

 والضبطية القضائية التفتيش 

 

 (84)مادة 

 

 

 

 

 

 (84)مادة 

( بعد  ،فاصلة )البند )أ(: إضافة   •

 عبارة )أوقات العمل(. 

كلمة   • تصويب  )ب(:  البند 

 (. إثبات )إلى )اثبات( 

 البند )ج(:  •

 (84)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد  

مع   الموقر،  النواب  مجلس  بقرار 

باستبد اللجنة  عبارة توصية  ال 

المرخ صة) بعبارة  الجهات   )

 (84)مادة 

 

 

 

 

 



325 
 

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس   .أ يندبهم  الذين  للمفتشين 

المجلس   المجلس من بين موظفي 

من   المختصين  أخرى أو    جهات 

تغيير عبارة )للمفتشين( الواردة  -

( إلى  البند  صدر  لمأموري  في 

 (. الضبط القضائي

الفقرتين   - من  )أي  عبارة  تغيير 

 (. الفقرة )ب()أ( و)ب(( إلى )

-  ( كلمة  إلى تصريح تغيير   )

 (. إذن)

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

رئيس   .أ يندبهم  الذين  للمفتشين 

المجلس   بين موظفي  المجلس من 

أخرى   جهات  من  المختصين  أو 

اتخاذ  التفتيش  بأعمال  للقيام 

من   للتحقق  الالزمة  اإلجراءات 

( الواردة في صدر  جهات أخرى)

 . البند )أ( من المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس   .أ يندبهم  الذين  للمفتشين 

المجلس   بين موظفي  المجلس من 

من   المختصين  جهات  الأو 
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اتخاذ   التفتيش  بأعمال  للقيام 

من   للتحقق  الالزمة  اإلجراءات 

والئحته  القانون  هذا  أحكام    تنفيذ 

الصادرة  والقرارات  التنفيذية 

له،   دخول  تنفيذاً  األخص  وعلى 

أحكام لتطبيق  الخاضعة    األماكن 

القانون،   أوقات هذا  في  وذلك 

ولهم  المعلومات    العمل  طلب 

األشخاص  وعلى    الالزمة، 

عن   إعاقتهم  عدم  والمشروعات 

بما   وتزويدهم  مهامهم،  أداء 

 يطلبونه خالل مدة معقولة.

 

والئحته  القانون  هذا  أحكام    تنفيذ 

الصادرة  والقرارات  التنفيذية 

دخول   األخص  وعلى  له،  تنفيذاً 

أحكام  لتطبيق  الخاضعة    األماكن 

أوقات    ،القانونهذا   في  وذلك 

المعلومات    ،العمل طلب  ولهم 

األشخاص  وعلى    الالزمة، 

عن   إعاقتهم  عدم  والمشروعات 

بما   وتزويدهم  مهامهم،  أداء 

 يطلبونه خالل مدة معقولة.

 

لموظفي المجلس الذين يخولهم   . ب

العدل   بشئون  المعني  الوزير 

التفتيش    صةالمرخ   بأعمال  للقيام 

للتحقق   الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 

القانون   هذا  أحكام  تنفيذ  من 

والقرارات   والئحته التنفيذية 

الصادرة تنفيذاً له، وعلى األخص  

لتطبيق   الخاضعة  األماكن  دخول 

القانون   أحكام في    ، هذا  وذلك 

العمل طلب    ،أوقات  ولهم 

وعلى   الالزمة،  المعلومات 

عدم  والمشرو   األشخاص عات 

مهامهم،   أداء  عن  إعاقتهم 

مدة   يطلبونه خالل  بما  وتزويدهم 

 معقولة. 
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لموظفي المجلس الذين يخولهم   . ب

العدل   بشئون  المعني  الوزير 

المجلس صفة    باالتفاق مع رئيس 

مأموري الضبط القضائي بالنسبة  

للجرائم المنصوص عليها في هذا 

في تقع  والتي  دوائر    القانون، 

متعلقة   وتكون  اختصاصهم 

  اثبات بأعمال وظائفهم، الحق في  

حق  ولهم  الجرائم،  التفتيش    تلك 

وضبط   االستدالالت  وجمع 

وتحرير   المخالفة  الحاالت 

الالزمة هذه  المحاضر  وتحال   ،

المجلس صفة    باالتفاق مع رئيس 

بة  مأموري الضبط القضائي بالنس

للجرائم المنصوص عليها في هذا 

في تقع  والتي  دوائر    القانون، 

متعلقة   وتكون  اختصاصهم 

  إثبات بأعمال وظائفهم، الحق في  

حق  ولهم  الجرائم،  التفتيش    تلك 

وضبط   االستدالالت  وجمع 

وتحرير   المخالفة  الحاالت 

هذه   وتحال  الالزمة،  المحاضر 

المحاضر إلى النيابة العامة بقرار  

 رئيس المجلس أو من يفوضه. من  

لموظفي المجلس الذين يخولهم   . ب

العدل   بشئون  المعني  الوزير 

المجلس صفة    باالتفاق مع رئيس 

مأموري الضبط القضائي بالنسبة  

للجرائم المنصوص عليها في هذا 

في تقع  والتي  دوائر    القانون، 

متعلقة   وتكون  اختصاصهم 

  إثبات بأعمال وظائفهم، الحق في  

حق  ولهم  الجرائم،  التفتيش    تلك 

وضبط   االستدالالت  وجمع 

وتحرير   المخالفة  الحاالت 

هذه   وتحال  الالزمة،  المحاضر 
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المحاضر إلى النيابة العامة بقرار  

 من رئيس المجلس أو من يفوضه. 

ال يجوز للمفتشين المشار إليهم   .ج

في أي من الفقرتين )أ( و)ب( من  

األماكن  دخول  المادة    هذه 

المخصصة للسكنى دون الحصول  

النيابة    تصريحعلى   من  بذلك 

 العامة.

 

 

 

 

 

يجوز   .ج الضبط ال  لمأموري 

في    القضائي إليهم  الفقرة  المشار 

  من هذه المادة دخول األماكن   )ب( 

المخصصة للسكنى دون الحصول  

 بذلك من النيابة العامة.  إذنعلى 

المحاضر إلى النيابة العامة بقرار  

 من رئيس المجلس أو من يفوضه. 

يجوز   .ج الضبط ال  لمأموري 

في  المشا  القضائي إليهم  الفقرة  ر 

  من هذه المادة دخول األماكن   )ب( 

المخصصة للسكنى دون الحصول  

 بذلك من النيابة العامة.  إذنعلى 
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 الباب السادس عشر 

التصرف في المخالفات البيئية  

 والتعويض عن األضرار 

 

 الباب السادس عشر 

التصرف في المخالفات البيئية  

 والتعويض عن األضرار 

 

 

 السادس عشر الباب 

التصرف في المخالفات البيئية  

 والتعويض عن األضرار 

الباب  مسمى  على  الموافقة 

في   ورد  كما  عشر  السادس 

 مشروع القانون. 

 الباب السادس عشر 

التصرف في المخالفات البيئية  

 والتعويض عن األضرار 

 

 الفصل األول 

 التصرف في المخالفات البيئية 

 

 (85مادة )

بالتنسيق   المختصة  اإلدارة  تقوم 

والجهات   المعنية  الجهات  مع 

اإلجراءات   باتخاذ  الُمرخصة 

 الفصل األول 

 التصرف في المخالفات البيئية 

 

 (85مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 الفصل األول 

 التصرف في المخالفات البيئية 

 

 (85مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 الفصل األول 

 التصرف في المخالفات البيئية 

 

 (85)مادة 

بالتنسيق   المختصة  اإلدارة  تقوم 

والجهات   المعنية  الجهات  مع 

اإلجراءات   باتخاذ  الُمرخصة 
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على   المخالف  لحمل  الالزمة 

عن   الناجم  الوضع  تصحيح 

بالمخالفة   ترتكب  التي  األفعال 

وتأثيراتها   القانون  هذا  ألحكام 

وتحمل   البيئة  على  ومضاعفاتها 

إزالة  الناجمة عن  التكاليف  جميع 

 الضرر. 

بأن  و  المختصة  لإلدارة  تبين  إذا 

اإلمكانيات   يمتلك  ال  المخالف 

المخالفة،  إلزالة  الالزمة  الفنية 

بعد   المختصة  لإلدارة  يكون 

التنسيق مع الجهات المعنية تكليف  

المؤهلين   األشخاص  أو  الجهات 

 
على   المخالف  لحمل  الالزمة 

عن   الناجم  الوضع  تصحيح 

بالمخالفة   ترتكب  التي  األفعال 

وتأثيراتها   القانون  هذا  ألحكام 

وتحمل   البيئة  على  ومضاعفاتها 

إزالة  الناجمة عن  التكاليف  جميع 

 الضرر. 

بأن   المختصة  لإلدارة  تبين  وإذا 

اإلمكانيات   يمتلك  ال  المخالف 

الم إلزالة  الالزمة  خالفة، الفنية 

بعد   المختصة  لإلدارة  يكون 

التنسيق مع الجهات المعنية تكليف  

المؤهلين   األشخاص  أو  الجهات 



331 
 

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

حسب   المخالفة  إلزالة 

تضعها وخالل   التي  االشتراطات 

 مدة تحددها على نفقة المخالف.

حسب   المخالفة  إلزالة 

تضعها وخالل   التي  االشتراطات 

 مدة تحددها على نفقة المخالف.

 (86مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (86مادة )

ال تزيد على لمدة  ،  ة )إضافة عبار

لمدة   َمـدَّها  ويجوز  شهرين، 

الجهاز  على  ويتعيَّن  مماثلة، 

الجهات   مع  بالمشاركة  التنفيذي 

الوقف   مدة  خالل  المرخصة 

المشار إليها اتخاذ إجراءات إلغاء  

وفقاً   تعديله  أو  النشاط  ترخيص 

(  لالشتراطات البيئية المعمول بها

 إلى نهاية المادة.

 (86مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (86مادة )
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بالمسئولية   اإلخالل  عدم  مع 

كانت   إذا  والمدنية،  الجنائية 

ذات   وقعت  التي  البيئية  المخالفة 

عدم   وكان  كبيرة  بيئية  تأثيرات 

عليه   يترتب  فوراً  بإزالتها  القيام 

يكون   التأثيرات،  هذه  مضاعفة 

بإزالة   يأمر  أن  التنفيذي  للرئيس 

نفقة   على  الفور  على  المخالفة 

حسب   النشاط  ووقف  المخالف، 

 االشتراطات البيئية المعمول بها. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

بالمسئولية   اإلخالل  عدم  مع 

كانت   إذا  والمدنية،  الجنائية 

ذات   وقعت  التي  البيئية  المخالفة 

عدم   وكان  كبيرة  بيئية  تأثيرات 

عليه   يترتب  فوراً  بإزالتها  القيام 

يكون   التأثيرات،  هذه  مضاعفة 

بإزالة  يأمر  أن  التنفيذي  للرئيس 

نفقة   على  الفور  على  المخالفة 

حسب  ا النشاط  ووقف  لمخالف، 

بها المعمول  البيئية  ،  االشتراطات 

لمدة ال تزيد على شهرين، ويجوز  

على   ويتعيَّن  مماثلة،  لمدة  َمـدَّها 

 

بالمسئولية   اإلخالل  عدم  مع 

كانت   إذا  والمدنية،  الجنائية 

ذات   وقعت  التي  البيئية  المخالفة 

عدم   وكان  كبيرة  بيئية  تأثيرات 

عليه   يترتب  فوراً  بإزالتها  القيام 

يكون   التأثيرات،  هذه  مضاعفة 

بإزالة   يأمر  أن  التنفيذي  للرئيس 

نفقة   على  الفور  على  المخالفة 

حسب   النشاط  ووقف  المخالف، 

بها المعمول  البيئية  ،  االشتراطات 

لمدة ال تزيد على شهرين، ويجوز  

على   ويتعيَّن  مماثلة،  لمدة  َمـدَّها 
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مع   بالمشاركة  التنفيذي  الجهاز 

مدة   خالل  المرخصة  الجهات 

اتخاذ  إليها  المشار  الوقف 

النشاط   ترخيص  إلغاء  إجراءات 

لالشتراطات   وفقاً  تعديله  أو 

 . يئية المعمول بهاالب

مع   بالمشاركة  التنفيذي  الجهاز 

خالل المرخصة  مدة    الجهات 

اتخاذ   إليها  المشار  الوقف 

النشاط   ترخيص  إلغاء  إجراءات 

لالشتراطات   وفقاً  تعديله  أو 

 . البيئية المعمول بها

 (87مادة )

 

 

 

 

المختص،   .أ البيئي  المفتش  يقوم 

بتوجيه   مخالفة،  وقوع  حالة  في 

 (87مادة )

( كلمة  بعد  المختصةإضافة   )

الواردة  اإلدارة(  )وارتأت  عبارة 

 . )ب(  في البند

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

المختص،   .أ البيئي  المفتش  يقوم 

بتوجيه   مخالفة،  وقوع  حالة  في 

 (87مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (87مادة )

 

 

 

 

المختص،   .أ البيئي  المفتش  يقوم 

بتوجيه   مخالفة،  وقوع  حالة  في 
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إخطار كتابي إلى المخالف بإزالة 

فترة   خالل  وأسبابها  المخالفة 

اإلخطار،  زمنية معقولة تحدد في  

وتحال المخالفة إلى النيابة العامة،  

بالمخالفة   اإلخطار  توجيه  ويكون 

حسبما   إلزالتها  المحدد  والميعاد 

 تبينه الالئحة التنفيذية. 

إذا لم يقم المخالف الذي وجه   .ب

من   أي  بتنفيذ  اإلخطار  إليه 

خالل   المخالفة  إزالة  متطلبات 

المدة التي حددها اإلخطار وارتأت  

ألسب  تتعلاإلدارة  بحماية  اب  ق 

عا  بشكل  إزالتها  جاز  ج البيئة  ل 

إخطار كتابي إلى المخالف بإزالة  

فترة   خالل  وأسبابها  المخالفة 

اإلخطار،  زمنية معقولة تحدد في  

وتحال المخالفة إلى النيابة العامة،  

بالمخالفة   اإلخطار  توجيه  ويكون 

حسبما   إلزالتها  المحدد  والميعاد 

 تبينه الالئحة التنفيذية. 

الذي وجه   .ب المخالف  يقم  لم  إذا 

من   أي  بتنفيذ  اإلخطار  إليه 

خالل   المخالفة  إزالة  متطلبات 

المدة التي حددها اإلخطار وارتأت  

تتعل   المختصة اإلدارة   ق  ألسباب 

ل  ج بحماية البيئة إزالتها بشكل عا

إخطار كتابي إلى المخالف بإزالة  

فترة   خالل  وأسبابها  المخالفة 

زمنية معقولة تحدد في اإلخطار،  

وتحال المخالفة إلى النيابة العامة،  

بالمخالفة   اإلخطار  توجيه  ويكون 

حسبما   إلزالتها  المحدد  والميعاد 

 تنفيذية. تبينه الالئحة ال

وجه   .ب الذي  المخالف  يقم  لم  إذا 

من   أي  بتنفيذ  اإلخطار  إليه 

خالل   المخالفة  إزالة  متطلبات 

المدة التي حددها اإلخطار وارتأت  

تتعل   المختصة اإلدارة   ق  ألسباب 

ل  ج بحماية البيئة إزالتها بشكل عا
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بإزالتها   األمر  التنفيذي  للرئيس 

وتحت   المخالف  نفقة  على 

 مسئوليته. 

للمحكمة   .ج األحوال،  جميع  وفي 

فضالً عن توقيع العقوبة المقررة،  

المخالفة  أسباب  بإزالة  تأمر  أن 

وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل  

ذلك كان  متى  المخالفة   ارتكاب 

 ممكناً. 

األمر   التنفيذي  للرئيس  جاز 

بإزالتها على نفقة المخالف وتحت  

 مسئوليته. 

ال، للمحكمة  وفي جميع األحو  .ج

فضالً عن توقيع العقوبة المقررة،  

المخالفة   أسباب  بإزالة  تأمر  أن 

وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل  

ذلك   كان  متى  المخالفة  ارتكاب 

 ممكناً. 

 

 

 

 

األمر   التنفيذي  للرئيس  جاز 

بإزالتها على نفقة المخالف وتحت  

 مسئوليته. 

للمحكمة   .ج األحوال،  جميع  وفي 

فضالً عن توقيع العقوبة المقررة،  

المخالفة   أسباب  بإزالة  تأمر  أن 

وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل  

ذلك   كان  متى  المخالفة  ارتكاب 

 ممكناً. 
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 الفصل الثاني 

 التعويض عن األضرار البيئية 

 (88مادة )

 

 

 

 

 

 

بالمسئولية   اإلخالل  عدم  مع 

في    يلتزمالجنائية،   تسبب  كل من 

أحداث ضرر للبيئة نتيجة مخالفة 

هذا   في  الواردة  األحكام  من  أي 

 الفصل الثاني 

 التعويض عن األضرار البيئية 

 (88)مادة 

في   • الواردة  )يلتزم(  كلمة  حذف 

 من المادة. ىاألول الفقرة

الواردة  • )أحداث(  تصويب كلمة 

المادة  من  األولى  الفقرة  في 

 (. إحداث لتكون )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

بالمسئولية   اإلخالل  عدم  مع 

  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  

النواب   مجلس  مع  بقرار  الموقر، 

إذا ،)حذف عبارة  توصية اللجنة ب

  اقتضت الضرورة التنسيق معها( 

 الواردة في عجز المادة. 

 الفصل الثاني 

 التعويض عن األضرار البيئية 

 (88مادة )

 

 

 

 

 

 

بالمسئولية   اإلخالل  عدم  مع 

  إحداث  كل من تسبب فيالجنائية،  

ضرر للبيئة نتيجة مخالفة أي من  

األحكام الواردة في هذا القانون أو  
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القرارات  أو  اللوائح  أو  القانون 

مسئوالً   يكون  له،  تنفيذاً  الصادرة 

عن جميع التكاليف الالزمة إلزالة  

لما  الحال  وإعادة  األضرار،  هذه 

ي  كما  عليه،  بأية  كان  لزم 

 تعويضات قد تترتب عليها.

مع   التنسيق  للمجلس  ويكون 

قيمة   لتحديد  المعنية  الجهات 

الخسائر   عن  المناسب  التعويض 

والصحية   واالقتصادية  البيئية 

هذه  عن  الناجمة  واالجتماعية 

الضرورة المخالفة اقتضت  إذا   ،

 . التنسيق معها

الصادرة  القرارات  أو  اللوائح 

تنفيذاً له، يكون مسئوالً عن جميع  

هذه  إلزالة  الالزمة  التكاليف 

كان  لما  الحال  وإعادة  األضرار، 

عليه، كما يلزم بأية تعويضات قد 

 تترتب عليها. 

مع   التنسيق  للمجلس  ويكون 

قيمة  الجه لتحديد  المعنية  ات 

الخسائر  عن  المناسب  التعويض 

والصحية   واالقتصادية  البيئية 

هذه  عن  الناجمة  واالجتماعية 

الضرورة   اقتضت  إذا  المخالفة، 

 التنسيق معها. 

الصادرة  القرارات  أو  اللوائح 

تنفيذاً له، يكون مسئوالً عن جميع  

هذه  إلزالة  الالزمة  التكاليف 

كان  لما  الحال  وإعادة  األضرار، 

عليه، كما يلزم بأية تعويضات قد 

 تترتب عليها. 

مع   التنسيق  للمجلس  ويكون 

قيمة  الجه لتحديد  المعنية  ات 

الخسائر   عن  المناسب  التعويض 

والصحية   واالقتصادية  البيئية 

هذه واال عن  الناجمة  جتماعية 

 .المخالفة
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 (89مادة )

 

 

 

آخر   قانون  بأي  اإلخالل  مع عدم 

التلوث   عن  مدنياً  المسئول  يلتزم 

 بالتعويض عن: 

البيئة    األضرار .1 تصيب  التي 

ذاتها وتمنع أو تقلل من االستخدام 

بصفة   كان  سواء  لها،  المشروع 

بقيمتها    مؤقته  تضر  أو  دائمة  أو 

 االقتصادية أو الجمالية. 

 (89مادة )

الواردة في    (مؤقتهتصويب كلمة ) 

 (. مؤقتةإلى ) (1البند )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

آخر   قانون  بأي  اإلخالل  مع عدم 

التلوث   عن  مدنياً  المسئول  يلتزم 

 بالتعويض عن: 

البيئة    األضرار .1 تصيب  التي 

ذاتها وتمنع أو تقلل من االستخدام 

بصفة   كان  سواء  لها،  المشروع 

بقيمتها    مؤقتة تضر  أو  دائمة  أو 

 االقتصادية أو الجمالية. 

 (89مادة )

ورد  الموافقة على نص المادة كما  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (89مادة )

 

 

 

آخر   قانون  بأي  اإلخالل  مع عدم 

التلوث   عن  مدنياً  المسئول  يلتزم 

 بالتعويض عن: 

البيئة    األضرار .1 تصيب  التي 

ذاتها وتمنع أو تقلل من االستخدام 

بصفة   كان  سواء  لها،  المشروع 

بقيمتها    مؤقتة تضر  أو  دائمة  أو 

 االقتصادية أو الجمالية. 
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التلوث    تكلفة .2 وإزالة  التطهير 

والدراسات   البيئة  تأهيل  وإعادة 

 المتعلقة بذلك. 

التلوث    تكلفة .2 وإزالة  التطهير 

والدراسات   البيئة  تأهيل  وإعادة 

 المتعلقة بذلك. 

التلوث    تكلفة .2 وإزالة  التطهير 

والدراسات   البيئة  تأهيل  وإعادة 

 المتعلقة بذلك. 

 (90مادة )

المسئول من    يُعفى  التلوث  عن 

 المسئولية إذا أثبت أن الضرر:

 بسبب قوة قاهرة.  وقع .1

أو   .2 اإلهمال  بسبب  كلياً  وقع 

اإلدارية   الجهة  جانب  من  الخطأ 

 المختصة. 

 وقع كلياً بخطأ من المضرور.  .3

( من هذه  2(ويشترط لتطبيق البند  

عن   المسئول  يكون  أن  المادة 

 (90مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (90مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 القانون. في مشروع 

 

 (90مادة )

من   التلوث  عن  المسئول  يُعفى 

 المسئولية إذا أثبت أن الضرر:

 بسبب قوة قاهرة.  وقع .1

أو   .2 اإلهمال  بسبب  كلياً  وقع 

اإلدارية   الجهة  جانب  من  الخطأ 

 المختصة. 

 وقع كلياً بخطأ من المضرور.  .3

( من هذه  2(ويشترط لتطبيق البند  

عن   المسئول  يكون  أن  المادة 
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المختصة   اإلدارة  أبلغ  قد  التلوث 

إذا علم أو كان   بالحادث وأسبابه 

قد   يكون  وأن  به،  يعلم  أن  عليه 

الالزمة   االحتياطات  كافة  اتخذ 

آثار   من  التقليل  أو  الحادث  لمنع 

 التلوث.

المختصة   اإلدارة  أبلغ  قد  التلوث 

كان   أو  علم  إذا  وأسبابه  بالحادث 

عليه أن يعلم به، وأن يكون قد اتخذ  

لمنع   الالزمة  االحتياطات  كافة 

 الحادث أو التقليل من آثار التلوث. 

 (91مادة )

االتفاقيات  -أ أحكام  مراعاة  مع 

المملكة،   في  بها  المعمول  الدولية 

مسئولة   بحرية  وسيلة  كل  تلتزم 

عن أي أضرار للبيئة في المملكة  

بالتعويض عن الضرر الذي سببته  

التنظيف   تكاليف  ذلك  في  بما 

 (91مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (91مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 القانون. في مشروع 

 

 (91مادة )

االتفاقيات  -أ أحكام  مراعاة  مع 

المملكة،   في  بها  المعمول  الدولية 

مسئولة   بحرية  وسيلة  كل  تلتزم 

عن أي أضرار للبيئة في المملكة  

بالتعويض عن الضرر الذي سببته  

التنظيف   تكاليف  ذلك  في  بما 
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وإعادة الموقع كما كان عليه على  

 النحو الذي يحدده المجلس. 

التي   - ب البحرية  للوسيلة  يُسمح 

سببت في األضرار المشار إليها ت 

المادة  هذه  من  )أ(  الفقرة  في 

أو   الربان  رغبة  حال  بالمغادرة 

المسئول عنها في ذلك، إذا دفعت  

مبالغ فورية تحصل بصفة مؤقتة  

الغرامة  تنفيذ عقوبة  تحت حساب 

أو التعويضات التي قد يحكم بها،  

على أال تقل هذه المبالغ عن الحد 

ة مضافاً إليه  األدنى المقرر للغرام

األضرار   وقيمة  النفقات  جميع 

وإعادة الموقع كما كان عليه على  

 النحو الذي يحدده المجلس. 

التي   - ب البحرية  للوسيلة  يُسمح 

سببت في األضرار المشار إليها ت 

المادة  هذه  من  )أ(  الفقرة  في 

أو   الربان  رغبة  حال  بالمغادرة 

المسئول عنها في ذلك، إذا دفعت  

مبالغ فورية تحصل بصفة مؤقتة  

الغرامة  تنفيذ عقوبة  تحت حساب 

أو التعويضات التي قد يحكم بها،  

على أال تقل هذه المبالغ عن الحد 

ة مضافاً إليه  األدنى المقرر للغرام

األضرار   وقيمة  النفقات  جميع 
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تقديم   ويجوز  وقعت  التي  البيئية 

خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ 

 المشار إليها تقبله الجهات المعنية. 

تقديم   ويجوز  وقعت  التي  البيئية 

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  عشر   في  ورد  كما 

 القانون.

 الباب السابع عشر 

 العقوبات 

 

 (92مادة )

التي ال   وبالغرامة  بالسجن  يُعاقب 

دينار   ألف  عشر  خمسة  عن  تقل 

وال تزيد على مائة ألف دينار كل  

( المادة  أحكام  خالف  أو  49من   )

 (92مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (92مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (92مادة )

التي ال   وبالغرامة  بالسجن  يُعاقب 

دينار   ألف  عشر  خمسة  عن  تقل 

وال تزيد على مائة ألف دينار كل  

( المادة  أحكام  خالف  أو  49من   )
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أي من أحكام الفقرتين )أ( و )ج(  

 ( من هذا القانون. 63من المادة )

وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن  

عن   تقل  ال  التي  والغرامة  المؤبد 

على   تزيد  وال  دينار  ألف  مائة 

حكم   خالف  من  كل  دينار  مليون 

 ( المادة  من  )ب(  من  63الفقرة   )

 هذا القانون.

الفقرة  خالف حكم  ويلتزم كل من 

( 63)أ( أو الفقرة )ب( من المادة )

تصدير  بإعادة  القانون  هذا    من 

الخطرة  المواد   والمخلفات 

أي من أحكام الفقرتين )أ( و )ج(  

 ( من هذا القانون. 63من المادة )

وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن  

عن   تقل  ال  التي  والغرامة  المؤبد 

دينار ألف  على    مائة  تزيد  وال 

حكم   خالف  من  كل  دينار  مليون 

 ( المادة  من  )ب(  من  63الفقرة   )

 هذا القانون.

الفقرة  خالف حكم  ويلتزم كل من 

( 63)أ( أو الفقرة )ب( من المادة )

تصدير  بإعادة  القانون  هذا    من 

الخطرة   والمخلفات  المواد 
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الجريمة   محل  النووية  والنفايات 

 على نفقته الخاصة. 

الجريمة   محل  النووية  والنفايات 

 على نفقته الخاصة. 

 (93)مادة 

 

 

عن   تقل  ال  مدة  بالحبس  يُعاقب 

سنتين وال تزيد على خمس سنوات  

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين  

ألف دينار وال تزيد على خمسمائة  

هاتين   بإحدى  أو  دينار  ألف 

خالف   من  كل  من    أيالعقوبتين 

المادتين   )11)أحكام  و   )23  )

المادة   من  األولى  ( 24(والفقرة 

 (93مادة )

 (. ا أيـً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

عن   تقل  ال  مدة  بالحبس  يُعاقب 

سنتين وال تزيد على خمس سنوات  

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين  

ألف دينار وال تزيد على خمسمائة  

هاتين   بإحدى  أو  دينار  ألف 

خالف   من  كل  من    اأيـً العقوبتين 

المادتين   )11)أحكام  و   )23  )

المادة   من  األولى  (  24(والفقرة 

 (93مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (93مادة )

 

 

عن   تقل  ال  مدة  بالحبس  يُعاقب 

سنتين وال تزيد على خمس سنوات  

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين  

ئة  ألف دينار وال تزيد على خمسما

هاتين   بإحدى  أو  دينار  ألف 

خالف   من  كل  من    ا أيـً العقوبتين 

المادتين   )11)أحكام  و   )23  )

المادة   من  األولى  ( 24(والفقرة 
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( المادة  من  األولى  ( 50والفقرة 

 ( من هذا القانون. 81(والمادة 

( المادة  من  األولى  (  50والفقرة 

 ( من هذا القانون. 81(والمادة 

( المادة  من  األولى  ( 50والفقرة 

 ( من هذا القانون. 81(والمادة 

 (94مادة )

 

 

 

التي ال   وبالغرامة  بالحبس  يُعاقب 

دينار   ألف  عشر  خمسة  عن  تقل 

وال تزيد على مائتي ألف دينار أو  

من    إحدى كل  العقوبتين  هاتين 

الفقرتين    أيخالف   أحكام  من 

( المادة  من  والثالثة  (  25األولى 

 من هذا القانون. 

 (94مادة )

أي(   • )إحدى،  كلمتي  تصويب 

 (. اأيـً ، باحدىإلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

التي ال   وبالغرامة  بالحبس  يُعاقب 

دينار   ألف  عشر  خمسة  عن  تقل 

وال تزيد على مائتي ألف دينار أو  

من    باحدى كل  العقوبتين  هاتين 

الفقرتين    ـا أيً خالف   أحكام  من 

( المادة  من  والثالثة  (  25األولى 

 من هذا القانون. 

 (94مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (94مادة )

 

 

 

التي ال   وبالغرامة  بالحبس  يُعاقب 

دينار   ألف  عشر  خمسة  عن  تقل 

وال تزيد على مائتي ألف دينار أو  

من    باحدى كل  العقوبتين  هاتين 

الفقرتين    ـاأيً خالف   أحكام  من 

( المادة  من  والثالثة  (  25األولى 

 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  

أحكام   خالف  من  كل  دينار  ألف 

( من هذا القانون، دون  10(المادة 

إيقاف   في  المجلس  بحق  اإلخالل 

المخالفة   والمشروعات  األعمال 

متى كان الضرر على البيئة حاالً  

 . وال يحتمل التأخير 

 (95مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (95مادة )

الموافقة على َنـص 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  

أحكام   خالف  من  كل  دينار  ألف 

( من هذا القانون، دون  10(المادة 

إيقاف   في  المجلس  بحق  اإلخالل 

المخالفة   والمشروعات  األعمال 

متى كان الضرر على البيئة حاالً  

 . وال يحتمل التأخير 

 (96مادة )

 

 

 (96مادة )

 (. ا أيـً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 (96مادة )

المادة كما ورد  الموافقة على نص 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 (96مادة )
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يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة  

وبالغرامة   سنتين،  على  تزيد  وال 

التي ال تقل عن ألف دينار وال تزيد  

أو   دينار،  ألف  عشرين  على 

من   كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى 

(  14من أحكام المادتين )  أيخالف  

 ( من هذا القانون. 26و )

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة  

وبالغرامة   سنتين،  على  تزيد  وال 

التي ال تقل عن ألف دينار وال تزيد  

أو   دينار،  ألف  عشرين  على 

من   كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى 

المادتين    اأيـً خالف   أحكام  من 

 ( من هذا القانون. 26( و )14)

 
يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة  

وبالغرامة   سنتين،  على  تزيد  وال 

التي ال تقل عن ألف دينار وال تزيد  

أو   دينار،  ألف  عشرين  على 

من   كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى 

المادتين    ا أيـً خالف   أحكام  من 

 ( من هذا القانون. 26( و )14)

 (97مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة  

سنة   على  تزيد  وال  أشهر 

ألف  عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة 

 (97مادة )

 (. ا أيـً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة  

سنة   على  تزيد  وال  أشهر 

ألف  عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة 

 (97مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (97مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة  

سنة   على  تزيد  وال  أشهر 

ألف  عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة 
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دينار وال تزيد على ألفي دينار، أو  

من   كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى 

المادة )  أيخالف   (  64من أحكام 

من   والثانية  األولى  والفقرتين 

( )65المادة  والمادتين   )66  )

 من هذا القانون.   (71و)

دينار وال تزيد على ألفي دينار، أو  

من   كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى 

(  64من أحكام المادة )  ـا أيً خالف  

من   والثانية  األولى  والفقرتين 

( )65المادة  والمادتين   )66  )

 من هذا القانون.   (71و)

دينار وال تزيد على ألفي دينار، أو  

من   كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى 

(  64من أحكام المادة )  ـاأيً خالف  

من   والثانية  األولى  والفقرتين 

( )65المادة  والمادتين   )66  )

 من هذا القانون.   (71و)

 (98مادة )

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة  

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة  

على   تزيد  وال  دينار  آالف 

خمسمائة ألف دينار كل من تسبب  

المياه أو  الشرب  مياه  تلويث   في 

 الجوفية. 

 (98مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (98مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (98مادة )

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة  

وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة  

على   تزيد  وال  دينار  آالف 

تسبب  خمسمائة ألف دينار كل من 

المياه  أو  الشرب  مياه  تلويث  في 

 الجوفية. 
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 (99مادة )

 

 

عن   تقل  ال  مدة  بالحبس  يُعاقب 

عن   تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنة، 

ألفي  على  تزيد  وال  دينار  ألف 

العقوبتين   بإحدى هاتين  دينار، أو 

خالف   من  أحكام    أيكل  من 

( و)37المادتين  هذا  38(  من   )

 القانون.

 (99مادة )

 (. ـا أيً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

عن   تقل  ال  مدة  بالحبس  يُعاقب 

عن   تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنة، 

ألفي  على  تزيد  وال  دينار  ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين  

خالف   من  أحكام    ـا أيً كل  من 

( و)37المادتين  هذا  38(  من   )

 القانون.

 (99مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (99)مادة 

 

 

عن   تقل  ال  مدة  بالحبس  يُعاقب 

عن   تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنة، 

ألفي  على  تزيد  وال  دينار  ألف 

العقوبتين   بإحدى هاتين  دينار، أو 

خالف   من  أحكام    ـاأيً كل  من 

( و)37المادتين  هذا  38(  من   )

 القانون.

 (100مادة )

عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

ألف دينار وال تزيد على عشرين  

 (100مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (100مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (100مادة )

عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

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

 ( من هذا القانون. 36المادة )

 
 

حكم   خالف  من  كل  دينار  ألف 

 ( من هذا القانون. 36المادة )

 (101)مادة 

  

 

 

 

التي ال   وبالغرامة  بالسجن  يُعاقب 

دينار   ألف  عشر  خمسة  عن  تقل 

وال تزيد على مليون دينار كل من  

(  22من أحكام المواد )  أيخالف  

و)45و) و)47(  هذا  48(  من   )

 القانون.

 (101)مادة 

في   الواردة  )أي(  كلمة  تصويب 

الفقرتين األولى والثانية من المادة 

 (. ـا أيً إلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

التي ال   بالسجن وبالغرامة  يُعاقب 

دينار   ألف  عشر  خمسة  عن  تقل 

وال تزيد على مليون دينار كل من  

(  22من أحكام المواد )  ـاأيً خالف  

و)45و) و)47(  هذا  48(  من   )

 القانون.

 (101)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (101)مادة 

 

 

 

 

التي ال   بالسجن وبالغرامة  يُعاقب 

دينار   ألف  عشر  خمسة  عن  تقل 

وال تزيد على مليون دينار كل من  

(  22من أحكام المواد )  ـاأيً خالف  

و)45و) و)47(  هذا  48(  من   )

 القانون.
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خالف   من  كل  يلتزم  من    أيكما 

(  48( و)47( و)45أحكام المواد )

تصدير   بإعادة  القانون  هذا  من 

استي  المحظور  رادها  المواد 

والمخلفات الخطرة محل الجريمة  

 على نفقته الخاصة. 

خالف   من  كل  يلتزم  من    ـاأيً كما 

(  48( و)47( و)45أحكام المواد )

تصدير   بإعادة  القانون  هذا  من 

المحظو  استيرادها  المواد  ر 

والمخلفات الخطرة محل الجريمة  

 على نفقته الخاصة. 

خالف   من  كل  يلتزم  من    ـا أيً كما 

(  48( و)47( و)45أحكام المواد )

تصدير   بإعادة  القانون  هذا  من 

استيرادها   المحظور  المواد 

والمخلفات الخطرة محل الجريمة  

 على نفقته الخاصة. 

   (102)مادة 

 

 

التي ال   وبالغرامة  بالحبس  يُعاقب 

وال   دينار  آالف  عشرة  عن  تقل 

أو   دينار  ألف  مائة  على  تزيد 

من   كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى 

 (102)مادة 

 (. ـا أيً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

التي ال   وبالغرامة  بالحبس  يُعاقب 

وال   دينار  آالف  عشرة  عن  تقل 

أو   دينار  ألف  مائة  على  تزيد 

من   كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى 

 (102)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 الموقر.بقرار مجلس النواب 

 

 (102)مادة 

 

 

التي ال   وبالغرامة  بالحبس  يُعاقب 

وال   دينار  آالف  عشرة  عن  تقل 

أو   دينار  ألف  مائة  على  تزيد 

من   كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى 



352 
 

 النص بعد التعديل  توصية اللجنة  قرار مجلس النواب  نصوص مواد القانون  

(  57من أحكام المواد )  أيخالف  

من    (70( و)68( و)67( و)60و)

 هذا القانون.

(  57من أحكام المواد )  ـاأيً خالف  

من    (70( و)68( و)67( و)60و)

 هذا القانون.

(  57من أحكام المواد )  ـا أيً خالف  

من    (70( و)68( و)67( و)60و)

 هذا القانون.

 (103)مادة 

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة  

سنة   على  تزيد  وال  أشهر 

عن   تقل  ال  التي  وبالغرامة 

على   تزيد  وال  دينار  خمسمائة 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين  

خالف   من  كل  من    أيالعقوبتين 

 (103)مادة 

 (. ـا أيً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة  

سنة   على  تزيد  وال  أشهر 

عن   تقل  ال  التي  وبالغرامة 

على   تزيد  وال  دينار  خمسمائة 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين  

خالف   من  كل  من    ـاأيً العقوبتين 

 (103)مادة 

المادة كما ورد  الموافقة على نص 

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (103)مادة 

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة  

سنة   على  تزيد  وال  أشهر 

عن   تقل  ال  التي  وبالغرامة 

على   تزيد  وال  دينار  خمسمائة 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين  

خالف   من  كل  من    ـا أيً العقوبتين 
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(  74( و)73( و)61)أحكام المواد  

 ( من هذا القانون. 75و)

(  74( و)73( و)61)أحكام المواد  

 ( من هذا القانون. 75و)

(  74و)(  73( و)61)أحكام المواد  

 ( من هذا القانون. 75و)

 (104مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة  

ألف  عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة 

تزيد على عشرة آالف   وال  دينار 

العقوبتين   هاتين  بإحدى  أو  دينار 

من أحكام المواد   أيكل من خالف  

( من  29( و) 28( و)27( و)16(

 هذا القانون.

 (104مادة )

 (. ـا أيً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد   : التعديلالـنَـّ

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة  

ألف  عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة 

تزيد على عشرة آالف  وال  دينار 

العقوبتين   هاتين  بإحدى  أو  دينار 

من أحكام المواد   ـاأيً كل من خالف  

( من  29( و) 28( و)27( و)16(

 هذا القانون.

 (104مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 مجلس النواب الموقر.بقرار 

 

 (104مادة )

 

 

يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة  

ألف  عن  تقل  ال  التي  وبالغرامة 

تزيد على عشرة آالف   وال  دينار 

العقوبتين   هاتين  بإحدى  أو  دينار 

من أحكام المواد   ـاأيً كل من خالف  

( من  29( و) 28( و)27( و)16(

 هذا القانون.
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 (  105)مادة 

 

 

عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

ألفي دينار وال تزيد على عشرين  

خالف   من  كل  دينار  من    أيألف 

المادة  من  األولى  الفقرة  أحكام 

(34( والمواد  و)35(   )58  )

المادة  59و) من  األولى  والفقرة   )

 ( من هذا القانون. 62)

 (  105)مادة 

 (. ـا أيً تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد   : التعديلالـنَـّ

عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

ألفي دينار وال تزيد على عشرين  

دينار كل من خالف   من    ـاأيً ألف 

المادة   من  األولى  الفقرة  أحكام 

(34( والمواد  و)35(   )58  )

المادة 59و) من  األولى  والفقرة   )

 ( من هذا القانون. 62)

 (  105)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (  105)مادة 

 

 

عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

ألفي دينار وال تزيد على عشرين  

دينار كل من خالف   من    ـاأيً ألف 

المادة  من  األولى  الفقرة  أحكام 

(34( والمواد  و)35(   )58  )

المادة  59و) من  األولى  والفقرة   )

 ( من هذا القانون. 62)

 (106مادة )

 

 

 (106مادة )

 (. ـا أيَ تصويب كلمة )أي( إلى )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 (106مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 النواب الموقر.بقرار مجلس 

 (106مادة )
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عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

ألف دينار وال تزيد على عشرين  

خالف   من  كل  دينار  من    أيألف 

( المادتين  و) 42أحكام  من  46(   )

 هذا القانون.

عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

ألف دينار وال تزيد على عشرين  

دينار كل من خالف   من    ـاأيً ألف 

( المادتين  و) 42أحكام  من  46(   )

 هذا القانون.

 
عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

ألف دينار وال تزيد على عشرين  

دينار كل من خالف   من    ـاأيً ألف 

( المادتين  و) 42أحكام  من  46(   )

 هذا القانون.

 (107)مادة 

 

 

 

عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

على   تزيد  وال  دينار  خمسمائة 

من خالف   دينار كل  آالف  خمسة 

(  43( و)33من أحكام المواد )  أي

 (107)مادة 

 (. ـا أيً تصويب كلمة )أي( إلى ) •

 ((.77( و) 76حذف عبارة )و) •

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

على   تزيد  وال  دينار  خمسمائة 

من خالف  كل  دينار  آالف  خمسة 

 (107)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (107)مادة 

 

 

 

عن   تقل  ال  التي  بالغرامة  يُعاقب 

على   تزيد  وال  دينار  خمسمائة 

من خالف  كل  دينار  آالف  خمسة 
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( من  77( و)76و)(  56( و)55و)

 هذا القانون.

(  43( و)33)من أحكام المواد    ـاأيً 

 من هذا القانون.   (56( و)55و)

 

(  43( و)33)من أحكام المواد    ـاأيً 

 من هذا القانون.   (56( و)55و)

 

 

 

 (108)مادة 

 

 

 

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في  

هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة ال  

تقل عن ستة أشهر وال تزيد على  

عن   تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنة 

 (108)مادة 

 ( كلمة  الواردة   ( مطابقهتصويب 

 (. مطابقة)  ( إلى3في البند )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في  

هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة ال  

تقل عن ستة أشهر وال تزيد على  

عن   تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنة 

 (108)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (108)مادة 

 

 

 

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في  

هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة ال  

تقل عن ستة أشهر وال تزيد على  

عن   تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنة 
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على   تزيد  وال  دينار  خمسمائة 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين  

 العقوبتين كل من: 

عن    لم .1 الفوري  باإلبالغ  يقم 

حوادث التلوث أياً كان نوعه سواء  

كان هو المتسبب فيه أو المسئول  

 عنه. 

في إعاقة أو تعطيل عمل    تسبب .2

تحقيق   أي  أو  المجلس  مفتشي 

 يكون المجلس بصدده.

بيئية   .3 قياسات  أو  معلومات  قدم 

وغير   صحيحة    مطابقه غير 

 للواقع. 

على   تزيد  وال  دينار  خمسمائة 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين  

 العقوبتين كل من: 

عن    لم .1 الفوري  باإلبالغ  يقم 

حوادث التلوث أياً كان نوعه سواء  

كان هو المتسبب فيه أو المسئول  

 عنه. 

تعطيل    تسبب .2 أو  إعاقة  في 

عمل مفتشي المجلس أو أي تحقيق  

 يكون المجلس بصدده.

قدم معلومات أو قياسات بيئية   .3

وغير   صحيحة    مطابقة غير 

 للواقع. 

على   تزيد  وال  دينار  خمسمائة 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين  

 العقوبتين كل من: 

عن    لم .1 الفوري  باإلبالغ  يقم 

حوادث التلوث أياً كان نوعه سواء  

هو المتسبب فيه أو المسئول    كان

 عنه. 

تعطيل    تسبب .2 أو  إعاقة  في 

عمل مفتشي المجلس أو أي تحقيق  

 يكون المجلس بصدده.

قدم معلومات أو قياسات بيئية   .3

وغير   صحيحة    مطابقة غير 

 للواقع. 
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أجهزة   .4 متعمداً  خرب  أو  أتلف 

أو    القياس المراقبة  أو  الرصد  أو 

 التحكم. 

أجهزة   .4 متعمداً  أو خرب  أتلف 

أو    القياس المراقبة  أو  الرصد  أو 

 التحكم. 

أجهزة   .4 متعمداً  أو خرب  أتلف 

أو   المراقبة  أو  الرصد  أو  القياس 

 التحكم. 

 (109مادة )

على  يُعاقب   تزيد  ال  مدة  بالحبس 

على   تزيد  ال  وبغرامة  أسبوع 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين  

العقوبتين كل من أدار عمليات أو  

أو   آالت  أو  منشآت  أو  محالت 

قرار من   أجهزة صدر  أو  أدوات 

 المجلس بإغالقها أو توقيفها. 

 (109مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (109مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (109مادة )

على   تزيد  ال  مدة  بالحبس  يُعاقب 

على   تزيد  ال  وبغرامة  أسبوع 

خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين  

العقوبتين كل من أدار عمليات أو  

أو   آالت  أو  منشآت  أو  محالت 

قرار من   أجهزة صدر  أو  أدوات 

 قها أو توقيفها. المجلس بإغال
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 (110)مادة 

إذا ارتكبت عدة مخالفات بيئية في  

الغرامة   إيقاع  يتم  واحد  وقت 

 المحددة لكل مخالفة على حدة. 

 (110)مادة 

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (110)مادة 

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (110)مادة 

إذا ارتكبت عدة مخالفات بيئية في  

الغرامة   إيقاع  يتم  واحد  وقت 

 المحددة لكل مخالفة على حدة. 

 (111مادة )

العقوبات   تطبيق  يُخل  ال 

المنصوص عليها في هذا القانون 

بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها  

 . قانون العقوبات أو أي قانون آخر 

 (111مادة )

َنـص المادة كما ورد  الموافقة على  

 في مشروع القانون. 

 

 (111مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (111مادة )

العقوبات   تطبيق  يُخل  ال 

المنصوص عليها في هذا القانون 

بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها  

 . قانون العقوبات أو أي قانون آخر 

 (112مادة )

ألي   المقررة  العقوبات  تُضاعف 

من الجرائم المنصوص عليها في  

 (112مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (112مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (112مادة )

ألي   المقررة  العقوبات  تُضاعف 

من الجرائم المنصوص 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  

في   ورد  كما  مشروع  عشر 

 القانون.

 الباب الثامن عشر 

 أحكام متنوعة 

 

 (113مادة )

 

 

 

 

 (113مادة )

تصويب كلمة )تقديمة( الواردة في  

البند  من  الثانية  إلى    )أ(  الفقرة 

 (. تقديمه )

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 (113مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (113مادة )
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يكون لكل ذي شأن التظلم إلى  .أ

يصدر   قرار  أي  من  المجلس 

القانون   هذا  ألحكام  استناداً 

والقرارات المنفذة له خالل ثالثين  

 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

وإخطار   التظلم  في  البت  ويجب 

خالل   فيه  البت  بنتيجة  المتظلم 

تاريخ   من  يوماً  ،  تقديمة ثالثين 

رد   دون  المدة  هذه  فوات  ويُعتبر 

 بمثابة رفض ضمني للتظلم.

قرار   في  الطعن  للمتظلم  ويكون 

المحكمة   أمام  التظلم  رفض 

من   يوماً  ثالثين  خالل  المختصة 

إلى  .أ التظلم  يكون لكل ذي شأن 

يصدر   قرار  أي  من  المجلس 

القانون   هذا  ألحكام  استناداً 

والقرارات المنفذة له خالل ثالثين  

 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

وإخطار   التظلم  في  البت  ويجب 

خالل   فيه  البت  بنتيجة  المتظلم 

تاريخ   من  يوماً  ،  تقديمه ثالثين 

رد   دون  المدة  هذه  فوات  ويُعتبر 

 بمثابة رفض ضمني للتظلم.

قرار   في  الطعن  للمتظلم  ويكون 

المحكمة   أمام  التظلم  رفض 

من   يوماً  ثالثين  خالل  المختصة 

إلى  .أ التظلم  يكون لكل ذي شأن 

يصدر   قرار  أي  من  المجلس 

القانون   هذا  ألحكام  استناداً 

والقرارات المنفذة له خالل ثالثين  

 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

وإخطار   التظلم  في  البت  ويجب 

خالل   فيه  البت  بنتيجة  المتظلم 

تاريخ   من  يوماً  ،  تقديمه ثالثين 

رد   دون  المدة  هذه  فوات  ويُعتبر 

 بمثابة رفض ضمني للتظلم.

قرار   في  الطعن  للمتظلم  ويكون 

المحكمة   أمام  التظلم  رفض 

من   يوماً  ثالثين  خالل  المختصة 
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أو   القرار،  بهذا  إخطاره  تاريخ 

ا في  فوات  للبت  المحدد  لميعاد 

 التظلم دون إخطار. 

ال يُقبل الطعن أمام المحكمة إال   .ب

وصدور   القرار  من  التظلم  بعد 

فوات   أو  التظلم  برفض  قرار 

الفقرة )أ(   إليه في  المشار  الميعاد 

 من هذه المادة دون إخطار. 

أو   القرار،  بهذا  إخطاره  تاريخ 

ا في  فوات  للبت  المحدد  لميعاد 

 التظلم دون إخطار. 

ال يُقبل الطعن أمام المحكمة إال   .ب

وصدور   القرار  من  التظلم  بعد 

فوات   أو  التظلم  برفض  قرار 

الفقرة )أ(   إليه في  المشار  الميعاد 

 من هذه المادة دون إخطار. 

أو   القرار،  بهذا  إخطاره  تاريخ 

في   للبت  المحدد  الميعاد  فوات 

 التظلم دون إخطار. 

المحكمة   .ب أمام  الطعن  يُقبل  ال 

إال بعد التظلم من القرار وصدور  

فوات   أو  التظلم  برفض  قرار 

إ المشار  الفقرة )أ(  الميعاد  ليه في 

 من هذه المادة دون إخطار. 

 (114مادة )

 

 

 

 

 (114مادة )

، على النحو الذي )إضافة عبارة  

لهذا   التنفيذية  الالئحة  تحدده 

 .(2)   ( إلى نهاية البندالقانون 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 (114مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

 

 (114مادة )
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الفصل   بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 

الثاني من الباب السادس عشر من  

العقوبات   تسري  ال  القانون،  هذا 

المنصوص عليها في هذا القانون 

 على حاالت التلوث الناجمة عن: 

البحرية   .1 الوسيلة  سالمة  تأمين 

 عليها. أو سالمة األرواح 

عطب   .2 عن  الناتج  التفريغ 

أجزائها   أحد  أو  البحرية  بالوسيلة 

بمعرفة   تم  قد  يكون  أال  بشرط 

بهدف   عنها  المسئول  أو  الربان 

تعطيلها أو إتالفها أو نتيجة إهمال  

أن   األحوال  جميع  في  ويشترط 

بأحكام   اإلخالل  عدم  الفصل مع 

الثاني من الباب السادس عشر من  

العقوبات   تسري  ال  القانون،  هذا 

المنصوص عليها في هذا القانون  

 على حاالت التلوث الناجمة عن: 

البحرية   .1 الوسيلة  سالمة  تأمين 

 أو سالمة األرواح عليها. 

عطب   .2 عن  الناتج  التفريغ 

أجزائها   أحد  أو  البحرية  بالوسيلة 

بمعرفة   تم  قد  يكون  أال  بشرط 

بهدف   عنها  المسئول  أو  الربان 

تعطيلها أو إتالفها أو نتيجة إهمال  

أن   األحوال  جميع  في  ويشترط 

اإلخالل   عدم  الفصل مع  بأحكام 

الثاني من الباب السادس عشر من  

العقوبات   تسري  ال  القانون،  هذا 

المنصوص عليها في هذا القانون  

 على حاالت التلوث الناجمة عن: 

البحرية   .1 الوسيلة  سالمة  تأمين 

 أو سالمة األرواح عليها. 

عطب   .2 عن  الناتج  التفريغ 

أجزائها   أحد  أو  البحرية  بالوسيلة 

تم  قد  يكون  أال  بمعرفة    بشرط 

بهدف   عنها  المسئول  أو  الربان 

تعطيلها أو إتالفها أو نتيجة إهمال  

أن   األحوال  جميع  في  ويشترط 
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أو   البحرية  الوسيلة  ربان  يكون 

وبعد   قبل  اتخذ  قد  عنها  المسئول 

االحتياطات جميع  الكافية    العطب 

وقام  التلوث  آثار  تقليل  أو  لمنع 

على الفور بإخطار هيئات الموانئ  

 والجهات ذات العالقة. 

 

 

أنابيب   .3 خط  في  مفاجئ  كسر 

الزيتي   المزيج  أو  الزيت  يحمل 

أثناء   أو  التشغيل  عمليات  أثناء 

اختبار   أو  استكشاف  أو  الحفر 

اآلبار، دون أن يكون ذلك راجعاً  

أو   البحرية  الوسيلة  ربان  يكون 

وبعد   قبل  اتخذ  قد  عنها  المسئول 

الكافي  االحتياطات  ة العطب جميع 

وقام   التلوث  آثار  تقليل  أو  لمنع 

على الفور بإخطار هيئات الموانئ  

على النحو  ،  والجهات ذات العالقة

الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا  

 . القانون

أنابيب   .3 خط  في  مفاجئ  كسر 

الزيتي   المزيج  أو  الزيت  يحمل 

أثناء   أو  التشغيل  عمليات  أثناء 

اختبار   أو  استكشاف  أو  الحفر 

ن أن يكون ذلك راجعاً  اآلبار، دو 

أو   البحرية  الوسيلة  ربان  يكون 

وبعد   قبل  اتخذ  قد  عنها  المسئول 

الكافية  االحتياطات  العطب جميع 

وقام   التلوث  آثار  تقليل  أو  لمنع 

على الفور بإخطار هيئات الموانئ  

على النحو  ،  ات العالقةوالجهات ذ

الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا  

 . القانون

أنابيب   .3 خط  في  مفاجئ  كسر 

الزيتي   المزيج  أو  الزيت  يحمل 

أثناء   أو  التشغيل  عمليات  أثناء 

اختبار   أو  استكشاف  أو  الحفر 

اآلبار، دون أن يكون ذلك راجعاً  
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الخط رقابة  في  إهمال  وط  إلى 

تتخذ   أن  وعلى  وصيانتها، 

تشغيل   لرقابة  الكافية  االحتياطات 

التلوث   على  والسيطرة  الخطوط 

 ومصادره فور حدوثه. 

الخطوط   رقابة  في  إهمال  إلى 

تتخذ   أن  وعلى  وصيانتها، 

تشغيل   لرقابة  الكافية  االحتياطات 

التلوث   على  والسيطرة  الخطوط 

 ومصادره فور حدوثه. 

الخطوط   رقابة  في  إهمال  إلى 

تتخذ   أن  وعلى  وصيانتها، 

تشغيل   لرقابة  الكافية  االحتياطات 

التلوث   على  والسيطرة  الخطوط 

 ور حدوثه. ومصادره ف

 (115مادة )

الفصل   بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 

الثاني من الباب السادس عشر من  

للرئيس   يجوز  القانون،  هذا 

التنفيذي بناًء على طلب كتابي من  

المخالف وقبل إحالة المخالفة إلى 

التصالح   يقرر  أن  العامة  النيابة 

تقتصر   التي  المخالفات  بشأن 

 (115مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (115مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 مشروع القانون. في 

 

 (115مادة )

الفصل   بأحكام  اإلخالل  عدم  مع 

الثاني من الباب السادس عشر من  

للرئيس   يجوز  القانون،  هذا 

التنفيذي بناًء على طلب كتابي من  

المخالف وقبل إحالة المخالفة إلى 

التصالح   يقرر  أن  العامة  النيابة 

تقتصر   التي  المخالفات  بشأن 
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شريطة   الغرامة،  على  عقوبتها 

لتصالح قيام المخالف بسداد مبلغ ا

المقرر، على أال يقل عن قيمة الحد  

لهذه  المحددة  للغرامة  األدنى 

المخالفة، وذلك كله وفقاً للضوابط  

واإلجراءات التي تحددها الالئحة 

 التنفيذية. 

شريطة   الغرامة،  على  عقوبتها 

لتصالح قيام المخالف بسداد مبلغ ا

المقرر، على أال يقل عن قيمة الحد  

لهذه  المحددة  للغرامة  األدنى 

المخالفة، وذلك كله وفقاً للضوابط  

واإلجراءات التي تحددها الالئحة 

 التنفيذية. 

 (116مادة )

 

 

 

 (116)مادة 

النحو   على  المادة  صوغ  إعادة 

 المبين في النص بعد التعديل. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

 (116مادة )

ليكون   المادة  نص  صياغة  إعادة 

 كاآلتي: 

 

 (116مادة )

 

 

 
 

شخص   معنيين  لكل  جمعية  أو 

علم عن وقوع أية  بحماية البيئة  
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معنية   جمعية  أو  مواطن  لكل 

بحماية البيئة تبليغ المجلس عن أية  

 مخالفة ألحكام هذا القانون.

أية   وقوع  عن  علم  شخص  لكل 

مخالفة ألحكام هذا القانون تبليغ  

 المجلس. 

شخص   معنيين  لكل  جمعية  أو 

علم عن وقوع أية  بحماية البيئة  

مخالفة ألحكام هذا القانون تبليغ  

 المجلس. 

مخالفة ألحكام هذا القانون تبليغ  

 المجلس. 

 (117مادة )

يقدم المجلس لمختلف الجهات كل  

من   لديه  يتوفر  معلومات  ما 

وبيانات عن المستحدث والهام من  

يتصل   فيما  البيئية  الضوابط 

ووفق   الجهات  تلك  بأنشطة 

رئيس   يحددها  التي  األولويات 

 المجلس. 

 (117مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (117مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (117)مادة 

يقدم المجلس لمختلف الجهات كل  

معلومات   من  لديه  يتوفر  ما 

وبيانات عن المستحدث والهام من  

يتصل   فيما  البيئية  الضوابط 

ووفق   الجهات  تلك  بأنشطة 

رئيس   يحددها  التي  األولويات 

 المجلس. 
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 (118مادة )

وقت   القائمة  المشروعات  على 

إلى   تقدم  أن  القانون،  بهذا  العمل 

من   أشهر  ستة  خالل  المجلس 

تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية بياناً  

أن   ويجب  أنشطتها،  عن  متكامالً 

بشأن   اقتراحاتها  البيان  يتضمن 

الواجب   واإلجراءات  التدابير 

عمليات   تتوافق  لكي  اتخاذها 

البيئية   المعايير  مع  المشروع 

 المطلوبة. 

مدة   يُقر خالل  أن  المجلس  وعلى 

أشه ستة  تجاوز  تاريخ  ال  من  ر 

 (118مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (118مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (118مادة )

وقت   القائمة  المشروعات  على 

إلى   تقدم  أن  القانون،  بهذا  العمل 

من   أشهر  ستة  خالل  المجلس 

تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية بياناً  

أن   ويجب  أنشطتها،  عن  متكامالً 

بشأن   اقتراحاتها  البيان  يتضمن 

الواجب   واإلجراءات  التدابير 

عمليات   تتوافق  لكي  اتخاذها 

البيئية   المعايير  مع  المشروع 

 المطلوبة. 

مدة   يُقر خالل  أن  المجلس  وعلى 

تاريخ   من  أشهر  ستة  تجاوز  ال 
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التدابير   إليه  المشار  البيان  تقديم 

على  الواجب  واإلجراءات 

 صاحب المشروع اتخاذها.

التدابير   إليه  المشار  البيان  تقديم 

على  الواجب  واإلجراءات 

 صاحب المشروع اتخاذها.

 

 

 (119)مادة 

وقت   القائمة  المشروعات  على 

توفيق   القانون  بهذا  العمل 

خالل   ألحكامه  طبقاً  أوضاعها 

من   سنة  تجاوز  ال  تاريخ  فترة 

 العمل بالالئحة التنفيذية. 

طلب   على  بناًء  للمجلس  ويجوز 

ذوي الشأن تمديد هذه الفترة لمدة 

 (119)مادة 

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (119)مادة 

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (119)مادة 

وقت   القائمة  المشروعات  على 

توفيق   القانون  بهذا  العمل 

خالل   ألحكامه  طبقاً  أوضاعها 

تاريخ   من  سنة  تجاوز  ال  فترة 

 بالالئحة التنفيذية. العمل  

طلب   على  بناًء  للمجلس  ويجوز 

ذوي الشأن تمديد هذه الفترة لمدة 
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دعت   إذا  أشهر  ستة  تجاوز  ال 

الضرورة لذلك، وكان للمد مبرر  

 يقبله المجلس. 

وتخضع أية توسعات أو تجديدات  

لألحكام   القائمة  للمشروعات 

 المنصوص عليها في هذا القانون. 

دعت   إذا  أشهر  ستة  تجاوز  ال 

الضرورة لذلك، وكان للمد مبرر  

 يقبله المجلس. 

وتخضع أية توسعات أو تجديدات  

لألحكام   القائمة  للمشروعات 

 المنصوص عليها في هذا القانون. 

 

 (120)مادة 

تقرير سنوي   إعداد  المجلس  على 

وجميع   أعماله  جميع  يشمل 

المخالفات البيئية التي تم حصرها،  

النسب  تجاوز  حاالت  وبيان 

الهواء  لملوثات  بها  المسموح 

 (120)مادة 

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 القانون. في مشروع 

 

 (120)مادة 

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (120)مادة 

تقرير سنوي   إعداد  المجلس  على 

وجميع   أعماله  جميع  يشمل 

المخالفات البيئية التي تم حصرها،  

النسب  تجاوز  حاالت  وبيان 

الهواء  لملوثات  بها  المسموح 
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كافة   امتثال  ومدى  والتربة، 

والخاصة  الحكومية  الجهات 

واألفراد في المملكة بالحفاظ على  

والقرارات  للتشريعات  وفقاً  البيئة 

 ة عن المجلس. الصادر 

مجلس   إلى  التقرير  هذا  ويُرفع 

في  ويُنشر  إلقراره،  الوزراء 

الصحف المحلية بعد اإلقرار، كما  

البلدية   للمجالس  منه  نسخة  تُرفع 

البيئية   الحالة  عن  توضيح  مع 

 للمنطقة التابعة لهذه المجالس.

كافة   امتثال  ومدى  والتربة، 

ال والخاصة الجهات  حكومية 

واألفراد في المملكة بالحفاظ على  

والقرارات  للتشريعات  وفقاً  البيئة 

 الصادرة عن المجلس. 

مجلس   إلى  التقرير  هذا  ويُرفع 

في  ويُنشر  إلقراره،  الوزراء 

الصحف المحلية بعد اإلقرار، كما  

البلدية   للمجالس  منه  نسخة  تُرفع 

البيئية   الحالة  عن  توضيح  مع 

 للمنطقة التابعة لهذه المجالس.
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 (121مادة )

ال يُخل تطبيق هذا القانون بتطبيق  

والمعاهدات   االتفاقيات  أحكام 

ذات   والبروتوكوالت  الدولية 

الصلة والمعمول بها في المملكة،  

حماية   ينظم  آخر  قانون  أي  أو 

 البيئة في مجاالت خاصة.

التي   الجهات  يجب على  أنه  على 

هذه   بتطبيق  االتفاقيات  تقوم 

الدولية   والمعاهدات 

أي   أو  والقوانين  والبروتوكوالت 

إصدار  لها صالحية  أخرى  جهة 

تتعلق   واشتراطات  ونظم  لوائح 

 (121مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 القانون. في مشروع 

 

 (121مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (121مادة )

ال يُخل تطبيق هذا القانون بتطبيق  

والمعاهدات   االتفاقيات  أحكام 

ذات   والبروتوكوالت  الدولية 

الصلة والمعمول بها في المملكة،  

حماية   ينظم  آخر  قانون  أي  أو 

 البيئة في مجاالت خاصة.

التي   الجهات  يجب على  أنه  على 

االتفاقيات   هذه  بتطبيق  تقوم 

الدولية   والمعاهدات 

أي   أو  والقوانين  والبروتوكوالت 

إصدار  لها صالحية  أخرى  جهة 

تتعلق   واشتراطات  ونظم  لوائح 
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موافقة  تأخذ  أن  البيئة،  بحماية 

اللوائح   هذه  إصدار  قبل  المجلس 

 والنظم واالشتراطات. 

موافقة  تأخذ  أن  البيئة،  بحماية 

اللوائح   هذه  إصدار  قبل  المجلس 

 والنظم واالشتراطات. 

 (122مادة )

 

 

 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  21يُلغى 

وتظل    1996لسنة   البيئة،  بشأن 

اللوائح والقرارات الصادرة بشأن  

بها وقت صدور   والمعمول  البيئة 

هذا القانون سارية بما ال يتعارض  

مع أحكامه إلى أن يُصدر المجلس  

 (122مادة )

( كلمة  إلى  األنظمةتغيير   )

 . ( والُنُظم)

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

( رقم  بقانون  المرسوم  (  21يُلغى 

وتظل    1996لسنة   البيئة،  بشأن 

اللوائح والقرارات الصادرة بشأن  

بها وقت صدور   البيئة والمعمول 

هذا القانون سارية بما ال يتعارض  

مع أحكامه إلى أن يُصدر المجلس  

 (122مادة )

الموافقة على قرار مجلس  عدم    -

النواب الموقر، مع توصية اللجنة  

الواردة   ( األنظمة)  كلمة حذف  ب 

 بعجز المادة. 

 

 (122مادة )

 

 

 

( رقم  بقانون  المرسوم  (  21يُلغى 

وتظل    1996لسنة   البيئة،  بشأن 

اللوائح والقرارات الصادرة بشأن  

بها وقت صدور   والمعمول  البيئة 

هذا القانون سارية بما ال يتعارض  

مع أحكامه إلى أن يُصدر المجلس  
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والقرارات المنفذة   األنظمةاللوائح  

 لهذا القانون. 

المنفذة    والُنُظماللوائح   والقرارات 

 لهذا القانون. 

لهذا  المنفذة  والقرارات  اللوائح 

 القانون.

 (123)مادة 

مجلس   رئيس  الوزراء يُصدر 

المجلس   مع  والتنسيق  بالتشاور 

والجهات المعنية الالئحة التنفيذية  

 لهذا القانون. 

 (123)مادة 

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (123)مادة 

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (123)مادة 

الوزراء  مجلس  رئيس  يُصدر 

المجلس   مع  والتنسيق  بالتشاور 

والجهات المعنية الالئحة التنفيذية  

 لهذا القانون. 

 (124مادة )

القرارات  المجلس  رئيس  يُصدر 

القانون   هذا  أحكام  لتنفيذ  الالزمة 

 والئحته التنفيذية. 

 (124مادة )

لمادة كما ورد  الموافقة على َنـص ا

 في مشروع القانون. 

 (124مادة )

لمادة كما ورد  َنـص االموافقة على  

 في مشروع القانون. 

 (124مادة )

القرارات  المجلس  رئيس  يُصدر 

القانون   هذا  أحكام  لتنفيذ  الالزمة 

 والئحته التنفيذية. 
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 (125مادة )

الوزراء  مجلس  رئيس  على 

يخصه    – والوزراء   فيما    – كل 

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به  

تاريخ   من  أشهر  ستة  ُمضي  بعد 

 نشره في الجريدة الرسمية.

 (125مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (125مادة )

الموافقة على َنـص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 

 (125مادة )

الوزراء  مجلس  رئيس  على 

يخصه    – والوزراء   فيما    – كل 

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به  

تاريخ  بعد   من  أشهر  ستة  ُمضي 

 نشره في الجريدة الرسمية.
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 م 2020مبر  ديس 15التاريخ:  

 

 

 

 سعادة الدكتور/ حممد علي حسن       احملرتم 

 رئيــس جلنة الرافق العامة والبيئة   

 

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

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

 

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

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

إلى لجنة الشؤون التشريعية  ،  م2019( لسنة  65، المرافق للمرسوم رقم )بشأن البيئة 

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات 
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عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية اجتماعها    م2020ديسممبر    15وبتاريخ      

 ه.، وقرار مجلس النواب بشأن القانون المذكور  مشروع ، حيث اطلعت علىالعاشر

لمبادئ  القانون    مشروعإلى عدم مخالفة    – بعد المداولة والنقاش    –وانتهت اللجنة        

 . وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

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

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية ،  م 2019لسنة  

 

 

 

  دلل جاسم الزايد                                              

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 


