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 قانون رقم )7( ل�سنة 2022

ب�ساأن �لبيئة

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة    ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 1978 باملوافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون 

يف حماية البيئة البحرية من التلوث والربوتوكول امللَحـق بها،

اجلوفية،  املياه  ا�شتعمال  تنظيم  ب�شاأن   1980 ل�شنة   )12( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

ل بالقانون  وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1982 باإن�شاء جمل�س املوارد املائية، املعدَّ

رقم )36( ل�شنة 2009،

وعلى القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1983 يف �شاأن حماية النخيل،

املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  امل�شادقة  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )8( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ـعة يف جاميكا يف 10 دي�شمرب 1982، لقانون البحار املوقَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1985 ب�شاأن املوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإىل 

اتفاقيات دولية يف �شاأن املالحة البحرية،

ل بالقانون رقم )22(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدَّ

ل�شنة 2014،

ـم  ـَحـكُّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1992 بالت�شديق على اتفاقية بازل ب�شاأن التَّ

�س منها عرب احلدود لعام 1989، يف نْقـل النفايات اخلطرة والتخلُـّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1993 ب�شاأن البحر الإقليمي لدولة البحرين واملنطقة 

املتاخمة،

ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية احلياة الفطرية، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 2000،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1995 باملوافقة على الن�شمام اإىل التفاقية الدولية 

ب�شاأن امل�شئولية املدنية عن اأ�شرار التلوُّث الزيتي لعام 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992 

 1971 لعام  الزيتي  التلوُّث  اأ�شرار  للتعوي�س عن  اإن�شاء �شندوق دويل  ب�شاأن  الدولية  والتفاقية 

وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992،
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ـَنـوُّع البيولوجي، وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1996 بالت�شديق على اتفاقية التَّ

ل باملر�شوم بقانون رقم )8(  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، املعدَّ

ل�شنة 1997،

ل بالقانون رقم  وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، املعدَّ

)27( ل�شنة 2017،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )9( ل�شنة 2002 بامل�شادقة على اتفاقية املحافظة على احلياة 

الفطرية وَمـواطنها الطبيعية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012، البحرية، املعدَّ

الهيئة  اإن�شاء  اتفاقية  على  الت�شديق  ب�شاأن   2002 ل�شنة  رقم )40(  بقانون  املر�شوم  وعلى 

الإقليمية مل�شايد الأ�شماك،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2004 ب�شاأن الت�شديق على معاهدة احلْظـر ال�شامل للتجارب 

النووية،

ـم يف  ـَحـكُّ وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2005 بالت�شديق على تعديل اتفاقية بازل ب�شاأن التَّ

نْقـل النفايات اخلطرة والتخل�س منها عرب احلدود لعام 1989،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2005 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

الدولية ملْنـع التلوُّث من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها اأرقام )1( و)2( و)5(،

وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2005 باملوافقة على نظام )قانون( املبيدات لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية،

ثات الع�شوية  وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2005 بالت�شديق على اتفاقية ا�شتوكهومل للملوِّ

الثابتة،

املجاورة،  واحلقوق  املوؤلف  حقوق  حماية  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )22( رقم  القانون  وعلى 

وتعديالته،

ـْرف ال�شحي و�شرف املياه ال�شطحية، وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شَّ

وعلى القانون رقم )53( ل�شنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة حممية طبيعية،

وعلى القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديالته،

ل  املعدَّ  ،2006 ل�شنة  رقم )61(  بالقانون  ال�شادر  البحرية  واملالحة  املوانىء  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012،
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وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2008 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

لة للتعاون العربي يف ا�شتخدام الطاقة الذرية يف الأغرا�س ال�شلمية، املعدَّ

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخني والتبغ باأنواعه،

وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2009 بالت�شديق على التفاق بني مملكة البحرين والوكالة 

النووية  الأ�شلحة  انت�شار  عدم  معاهدة  اإطار  يف  ال�شمانات  لتطبيق  الذرية  للطاقة  الدولية 

والربوتوكول املرفق به،

النباتات  لوقاية  الدولية  التفاقية  على  بالت�شديق   2009 ل�شنة   )48( رقم  القانون  وعلى 

لة من ِقـَبـل موؤمتر منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة خالل دورته التا�شعة والع�شرين  املعدَّ

يف نوفمرب �شنة 1997، 

وا�شتعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظـر  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )51( رقم  القانون  وعلى 

الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة،

وعلى القانون رقم )4( ل�شنة 2010 باملوافقة على الن�شمام اإىل التفاقية الدولية لال�شتعداد 

ي والتعاون يف ميدان التلوُّث الزيتي )OPRC( لعام 1990، والت�شدِّ

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2010 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل التفاقية 

الدولية لقْمـع اأعمال الإرهاب النووي،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2010 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

احلماية املادية للمواد النووية وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )44( ل�شنة 2010 باملوافقة على الن�شمام اإىل اتفاقية الأمان النووي،

ـر عن  وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2011 باملوافقة على الن�شمام اإىل اتفاقية التبليغ املبكِّ

وقوع حادث نووي،

ـة املتعلق  وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2011 باملوافقة على الن�شمام اإىل بروتوكول قرطاَجـنَّ

ـَنـوُّع البيولوجي، بال�شالمة الأحيائية لالتفاقية املتعلقة بالتَّ

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2011 بالت�شديق على الربوتوكول الإ�شايف لالتفاق املعقود 

بني مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من اأجل تطبيق ال�شمانات يف اإطار معاهدة 

عدم انت�شار الأ�شلحة النووية،

الدولية  للوكالة  الأ�شا�شي  النظام  على  بالت�شديق   2011 ل�شنة   )42( رقم  القانون  وعلى 

دة، للطاقة املتجدِّ

وعلى القانون رقم )14( ل�شنة 2012 باملوافقة على الن�شمام اإىل اتفاقية روتردام املتعلقة 

ـنة خطرة متداَولة  بتطبيق اإجراء املوافقة امل�شبقة عن ِعـْلـم على مواد كيميائية ومبيدات اآفات معيَّ

يف التجارة الدولية،
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وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2012 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

دة بالنقرا�س من جمموعات احليوان والنبات الفطرية، ب�شاأن التجارة الدولية يف الأنواع املهدَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى قانون تنظيم الطريان املدين ال�شادر بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013،

وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2014 بالت�شديق على النظام الأ�شا�شي ملركز جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية لإدارة حالت الطوارىء،

بالقانون رقم )37(  ل  املعدَّ  ،2014 ل�شنة  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  وعلى قانون املرور 

ل�شنة 2018،

مال البحرية وبيعها، وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم عملية ا�شتخراج الرِّ

املواد  ب�شاأن  ـد  املوحَّ باملوافقة على قانون )النظام(   2014 ل�شنة  القانون رقم )54(  وعلى 

امل�شتنِفـدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القانون رقم )29( ل�شنة 2017 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

ـَرر الذي ُتـلِحـُقـه الطائرات بالأطراف الثالثة، تعوي�س ال�شَّ

وعلى القانون رقم )30( ل�شنة 2017 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإىل اتفاقية 

ـل غري امل�شروع التي  ـَدخُّ التَّ اأفعال  ـَرر الذي يلحق باأطراف ثالثة والناجت عن  التعوي�س عن ال�شَّ

ت�شمل الطائرات،

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2019 ب�شاأن النظافة العامة،

وثيقة  اإىل  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  باملوافقة   2019 ل�شنة   )12( رقم  القانون  وعلى 

اإن�شاء �شندوق البيئة العاملية املعاَدة هيكلُتـه،

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي َنـ�شُّ

�لباب �لأول

�أحكام عامة

�لف�سل �لأول

تعاريف

مادة )1(

ـحة قريَن كلٍّ  يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�شَّ

منها، ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:
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�لمملكة: مملكة البحرين.

�لمجل�ض: المجل�س الأعلى للبيئة.

رئي�ض �لمجل�ض: رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة.

�لجهاز �لتنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

ـة في الجهاز التنفيذي. ـة: الإدارة الفنية المعِنـيَّ �لإد�رة �لمخت�سَّ

�لرئي�ض �لتنفيذي: رئي�س الجهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

�ل�سنــدوق: ال�شنــدوق الوطنــي لحماية وتنمية البيئة المن�َشـــاأ طبقًا لحكم المــادة )6( من هذا 

القانون.

ـــة: كافــة الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بالمملكــة والمنــوط بهــا التعاون  �لجهــات �لمعنيَّ

والتن�شيق مع المجل�س في �شبيل تحقيق اأهدافه التي اأن�شىء من اأجلها.

ـــ�سة: اأيــة جهــة منــوط بها اإ�شــدار تراخي�س م�شــروعات ذات تاأثيــر محتمل على  �لجهــة �لُمرخِّ

البيئة.

رة: موؤ�ش�شة اأو اأفراد كانت تعود لهم ِمـْلـكية مادة اأو جهاز قبل ت�شديره اأو اإدخاله  �لجهة �لم�سدِّ

اإلى مملكة البحرين.

دها القوانين اأو اللوائح اأو المرا�شــيم فــي مملكة البحرين  ـــة: الجهــة التــي تحدِّ �لجهــة �لمخت�سَّ

ـع المعايير وال�شتراطات الالزمة لذلك  ولها الحق في اإدارة مادة اأو مجموعة من المواد وفي و�شْ

الغر�س.

ع �لبيولوجي: اللجنة المن�َشـــاأة بموجــب القرار رقم )44(  ـَنـــوُّ �للجنــة �لوطنيــة �لتوجيهيــة للتَّ

ل�شنة 2011.

�ل�سخ�ض: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.

�لم�سروع: اأيُّ ِمـرفق اأو من�شاأة اأو ن�شاط يحتمل اأن يكون م�شدرًا للتلوُّث اأو التدهور البيئي.

�لبيئة: المحيط الحيوي الذي ي�شــمل الكائنات الحية من اإن�شــان وحيوان ونبات، وكل ما يحيط 

ـة، اأو الأ�شكال المختلفة من  به من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد �شلبة اأو �شائلة اأو غازيَّ

الطاقة، واأية من�شاآت ثابتة اأو متحركة، يقيمها اأو يعمل فيها الإن�شان.

ة تَلـــوُّثها  حمايــة �لبيئــة: المحافظــة علــى البيئة والرتقاء بم�شــتواها ومْنع اأو التخفيف من ِحـــدَّ

والمحافظة على ديمومتها.

ثة بكميات اأو �شفــات، لمدة زمنية قد توؤدي  ث �لبيئــة: وجــود اأيٍّ من المــواد اأو العوامل الملوِّ تلــوُّ

بطريــق مبا�شــر اأو غيــر مبا�شــر، وحدهــا اأو بالتفاعل مع غيرهــا، اإلى الإخالل بالتــوازن البيئي، 

والإ�شــرار بال�شحــة العامــة، اأو توؤثــر باأية �شفة على ال�شــتمتاع بالحياة وال�شــتفادة من الموارد 

والممتلكات.

مــات البيئة الطبيعية، ممــا يقلل من قيمتهــا التاريخية اأو  تدهــور �لبيئــة: التاأثيــر علــى اأحد مقوِّ

الح�شاريــة اأو القت�شاديــة، اأو يــوؤدي اإلــى الإ�شــرار بالكائنــات الحية التي تعي�ــس فيهــا اأو تعتمد 

ـر  عليها، اأو يوؤدي ب�شفة عاجلة اأو اآجلة اإلى اأية اإ�شرار بالبيئة اأو باإمكانيات ال�شتفادة منها اأو يغيِّ

من طبيعتها.
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ية اأو اأدخنــة اأو اأبخــرة اأو روائح اأو  ثــة: اأيــة مــواد �شلبــة اأو �شــائلة اأو غازَّ �لمــو�د و�لعو�مــل �لملوِّ

ثــات الأحيائيــة  �شو�شــاء اأو اإ�شــعاعات اأو حــرارة اأو اهتــزازات، َتـنُتـــج بِفـْعـــل الإن�شــان اأو الملوِّ

كالقوار�س والح�شــرات والميكروبات المختلفة، اأو اأية ظواهر طبيعية توؤدي بطريقة مبا�شــرة اأو 

غير مبا�شرة اإلى تلوُّث البيئة اأو تدهورها.

ـــن: جميع الُجـ�َشـْيـــمات الم�شحونة اأو المتعادلة اأو الأ�شعة الكهرومغناطي�شية التي  �لإ�سعاع �لموؤيِّ

ِيـْيـن المادة بطريقة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة عند �شقوطها عليها، وتت�شمن ْجـ�َشـْيمات 
ْ
توؤدي اإلى تاأ

ـينية.  )األفا( و)ِبيتا( والنيترونات والإلكترونات واإ�شعاعات )جاما( والأ�شعة ال�شِّ

ِيـْيـــن المادة بطريقة مبا�شــرة اأو 
ْ
ـــن: جميع اأنواع الأ�شــعة التي ل توؤدي اإلى تاأ �لإ�ســعاع غير �لموؤيِّ

غير مبا�شرة عند �شقوطها عليها كاأ�شعة الليزر وموجات الراديو والرادار.

ـة يتجاوز فيها تركيز الن�شاط واإجمالي الن�شاط  ـة: اأية مادة تحتوي على نظائر م�شعَّ �لمادة �لم�سعَّ

دها المجل�س. في ال�شحنة الم�شتويات التي يحدِّ

ـــع اأن يكون لها اأيُّ ا�شــتخدام  ـــة ناتجة عن ممار�شــات ل ُيـتوقَّ ـــة: اأيــة مــواد م�شعَّ �لنفايــات �لم�سعَّ

ده الجهاز  ثة اإ�شعاعيًا بم�شتوى اأعلى من م�شتوى رْفـــع الرقابة الذي يحدِّ م�شتقبلي اأو اأية مواد ملوَّ

التنفيذي.

ـــة اأو المادة الن�شطارية الخا�شة ِوْفـــقًا للتعريفات الواردة في  ـَدِريَّ �لمادة �لنووية: المادة الم�شْ

لة حتى 28  المادة الع�شــرين من النظام الأ�شا�شــي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ب�شيغته المعدَّ

دي�شمبر 1989.

�شًا اإ�شــعاعيًا، ب�شــبب اإ�شــداره لنوع من  �لم�ســدر �لُمـ�ِســـع: اأيُّ كيــان مادي يمكن اأن ُيـــحِدث تَعرُّ

بها منه. ـة اأو ت�َشـرُّ ـنة اأو ب�شبب انطالق المواد الم�شعَّ ـنة اأو غير الموؤيِّ الإ�شعاعات الموؤيِّ

ر المجل�س بالتفاق مع  ـــة كانت اأو �شائلة اأو �شلبة يقرِّ �لمو�د �لكيميائية: اأية مواد كيميائية غازيَّ

ـــة تحديد اأْوُجـــه ا�شتخدامها ول يمكن ا�شتخدامها في غير هذه الأْوُجـــه لأ�شباب  الجهات المعنيَّ

�شحية اأو بيئية تم تقديرها.

�لمو�د و�لمخلَّـــفات �لخطرة: اأية مواد اأو مخلَّـــفات تتولد من العمليات ال�شناعية اأو الكيميائية 

اأو النووية اأو الإ�شــعاعية، وتكت�شــب �شفة الخطورة ب�شــبب ما تحتويه من مواد اأو تركيزات لمواد، 

ـــية اأو قابلية لالنفجار لإحداث التاآكل، اأو  اأو ب�شــبب تفاعالتها الكيميائية، اأو ما تت�شــم به من �ُشمِّ

اأيــة خ�شائ�ــس ينُجـــم عنها خطر على حياة الإن�شــان اأو الحيوان اأو النبات، اأو على البيئة �شــواء 

ـ�شالها بمخلَّـفات اأخرى. بمفردها اأو عند اتِّ

�لتخطيط �لبيئي: التركيز على درا�شة الم�شروعات المقتَرحة وتاأثيراتها البيئية، بهدف تحقيق 

ا�شــتغالل متــوازن للعنا�شــر البيئيــة دون اإحــداث خلــل فــي البيئة، كما يهتــم بمراعــاة القدرات 

والأحمال النوعية لكل عن�شر من عنا�شر البيئة، بحيث ل تجاِوز الم�شروعات المقتَرحُة الحدوَد 

الق�شوى للقدرة ال�شتيعابية لعنا�شر النظام البيئي.

�لتقويم �لبيئي �ل�ستر�تيجي: عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية لل�شيا�شات وال�شتراتيجيات 

المقتَرحة، للتاأكد من ت�شمين واإدراج كافة العتبارات البيئية بالتوازي مع العتبارات القت�شادية 
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ـاع القرار. ـنَّ ـرة من التخطيط من ِقـَبـل �شُ والجتماعية خالل المراحل المبكِّ

ع �لحيوي: التباين بين الكائنات الحية من م�شادرها المختلفة �شواًء كانت برية اأو بحرية  ـَنـوُّ �لتَّ

اأو مائية، بما في ذلك الختالف داخل الأنواع وبينها.

دة من الأر�س اأو الماء تحظى بحماية خا�شة نظرًا  �لمحميات �لطبيعية: مناطق جغرافية محدَّ

ـَنـــوع الحيوي اأو لكونهــا ذات قيمة طبيعية اأو ثقافيــة اأو اإيكولوجية اأو  ِلـــما تحتويــه من عنا�شر التَّ

جمالية.

�لمناطق ذ�ت �لح�سا�سية �لبيئية: مناطق ذات طبيعة خا�شة تقت�شي الحماية الموؤقتة اأو الدائمة 

ِلـما تحتويه من اأنواع فطرية اأو موائل ذات قيمة بيئية.

ــَنـوُّع الحيوي على نحو يمنع تدهوره ويزيد من قدرته  �ل�ستخد�م �لم�ستد�م: ا�شتخدام عنا�شر التََّ

عات الأجيال الحا�شرة والقادمة. على تلبية احتياجات وتطلُـّ

�لإْتجــار بالأنــو�ع: عمليــات البيــع اأو العْر�س للبيع اأو ال�شــراء اأو ال�شــتيراد اأو الت�شدير اأو اإعادة 

دة بالنقرا�س. الت�شدير لالأنواع الفطرية المهدَّ

ـــم �لإيكولوجيــة: العنا�شــر الحية التــي تتفاعل مع بع�شها البع�س ومــع البيئات غير الحية  ـظُّ �لنُّ

ـر المنافع اأو الِخـْدمات. المحيطة بها، وتوفِّ

�لأنو�ع �لفطرية: اأيُّ نبات اأو حيوان اأو طير يعي�س في بيئته الطبيعية.

دة بالنقر��ــض: كل كائــن حــي اأو ميــت اأو ُمـــ�شتق اأو ُمـنَتـــج مــدرج �شمن مالحق  �لأنــو�ع �لمهــدَّ

اتفاقية )�شايت�س( اأو �شمن اللوائح التنفيذية اأو التي ي�شدر ب�شاأنها قرار من رئي�س المجل�س.

�لمــو�رد �لجينيــة: النباتــات اأو الحيوانات اأو الكائنات الدقيقــة اأو اأجزاء منها، وكذلك مواردها 

الوراثيــة ومنتجاتهــا، والتــي لهــا ا�شــتخدام اأو قيمــة فعليــة اأو محتملة، وذلــك با�شــتثناء الموارد 

الوراثية الب�شرية.

ـَنـوُّع الحيوي، وت�شمل الأنواع والموائل والجينات  نات الرئي�شية للتَّ ع �لحيوي: المكوِّ ـَنـوُّ عنا�سر �لتَّ

ـم الإيكولوجية. والنُّـظُّ

�لكائــن �لحــي �لمحــور: اأيُّ كائــن حي يمتلك تركيبة جديدة من مــواد جينية تم الح�شول عليها 

عن طريق ا�شتخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.

ـاللت غير الأ�شيلة التي يتم اإدخالها للمملكة من النباتات  �لأنو�ع �لغريبة �لغازية: الأنواع اأو ال�شُّ

ـَنـــوُّع الحيوي اأو  اأو الحيوانــات اأو الطيــور اأو الفطريــات ولهــا تاأثير �شــلبي - ولو محتمل - على التَّ

القت�شاد اأو �شحة الإن�شان.

ـَنـــوُّع  �لمعــارف �لتقليديــة: المهارات والممار�شــات والبتكارات التقليدية المرتبطة بعنا�شر التَّ

ـــل جزءًا  الحيــوي والتــي يتم تطويرها وتناقلهــا من جيل اإلى جيل داخل المجتمع، وغالبًا ما ت�شكِّ

من هويته الثقافية.

ة للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار  �لو�ســائل �لبحرية: كل و�شــيلة تعمل اأو تكون ُمـَعـــدَّ

قات  لقوتها اأو حمولتها اأو الغر�س من مالحتها وي�شمل ذلك ال�شفن والقوارب التي ت�شير على الزلَّ

والمركبات التي ت�شير على و�شادة هوائية فوق �شطح الماء اأو التي تعمل تحت �شطح الماء والقطع 
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ـتة اأو العائمة والطائرات المائية. العائمة والمن�شات البحرية المثبَّ

�لمخلَّـفات: المخلَّـفات بجميع اأنواعها ال�شائلة اأو ال�شلبة اأو �شبه ال�شلبة، كالقمامة والف�شالت 

ـــْرف ال�شحي، وهياكل الَمـــْركبات والآلت الأخرى  ــ�س منهــا، ومياه ال�شَّ والأوراق المــراد التخلُـّ

ناتها اأو اأجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات وَرْوُثـها، ومخلَّـفات اأعمال البناء والهدم،  ومكوِّ

ـْعـــها فــي غير الأماكن  ـــب على و�شْ والأتربــة والنباتــات والأ�شــجار والم�شانــع وغيرها، التي تترتَّ

ـــ�شة لهــا اأ�شــرار �شحيــة اأو بيئيــة اأو حرائــق، اأو الإخــالل بمظهــر المدينــة اأو القرية اأو  المخ�شَّ

المنطقة اأو الحي اأو نظافتها، اأو عرقلة حركة ال�شير.

ـــب  �لكو�رث �لبيئية: الحالت والأو�شاع الناجمة عن عوامل الطبيعة اأو ِفـْعـــل الإن�شان والتي يترتَّ

عليها �شرر �شديد بالبيئة.

�لطو�رىء �لبيئية: الحالت والأو�شاع الناجمة عن عوامل الطبيعة اأو ِفـْعـل الإن�شان والتي ُيحَتمل 

اأن يترتَّب عليها �شرر �شديد على البيئة، وتتطلَّـب التدخل ال�شريع للحماية والَحـدِّ من اآثارها.

نات  ـِخـذ نمط بناء ُمـحَكـم الإغالق تجاه العوامل الجوية ومكوِّ �لمباني �لمغلقة: الأماكن التي تتَّ

ـم في اإغالق وفْتـح منافذه من نوافذ واأبواب، وقد يحتوي  ـَحـكُّ الهواء خارج المبنى، كما يمكن التَّ

على فتحات خا�شة بالتهوية و�شْفـط الهواء.

ـْفـــط بكل اأنواعه ومنتجاته، وي�شــمل ذلك الزيت الخام وزيت الوقود والحماأة والزيت  �لزيت: النِّ

رة على �شبيل المثال ل الح�شر. المخلوط بالنفايات والمنتجات النفطية المكرَّ

�لمزيج �لزيتي: خليط ي�شتمل على محتوى زيتي.

ـب تجاوزها في الإ�شرار بالبيئة. ـة التي يت�شبَّ ـة والو�شفيَّ �لمقايي�ض �لبيئية: الحدود الكميَّ

�لف�سل �لثاين

نطاق تطبيق �لقانون و�أهد�فه

مادة )2(

ذلك  من  وُتـ�شتثَنـى  والأفراد،  واخلا�شة  العامة  اجلهات  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�شري 

واحلر�س  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفاع  قوة  بها  تقوم  التي  والأعمال  والأن�شطة  املمتلكات 

الوطني.

مادة )3(

يهدف هذا القانون اإىل حتقيق الآتي:

ـــبات التلوُّث  حماية البيئة وم�شادرها من كافة الأن�شطة والممار�شات التي ت�شتمل على م�شبِّ  -1

ـَنـوُّع البيولوجي. والتدهور البيئي، وتلك التي توؤثر على التَّ

مْنـــع ومكافحة التلوُّث بجميع اأ�شــكاله ووْقـــف تدهــور البيئة من خالل الخطط وال�شيا�شــات   -2
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الالزمــة للمحافظــة عليهــا مــن الآثار ال�شــارة الناجمة عن الأن�شــطة التي تــوؤدي اإلى اإلحاق 

ـَرر بالإن�شان اأو البيئة البحرية اأو البرية اأو الهواء. ال�شَّ

المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا و�شمان تحقيــق اأهــداف التنمية الم�شــتدامة   -3

ـَنـوُّع الأحيائي في اإقليم المملكة. والِحـَفـاظ على التَّ

�لف�سل �لثالث

�سالحيات �ملجل�ض

مادة )4(

البيئة  بحماية  تخت�س  التي  امل�شائل  جميع  يف  والتعليمات  القرارات  اإ�شدار  املجل�س  يتوىل 

وحتقيق التنمية امل�شتدامة باململكة، وميار�س جميع ال�شالحيات وال�شلطات الالزمة لذلك ِوْفـقًا 

دها الالئحة التنفيذية، وله على الأخ�س ما ياأتي: لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

ـــع ال�شيا�شــات العامــة لحمايــة البيئــة واإعــداد الخطــط والبرامــج والم�شــاريع الالزمــة  و�شْ  -1

لتنفيذها، بما يحقق اأغرا�شها.

الم�شــاركة في ر�ْشـــم ال�شيا�شــة البيئية واإجراء البحوث العلمية والدرا�شــات المتعلقة بالبيئة   -2

وحمايتها، وذلك بالتن�شيق مع الجهات المعنية.

دة على �شوء  التو�شية بالموافقة على الترخي�س للم�شاريع العامة والم�شاريع الخا�شة المحدَّ  -3

درا�شة الأثر البيئي، وتحديد ال�شوابط والمعايير المطلوبة لكل م�شروع في مراحل الت�شميم 

والإن�شاء والت�شغيل ومراقبة تنفيذ هذه ال�شوابط عند كل مرحلة.

مْنـــح التراخي�س البيئية بالن�شبة لجميع الأن�شطة اأو المن�شاآت اأو الم�شروعات �شواًء ما تعلَّـــق   -4

منها باإن�شاء وت�شييد الم�شروعات الجديدة اأو ما اقت�شر منها على مجرد تعديل اأو تطوير اأو 

اإ�شافة لم�شروعات قائمة �شبق الترخي�س لها.

الحــق فــي طلــب البيانــات اأو المعلومــات اأو الم�شــتندات، اأو اإجــراء الدرا�شــات التــي يراهــا   -5

�شروريــة من اأية جهة تمار�ــس ن�شــاطًا اأو ت�ْشـــَرع فيه قد يــوؤدي اإلى تلوُّث اأو تدهــور البيئة، اأو 

ا�شطراب في الأمان اأو الأمن الإ�شعاعي اأو النووي، �شواًء كانت هذه الجهة وزارة اأم هيئة اأم 

موؤ�ش�شة اأم غيرها.

ـب التزامات عليه. ر حقوقًا للمجل�س اأو ترتِّ اإعداد ودرا�شة العقود والتفاقيات التي تقرِّ  -6

اإجراء القيا�شــات والدرا�شــات الالزمة لإعداد تقارير الحالة البيئيــة للمملكة، واإ�شدار هذه   -7

التقارير ب�شورة دورية بالتن�شيق مع الجهات المعنية، وللمجل�س طلب جميع البيانات الالزمة 

لإعداد هذه التقارير من الجهات المعنية.
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مادة )٥(

للمجل�س يف �شبيل حتقيق اأهدافه، التعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية للقيام مبا ياأتي:

ـق حماية وتنمية البيئة. اقتراح م�شروعات القوانين، واإ�شدار النُّـُظـم التي تحقِّ  -1

بْحـث ودرا�شة واعتماد الخطط وال�شيا�شة العامة ل�شئون البيئة على الم�شتوى الوطني.  -2

درا�شة ومناق�شة الخطط وال�شيا�شات البيئية التي ت�شعها الوزارات اأو الهيئات اأو الموؤ�ش�شات   -3

اأو ال�شــركات التــي تمار�ــس ن�شــاطًا قــد يوؤثــر على البيئــة، واقتــراح الحلول لأية م�شــكالت اأو 

قات بيئية تواجه تلك الخطط اأو ال�شيا�شات. معوِّ

ـــع القتراحــات والحلول لأية اأمور اأو م�شــكالت ذات عالقــة بالبيئة، قد  بْحـــث ودرا�شــة وو�شْ  -4

تحال اإليه من مجل�س الوزراء اأو الجهات المعنية.

الم�شاركة في اإعداد والإ�شراف على البحوث والدرا�شات ال�شاملة عن التلوث، ومراقبة اآثاره   -5

ـخاذ جميع الإجراءات الوقائية والو�شائل الالزمة للحد من  ال�شلبية على ال�شحة والبيئة، واتِّ

التلوُّث البيئي بجميع اأ�شكاله، ومْنـع التدهور البيئي.

ـــع الأ�ش�ــس الالزمة لربط العتبارات البيئية ب�شيا�شــة التخطيط والتنمية على الم�شتوى  و�شْ  -6

رة  الوطنــي، وذلــك باعتماد مفهــوم التخطيط البيئي كجــزء ل ينف�شل عن ال�شيا�شــة المقرَّ

عنــد تخطيــط وتنفيذ ومتابعة م�شــروعات التنمية التي تتولى تنفيذهــا الجهات المعنية عن 

طريق تقويم الأثر البيئي للم�شروعات.

المراقبــة والتفتي�ــس علــى الأن�شــطة العامــة والخا�شة التي توؤثر ب�شــكل �شــلبي على الإن�شــان   -7

والبيئــة، واإجراء عمليات تفتي�ــس لتقويم اأو�شاع الأمان ومدى اللتــزام باأحكام هذا القانون 

واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

درا�شــة طبيعــة التربــة والميــاه، واقتــراح و�شــائل المحافظــة عليهمــا مــن التدهــور والتلوُّث   -8

وانخفا�ــس كفايتهمــا، وذلــك عن طريــق ال�شوابط الالزمة للحد من �شــوء ا�شــتخدامهما اأو 

ا�شتنزافهما. 

درا�شــة طبيعــة المناطــق ال�شــاحلية والبيئــة البحريــة، وحمايــة مواردهــا، واقتــراح تنميتها   -9

وتطويرها.

ـــع وتطويــر الإجــراءات الوقائية الخا�شــة بالحد من التلوُّث البحــري الناتج عن الزيت  10-  و�شْ

والمواد والأن�شــطة ال�شارة الأخرى، وتطوير القوى العاملة وتدريبها، لتنفيذ خطط مكافحة 

هذا التلوث.

ـــل والمعــدات والأجهزة والمواد  11-  تطويــر مختبــر مرجعــي للبيئة وتوفيــر الكادر الفني الموؤهَّ

الالزمة لت�شغيله، والتن�شيق مع المختبرات العامة والخا�شة ومراكز الأبحاث لتعزيز قدرات 

المختبر وال�شتعانة بهم في اإجراء التحاليل الالزمة لتحقيق اأهداف المجل�س.
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ثة للبيئة  12-  تحديــد ومراقبــة ال�شوابــط والحدود الم�شــموح بها لم�شــتوى انبعاث المــواد الملوِّ

�س المهني لتلك النبعاثات. والحتبا�س الحراري وتركيزها فيها، وم�شتوى التعرُّ

13-  العمــل علــى تنمية الهتمــام بالنواحي التربوية والإعالمية والجتماعيــة والثقافية، لزيادة 

ـــال في تحقيــق الأهداف  وتطويــر الوعــي البيئــي، وذلــك لتمكين المجتمع من الإ�شــهام الفعَّ

المرجوة للِحـَفـاظ على البيئة وتنميتها.

ـــع وتنفيــذ الخطط والبرامــج الالزمة لتدريب وتاأهيل الكــوادر الفنية في مجال حماية  14-  و�شْ

البيئة والتنمية الم�شتدامة.

ـر �شامل لم�شكالت ال�شتيطان الب�شري، وتَتـبُّـع اآثار تطور الظروف القت�شادية  15-  اإجراء ح�شْ

ـر الحلول  والجتماعية على التجمعات الب�شرية واأثرها على البيئة، واقتراح البرامج التي توفِّ

ـِعـها مو�شع التنفيذ. المنا�شبة وو�شْ

ـع النُّـُظـم الكفيلة بتجميع وتحليل البيانات والمعلومات وتبادلها، وال�شتفادة من معاهد  16-  و�شْ

�شة في مجال �شئون البيئة داخل اأو خارج المملكة. مات والجمعيات المتخ�شِّ البحوث والمنظَّ

17-  درا�شة التفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية ب�شئون البيئة، واإبداء الراأي بالن�شبة 

لالن�شمام اإليها، وذلك بالتن�شيق مع الجهات المعنية.

ـمات الدولية والإقليمية المعنية  18-  التن�شيق مع الجهات المعنية ب�شاأن عالقات المملكة بالمنظَّ

ب�شئون البيئة.

ـــة ومراقبة  19-  تحديــد ال�شوابــط المتعلقــة بال�شــتيراد والتعامل مع المــواد الكيماوية والم�شعَّ

تطبيقها.

ـع الأ�ش�س الالزمة لالإدارة ال�شليمة للمخلَّـفات ال�شناعية وال�شحية والمنزلية. 20-   و�شْ

21-  ال�شعي لتحقيق التن�شيق على ال�شعيدين الدولي والإقليمي لتحقيق �شالمة وحماية وتطوير 

البيئة.

�لباب �لثاين

�ل�سندوق �لوطني حلماية وتنمية �لبيئة

مادة )٦(

ُيـن�شاأ باجلهاز التنفيذي �شندوق ي�شمى )ال�شندوق الوطني حلماية وتنمية البيئة(، ويتبع 

املجل�س.
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مادة )7(

يخت�س ال�شندوق باملهام الآتية:

الإ�شهام في تفعيل اإجراءات الرقابة والإ�شراف على تطبيق هذا القانون.  -1

ـــل اأعبــاء الكوارث التي قد توؤثر ب�شــكل مبا�شــر على  الإ�شــهام مــع الجهــات المعنيــة في تَحـمُّ  -2

البيئة.

التو�شية بمْنـح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والن�شاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات   -3

والجهات غير الر�شمية. 

دعم اإعداد وتطوير الأبحاث والدرا�شات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة.  -4

الإ�شهام في الأن�شطة الوقائية والتنموية التي لها تاأثير اإيجابي على البيئة.  -5

مادة )8(

تتكون املوارد املالية لل�شندوق مما ياأتي:

ـ�شها الدولة لل�شندوق �شمن الميزانية العامة. المبالغ التي تخ�شِّ  -1

التبرعات والإعانات والهبات والِمـَنـح التي يقبلها المجل�س.  -2

ـَفـــق عليها بطريــق الت�شالح عن الأ�شرار التي  الغرامــات والتعوي�شات التي ُيـحَكـــم بها اأو ُيـتَّ  -3

ت�شيب البيئة.

مادة )٩(

د نظام العمل به، وي�شدر بها قرار من رئي�س  ُتـحدِّ ي�شع املجل�س لئحة داخلية لل�شندوق 

املجل�س.

�لباب �لثالث

تقومي �لأثر �لبيئي

مادة )10(

ث البيئة، اأو ي�شهم يف  ُيـحَظـر على اأيِّ �شخ�س اأو م�شروع القيام باأيِّ ن�شاط اأو ا�شتخدام يلوِّ

ُيـِخـلُّ اأو مينع ال�شتخدام اأو  اأو  ُيـلِحـق �شررًا باملوارد الطبيعية اأو الكائنات احلية  اأو  تدهورها، 

ال�شتعمال اأو ال�شتغالل الر�شيد وامل�شروع للبيئة.
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مادة )11(

جلميع  يجوز  ل  املعتَمـدة،  ـطة  املخطَّ املناطق  يف  القائمة  ال�شكنية  والعمارات  البيوت  عدا 

اأو  تعديالت  اأية  اإدخال  اأو  م�شروع  اأيِّ  تنفيذ  البدء يف  القانون  هذا  لأحكام  اخلا�شعة  اجلهات 

اإل بعد تقدمي ا�شتمارة  اأية تراخي�س بذلك،  اأو احل�شول على  القائمة  تْو�ِشـعات على الأن�شطة 

ر املجل�س على �شوء درا�شته لبيانات هذه ال�شتمارة مدى احلاجة  بيانات تقومي الأثر البيئي. ويقرِّ

اإىل تقدمي تقرير عن تقومي الأثر البيئي لتلك امل�شروعات ِوْفـقًا للقواعد والإجراءات التي ُي�شِدرها 

املجل�س، ويجوز للمجل�س اأن يطلب من اأ�شحاب امل�شروعات �شالفة الذكر اأية بيانات اأو معلومات 

اإ�شافية اأو درا�شات يرى اأهميتها ولزومها لتقرير مدى احلاجة اإىل تقدمي تقومي الأثر البيئي.

مادة )12(

البيئي  الأثر  لتقومي  الالزمة  وال�شوابط  والأ�ش�س  واملوا�شفات  املعايري  املجل�س  ي�شع 

للم�شروعات املطلوب الرتخي�س لها، ويتوىل على الأخ�س:

تحديد فئات الم�شروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأْن ُتـْحـِدث اأ�شرارًا بيئية.  -1

تحديــد المناطــق والمواقع ذات الأهمية اأو الح�شا�شــية البيئية الخا�شــة )المواقع التاريخية   -2

والأثريــة، الأرا�شــي الرطبــة، الجــزر المرجانيــة، المحميــات الطبيعيــة، الحدائــق العامة، 

وغيرها(، وذلك بالتن�شيق مع الجهات المعنية.

تحديد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الخا�شة.  -3

مادة )13(

ـ�شة ومبنا�شبة قيامها مبْنـح الرتاخي�س اأو جتديدها لإقامة امل�شروعات اأو  على اجلهات املرخِّ

اإدخال اأية تعديالت اأو تْو�ِشـعات للم�شروعات القائمة، �شواًء كانت حكومية اأو خا�شة اأو م�شرتكة، 

اإ�شدار الرتاخي�س ل�شمان �شالمة امل�شروع من  التنفيذي قبل  اأن حت�شل على موافقة اجلهاز 

دها الالئحة التنفيذية. الناحية البيئية ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

مادة )14(

بنطاق درا�شات  البيئي،  الأثر  تقومي  ل�شرط  امل�شروعات اخلا�شعة  مي  املجل�س مقدِّ ُيـخِطـر 

وحمتويات ذلك التقومي، وعليهم التقيُّـد بكل ما يطلبه املجل�س يف هذا اخل�شو�س، على اأن ُتـِعـدََّّ 

ـ�شة من املجل�س ح�شب امل�شروع ونوع  تقريَر تقومي الأثر البيئي موؤ�ش�شات ومكاتب ا�شت�شارية مرخَّ

دها الالئحة التنفيذية. ن�شاطه ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ
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مادة )1٥(

للمجل�س يف �شبيل اإمتام درا�شة تقرير تقومي الأثر البيئي للم�شروع املطلوب الرتخي�س له، اأن 

ي�شتعني باجلهات ذات العالقة بالن�شبة لبع�س جوانب امل�شروع اأو تقرير تقومي الأثر البيئي ومبن 

تراه من املتخ�ش�شني وذوي اخلربات والكفاءات اخلا�شة �شواًء من داخل اململكة اأو خارجها.

مادة )1٦(

الت�شريف  موا�شفات  ـد  ور�شْ للمخلَّـفات  دوري  حتليل  باإجراء  امل�شروعات  اأ�شحاب  يلتزم 

�شجالت  وِحـْفـظ  ل،  للتحلُـّ القابلة  املواد  ذلك  يف  مبا  امل�شروعات  هذه  عن  الناجتة  ثات  وامللوِّ

د املدة الالزمة لالحتفاظ بهذه  ـة، وحتدَّ ـد واإر�شال تقارير بهذه النتائج اإىل الإدارة املخت�شَّ �شْ للرَّ

دها الالئحة التنفيذية. ال�شجالت، وذلك كّله ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

مادة )17(

هذا  لأحكام  بالتطبيق  ت�شدر  التي  واملعايري  باملقايي�س  التقيُّـد  عدم  ال�شرورة  عند  يجوز 

القانون اإذا كان الهدف من ذلك هو حماية الأرواح اأو �شمان وتاأمني �شالمة املن�شاأة اأو منطقة 

ـة واجلهات املعنية. العمل، ويجب يف هذه احلالة اإخطار الإدارة املخت�شَّ

د الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�شوابط وال�شرتاطات والإجراءات الالزمة يف هذا  وحتدِّ

ال�شاأن.

مادة )18(

اأو  با�شتك�شاف  لها  ـ�س  املرخَّ واجلهات  املعنية  اجلهات  مع  التن�شيق  بعد  املجل�س،  يتوىل 

ـْفـط والغاز، اإعداد موا�شفات اإر�شادية ب�شروط ال�شالمة البيئية  ا�شتخراج اأو ا�شتغالل حقول النِّ

ـْفـط والغاز ونقلهما وا�شتغاللهما. واإدارة املخلَّـفات الناجتة عن عمليات اإنتاج النِّ

مادة )1٩(

ـد دوري للتاأثريات البيئية الناجتة  يقوم املجل�س، بعد التن�شيق مع اجلهات املعنية، باإجراء ر�شْ

ـْفـط والغاز التي تتم يف حقول الإنتاج وممرات  عن عمليات ا�شتك�شاف وا�شتخراج وا�شتغالل النِّ

النقل الربية والبحرية.
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�لباب �لر�بع

مو�جهة �لكو�رث و�لطو�رىء �لبيئية

مادة )20(

ـمات  واملنظَّ ال�شناعية  امل�شروعات  واأ�شحاب  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  املجل�س  ي�شع 

تلك اخلطط  باعتماد  البيئية، وي�شدر  والطوارىء  الكوارث  والدولية خططًا ملواجهة  الإقليمية 

الكوارث  هذه  جَتـنُّـب  طرق  اخلطط  هذه  ت�شمل  اأن  على  الوزراء،  جمل�س  من  قرار  وميزانيتها 

ر بها وطرق مكافحتها واحلد من اآثارها ومعاجلة ما يتبقى منها بعد  ـَنـبُّـوؤ املبكِّ والوقاية منها والتَّ

انتهاء الكارثة بطرق �شحية وبيئية �شليمة. 

كما يجب اأن تت�شمن هذه اخلطط تفا�شيل قنوات الت�شال بني اجلهات املعنية، والبدائل 

ـلها. املتاحة يف حالة تَعـطُّ

�لباب �خلام�ض

ث حماية �لبيئة �ملائية من م�سادر �لتلوُّ

�لف�سل �لأول

نطاق حماية �لبيئة �ملائية

مادة )21(

يعمل املجل�س على حماية البيئة املائية من م�شادر التلوُّث من خالل ما ياأتي:

حمايــة البيئة البحرية للمملكة والتي ت�شــتمل على المياه الداخليــة للمملكة والبحر الإقليمي   -1

والمنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والمياه المال�شقة له، وما يعلو هذه المناطق في طبقات 

الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر من اأيِّ تلوث يقع بها بجميع �شوره واأ�شكاله.

حماية الموارد الطبيعية للبيئة المائية الحية وغير الحية وذلك بمْنـع التلوث اأيًا كان م�شدره   -2

والحد منه وال�شيطرة عليه.

ـــْرب وخزانــات المياه الجوفية من التلوُّث والعمل علــى تنمية م�شادر المياه  حمايــة مياه ال�شُّ  -3

والمحافظة عليها.

�لف�سل �لثاين

ث �لناجت عن �لو�سائل �لبحرية �لتلوُّ

مادة )22(

ُيـحَظـر على جميع الو�شائل البحرية اأيًا كانت جن�شيتها ت�شريف اأو اإلقاء الزيت اأو خملَّـفاته 

ثة يف البيئة البحرية للمملكة  اأو غري ذلك من املواد واملخلَّـفات اخلطرة اأو املواد والعوامل امللوِّ

واملخلَّـفات  املواد  بتحديد  جدوًل  التنفيذي  اجلهاز  وُيـ�شِدر  مبا�شرة،  غري  اأو  مبا�شرة  بطريقة 
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ثة يف تطبيق اأحكام هذه املادة. اخلطرة واملواد والعوامل امللوِّ

ثة املعايري  امللوِّ �س من املواد واملخلَّـفات اخلطرة واملواد والعوامل  التخلُـّ ُيـتبع يف  اأن  ويجب 

دها املجل�س مع مراعاة التفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفًا فيها  والإجراءات التي يحدِّ

ـذة لها. والقرارات املنفِّ

مادة )23(

ـان الو�شيلة البحرية م�شئوًل عن  مع عدم الإخالل بالتفاقيات واملعاهدات الدولية، يكون ربَّ

ـ�شة لنقل الزيت  وْقـف ت�شريب الزيت يف حالة حدوث ت�شادم بني تلك الو�شيلة والو�شائل املخ�شَّ

ـد منه اأو من اأحد  اأو بني الو�شيلة البحرية الناقلة للزيت واملن�شاآت، �شواء كان ذلك بفعل متعمَّ

تابعيه اأو كان نتيجة خطئه اأو خطاأ اأحد تابعيه اأو اإهمالهم.

مادة )24(

ة اأو من�شاأة برية اأو بحرية اأو جوية، اأن يبادر فورًا  يلتزم كل م�شئول عن اأية و�شيلة اأو ُمـعدَّ

وطبقًا لالإجراءات املن�شو�س عليها يف الالئحة التنفيذية اإىل اإبالغ املجل�س اأو �شلطات املوانىء 

اأو  اأو غريها من اجلهات املعنية عن كل حادث تلوُّث للبيئة البحرية بالزيت  اأو خْفـر ال�شواحل 

بة والإجراءات التي  املواد ال�شارة الأخرى فور حدوثه مع بيان ظروف احلادث ونوع املادة املت�شرِّ

ب اأو احلد منه. اتُّـِخـذت لإيقاف الت�شرُّ

اإبالغ  املعنية  واجلهات  ال�شواحل  وخْفـر  املوانىء  �شلطات  على  يجب  الأحوال،  جميع  ويف 

ك للحد من انت�شاره وذلك  املجل�س بجميع املعلومات عن احلادث امل�شار اإليه فور حدوثه والتحرُّ

دة. بتنفيذ خطط الطوارىء والكوارث املحدَّ

مادة )2٥(

ُيـحَظـر على جميع الو�شائل البحرية اأيًا كانت جن�شيتها اإغراق اأو اإلقاء القمامة اأو ت�شريف 

ـْرف ال�شحي يف البيئة البحرية. مياه ال�شَّ

وتتوىل �شلطات املوانىء بالتعاون مع خْفـر ال�شواحل اإعداد وتنفيذ خطط تداُول القمامة اأو 

ـْرف ال�شحي والتاأكد من تطبيق الإجراءات املتعلقة بهذا ال�شاأن املن�شو�س  ت�شريف مياه ال�شَّ

عليها يف هذا القانون ولئحته التنفيذية.

ـْرف ال�شحي املعايري والإجراءات التي  �س من القمامة ومياه ال�شَّ ويجب اأن ُيـتبع يف التخلُـّ

ـذة  دها املجل�س مع مراعاة التفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفًا فيها والقرارات املنفِّ يحدِّ

لها.
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مادة )2٦(

ـْفـط والغاز  ـ�س لها با�شتك�شاف اأو ا�شتخراج اأو ا�شتغالل حقول النِّ ُيـحَظـر على اجلهات املرخَّ

ثة ناجتة عن عمليات احلفر  البحرية اأو الربية - مبا يف ذلك نْقـل الزيت - ت�شريف اأية مادة ملوِّ

اأو ال�شتك�شاف اأو اختبار الآبار اأو الإنتاج يف البيئة املائية اأو املنطقة الربية املتاخمة ملبا�شرة هذه 

ـب عليها الإ�شرار بالبيئة الربية واملائية  الأن�شطة، ما مل يتم ا�شتخدام الو�شائل الآمنة التي ل يرتتَّ

ثة طبقًا لأحدث النُّـُظـم الفنية املتاحة التي  ومعاجلة ما مت ت�شريفه من نفايات ومواد وعوامل ملوِّ

دها املجل�س، ومبا يتفق مع ال�شروط املن�شو�س عليها يف التفاقيات والربوتوكولت الإقليمية  يحدِّ

والدولية التي تكون اململكة طرفًا فيها.

�لف�سل �لثالث

ث �لناجت عن �مل�سادر �لربية �لتلوُّ

مادة )27(

ُيـحَظـر على جميع امل�شروعات، مبا يف ذلك املحال العامة وامل�شروعات التجارية وال�شناعية 

وال�شياحية واخلدمية، ت�شريف اأو اإلقاء اأية مواد اأو خملَّـفات اأو �شوائل، تزيد على احلد امل�شموح 

به، اأو خملَّـفات بناء يف مياه البحر اأو على ال�شواطىء وال�شواحل اأو القيام باأية اأن�شطة من �شاأنها 

اإحداث تلوُّث اأو تدهور يف البيئة ال�شاحلية اأو املياه املتاخمة لها.

مادة )28(

ـْرف ال�شحي غري  ُيـحَظـر على اأيِّ �شخ�س اأو م�شروع اإلقاء املخلَّـفات اأو ت�شريف مياه ال�شَّ

دها املجل�س بالتن�شيق  املعاَلـجة مبا�شرًة اإىل البحر، ويجب معاجلتها طبقًا للموا�شفات التي يحدِّ

ـْرف ال�شحي. مع وزارة ال�شحة والإدارة املعنية بال�شَّ

مادة )2٩(

ُيـ�شرَتط للرتخي�س باإقامة اأيِّ م�شروع على ال�شريط ال�شاحلي اأو قريبًا منه والذي ينتج عنه 

يقوم  اأن  لـه  ـذة  املنفِّ والقـرارات  القانـون  هـذا  لأحكام  باملخالفة  ثة  ملوِّ وعوامل  مواد  ت�شريف 

طالب الرتخي�س باإجراء درا�شات تقومي الأثر البيئي ويلتزم مبعاجلة املخلَّـفات باأنواعها مبا�شرة 

مع بدء ت�شغيل تلك امل�شروعات.
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�لف�سل �لر�بع

ـْرب و�ملياه �جلوفية حماية مياه �ل�سُّ

مادة )30(

يقوم املجل�س بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية يف جميع الأمور املتعلقة باحِلـَفـاظ على 

وتنميتها وحمايتها من  املياه  املحافظة على م�شادر  واملياه اجلوفية مبا يف ذلك  ـْرب  ال�شُّ مياه 

التلوُّث.

مادة )31(

تتوىل اجلهات املعنية بالتن�شيق مع املجل�س حتديد قواعد �شالمة �شبكات وخزانات وتو�شيالت 

التي  للمعايري  طبقًا  الآدمي  لال�شتعمال  و�شالحيتها  ـْرب  ال�شُّ مياه  جودة  ل�شمان  ـْرب  ال�شُّ مياه 

دها الالئحة التنفيذية. حتدِّ

مادة )32(

خزانات  على  �شنوي  دوري  فح�س  باإجراء  املجل�س  مع  بالتن�شيق  املعنية  اجلهات  تقوم 

ـباعه  اتِّ املالك مبا يجب  وُتـخِطـر  ـق من �شالمتها و�شالحيتها،  ـَحـقُّ للتَّ ـْرب  ال�شُّ وتو�شيالت مياه 

من اإجراءات ل�شمان و�شول املياه �شاحلة للقاطنني.

ويف حالة عدم تنفيذ املالك لتلك التعليمات يجوز لتلك اجلهات اإجراء الإ�شالحات الالزمة 

على نفقته اخلا�شة.

ـل نتيجة الفْحـ�س الدوري يف �شجالت خا�شة حتتفظ بها تلك اجلهات. وُتـ�شجَّ

�لباب �ل�ساد�ض

ث حماية �لهو�ء من �لتلوُّ

�لف�سل �لأول

ث من �مل�سادر �لثابتة �لتلوُّ

مادة )33(

ثات الهواء مبا  ب ملوِّ اأو ت�َشـرُّ تلتزم كافة امل�شروعات يف مبا�شرتها لأن�شطتها بعدم انبعاث 

دها الالئحة التنفيذية. يجاوز احلدود امل�شموح بها التي حتدِّ

مادة )34(

ـد  �شْ تلتزم كافة امل�شروعات وغريها من م�شادر التلوُّث الهوائي بعمل �شبكات وِوْحـدات للرَّ
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الإدارة  تزويد  امل�شروعات  تلك  وعلى  ـة،  املخت�شَّ بالإدارة  اإلكرتونيًا  مرتبطة  وتكون  واملراقبة 

ـة باملعلومات املتعلقة بها ملراجعتها وحتديد التجاوزات ومدى اللتزام باملقايي�س البيئية  املخت�شَّ

وذلك يف �شوء القرارات التي ت�شدر عن املجل�س.

ـة حق الطالع والإ�شراف املبا�شر على خطوط القيا�س مل�شادر التلوُّث  ويكون لالإدارة املخت�شَّ

الداخلية  البيئة  على  اأثرها  وحتديد  وتقوميها  م�شادرها  من  مبا�شرًة  النتائج  على  واحل�شول 

واخلارجية.

تخفيـ�س  اأو  لإيقـاف  ــة  املخت�شَّ والإدارة  اجلويـة  الأر�شـاد  مـع  التن�شيـق  امل�شروعـات  وعلـى 

ة مل�شتويـات اأقل من املقاييـ�س البيئيـة اأثنـاء حـدوث ظاهرة النقالب  ثاتهـا الغازيـَـّ انبعاثـات ملوِّ

احلراري حلماية �شحة الإن�شان من تلك امل�شروعات.

مادة )3٥(

يجب عند حْرق اأيِّ نوع من اأنواع الوقود اأو غريه �شواًء كان يف اأعمال البحث وال�شتك�شاف 

واحلْفـر وا�شتخراج واإنتاج البرتول اخلام اأو يف اأغرا�س ال�شناعة اأو توليد الطاقة اأو الإن�شاءات 

اأو اأيِّ غر�س جتاري اآخر، األ يجاوز الدخان والغازات والأبخرة الناجتة احلدود امل�شموح بها، 

ـخاذ جميع التدابري الالزمة للتقيُّـد باحلدود  وعلى امل�شئول عن هذا الن�شاط اأو َمـن ينوب عنه اتِّ

ن فيه  واملقايي�س البيئية لنواجت الحرتاق واملعتَمـدة من املجل�س، كما يلتزم بالحتفـاظ ب�شجل يدوِّ

ـخـاذ جميـع الحتياطات لتقليل هذه  اإليهـا واتِّ ثة يف نواجت الحرتاق امل�شـار  قيا�س الكميات امللوَّ

الكميات.

مادة )3٦(

تلتزم اجلهات العامة واخلا�شة والأفراد عند القيام باأعمال التنقيب اأو احلْفـر اأو البناء اأو 

ـخاذ الحتياطات الالزمة اأثناء القيـام  الهدم اأو عند نْقـل ما تنتج عنها من نفايات اأو اأتربة باتِّ

ـنه القرارات التنفيذية التي ت�شدر عن املجل�س. بهـذه الأعمال، وذلك على النحو الذي تبيِّ

�لف�سل �لثاين

ث من �مل�سادر �ملتحركة �لتلوُّ

مادة )37(

كات اأو َمـْركبات، تنبعث منها اأو من عوادمها مواد  ُيـحَظـر ا�شترياد اأو ا�شتخدام اآلت اأو حمرِّ

دها القرارات التنفيذية لهذا القانون. ثات، جتاوز احلدود امل�شموح بها التي حتدِّ اأو ملوِّ
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مادة )38(

ل يجوز ا�شترياد اأو تداُول وقود اأو زيوت ت�شغيل املركبات اإل بعد التاأكد من عدم وجود مواد 

املركبات  عوادم  ثات من  امللوِّ انبعاث  ت�شبب  اأو  التلوُّث  مكافحة  اأجهزة  على  �شلبًا  توؤثر  م�شافة 

توفيـر  يتـم  اأن  له، ويجب  ـذة  املنفِّ والقرارات  التنفيذية  القانون ولئحته  باملخالفة لأحكام هذا 

نات الوقود والزيوت لالإدارة املخت�شة. املعلومات والبيانات الوا�شحة عن مكوِّ

�لباب �ل�سابع

ث حماية �لبيئة �لربية من �لتلوُّ

مادة )3٩(

يقوم املجل�س بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية للعمل على تنمية وتطوير موارد البيئـة 

ـَنـوُّع البيولوجي وزيادة الرقعة اخل�شراء با�شتخدام الأ�شاليب والتقنيات احلديثة  والهتمام بالتَّ

ـيها. وال�شتفادة من التقنيات املتقدمة التي حتمي املناطق الزراعية وُتـَنـمِّ

مادة )40(

ـع  و�شْ الأخرى  املعنية  واجلهات  املجل�س  مع  بالتن�شيق  بالزراعة  املخت�شة  اجلهات  تتوىل 

ـمة للم�شائل الآتية: اللوائح املنظِّ

ـــنات الزراعية التي يجوز اإنتاجهــا اأو ت�شنيعها اأو  1-   اأنــواع مبيدات الآفات والأ�شــمدة والُمـَحـ�شِّ

ا�شتيرادها اأو تداُولها اأو ا�شتخدامها.

2-  �شروط اإنتاج اأو ت�شنيع اأو ا�شتيراد اأو تداُول اأو ا�شتخدام المواد الم�شار اإليها في البند  )1( 

من هذه المادة وموا�شفات كلٍّ منها.

اإجــراءات ت�شــجيل وت�شريــح المــواد الم�شــار اإليها فــي البنــد )1( من هذه المــادة وتحديد   -3

ا�شتخداماتها والتاأكد من اأنها تتوافق مع معايير التفاقيات الإقليمية والدولية ذات العالقة.

ـــنات من المواد الم�شــار اإليها في البنــد  )1( من هذه المــادة وطرق تحليلها  طــرق اأْخـــذ عيِّ  -4

وتقويم نتائج التحليل.

ـــد وتقويــم ومعالجــة التلوُّث الناتج عن التداُول اأو ال�شــتخدام غيــر الآمن اأو غير  كيفيــة ر�شْ  -5

ال�شحيح للمواد الم�شار اإليها في البند  )1( من هذه المادة.

ثة للتربة اأو نفايات �شــائلة اأو �شلبة  ب اأو اإلقاء اأية مواد كيميائيــة ملوِّ مْنـــع ت�شريــف اأو ت�َشـــرُّ  -6

توؤثر على البيئة البرية اأو الكائنات الحية بها.
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مادة )41(

وال�شروط  ال�شوابط  وتنفيذ  ـع  و�شْ املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  ـة  املخت�شَّ الإدارة  تتوىل 

املخلَّـفـات  مـن  وغريها  املبيدات  خملَّـفات  من  �س  التخلُـّ وطرق  ومكان  بها  امل�شموح  واحلدود 

ال�شارة بالرتبة.

مادة )42(

اأو  ُيـحَظـر القيام باأيِّ ن�شاط ي�شاهم بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف الإ�شرار بالرتبة 

ـها الطبيعية اأو تلويثها على نحو يوؤثر على قدرتها الإنتاجية وذلك ِوْفـقًا ِلـما  التاأثري على خوا�شِّ

ـذة للقانون. ده الالئحة التنفيذية والقرارات املنفِّ حتدِّ

اأي  النباتي يف  الغطاء  نوعية  اأو  بكمية  ـرَّ  ي�شُ اأن  �شاأنه  من  ن�شاط  اأيُّ  مبا�شرة  ُيـحَظـر  كما 

ـر اأو ت�شويه البيئـة الطبيعيـة اأو تغيـري طبيعـة املناطـق الزراعيـة اأو  ـحُّ منطقة مبا يوؤدي اإىل التَّ�شَ

احلدائقية.

�لباب �لثامن

بيئة �لعمل و�لبيئة �لد�خلية

مادة )43(

يلتزم جميع الأ�شخا�س وامل�شروعات، عند مبا�شرة الأن�شطة الإنتاجية اأو اخلدمية اأو غريها 

ـرات ال�شوت، بعدم  وخا�شًة عند ت�شغيل الآلت واملعدات واملْركبات وا�شتخدام اآلت التنبيه ومكبِّ

ره املجل�س. جتاُوز احلدود امل�شموح بها ل�شدة ال�شوت والفرتة الزمنية لذلك ِوْفـقًا ِلـما يقرِّ

مادة )44(

ثات الهواء وتاأثريها على قاطني املباين املغلقة واملعتِمـدة  ـة قيا�س وتقومي ملوِّ لالإدارة املخت�شَّ

دها الالئحة التنفيذية. على التهوية ال�شناعية ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

�لباب �لتا�سع

�إد�رة �ملو�د �لكيميائية

مادة )4٥(

واإنتاج  ا�شتحداث  حْظـر  ب�شاأن     2009 ل�شنة   )51( رقم  القانون  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، ُيـ�شِدر املجل�س قرارًا بتحديد املواد 

الكيميائية، ول يجوز اإنتاج اأو ا�شترياد اأو ت�شدير اأو تداُول اأيٍّ من تلك املواد اإل بعد احل�شول على 
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ـ�شة بعد اأْخـذ موافقة املجل�س وِوْفـقًا للمعايري وال�شرتاطات  ترخي�س م�شبق من اجلهات املرخِّ

ـد كتابيًا باللتزام بها. ـَعـهُّ ـة والتَّ التي ت�شعها الإدارة املخت�شَّ

اإذا  ـ�شة  اإلغاء الرتخي�س اإىل اجلهة املرخِّ م بطلب  اأو التقدُّ ويجوز للمجل�س وْقـف الن�شاط 

ثبتت خطورة الن�شاط اأو املنَتـج على البيئة اأو ال�شحة العامة اأو اإمكانية اإنتاجه بطريقة اأخرى اأقل 

دها الالئحة  �شررًا على البيئة اأو ال�شحة العامة، ِوْفـقًا للمدد وال�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

التنفيذية لهذا القانون.

مادة )4٦(

يجب على م�شتوردي وم�شتخِدمي املواد الكيميائية التي ي�شدر بتحديدها قرار من املجل�س 

نًا جميع املعلومات عن اأنواع هذه املواد  بعد التن�شيق مع اجلهات املعنية، تقدمي تقرير �شنوي مت�شمِّ

ف فيه منها �شواًء بالبيع اأو ال�شتخدام اأو التخلُّ�س،  رُّ نة، وما مت التَّـ�شَ والكميات امل�شتوَردة واملخزَّ

اأو اأيِّ ت�شرف اآخر يتم ب�شاأنها، وتقدمي اأية معلومات اأخرى يرى املجل�س �شرورة توفريها.

مادة )47(

على جميع اجلهات التي تقوم باإنتاج اأو تعبئة اأو مناَولة اأو تخزين اأو نْقـل اأو ا�شترياد املواد 

واملعايري  وال�شرتاطات  الحتياطات  بجميع  اللتزام  اململكة،  اإقليم  مرورها عرب  اأو  الكيميائية 

دها املجل�س مبا ي�شمن عدم حدوث اأية اأ�شرار على الإن�شان والبيئة، مع التقيُّـد  البيئية التي يحدِّ

بالنظام املتوائم العاملي لت�شنيف املواد الكيميائية اخلطرة وتوفري املعلومات التي يتطلَّـبها هذا 

النظام.

مادة )48(

اأو  ا�شتريادها  ُيـحَظـر  التي  الكيميائية  املواد  املعنية،  اجلهات  مع  بالتفاق  املجل�س  د  يحدِّ

تركيبها اأو ت�شنيعها اأو ا�شتخدامها يف جميع احلالت لأ�شباب �شحية اأو بيئية.

�لباب �لعا�سر

ـة �ملو�د و�مل�سادر �مل�سعَّ

�لف�سل �لأول

ـنة ـة �ملوؤيِّ �ملو�د و�مل�سادر �مل�سعَّ

مادة )4٩(

�س املوؤقت اأو النهائي منها يف اإقليم  ـة بغر�س التخلُـّ ُيـحَظـر ا�شترياد اأو جْلـب النفايات امل�شعَّ

اململكة.
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مادة )٥0(

�س من املواد  اأو التخلُـّ اأو ا�شتخدام  اأو تخزين  اأو نْقـل  اأو ت�شدير  اأو ا�شترياد  اإنتاج  ُيـحَظـر 

احل�شول  دون  ـن  املوؤيِّ لالإ�شعاع  درة  الـُمـ�شْ والأجهزة  النووية  واملواد  ـنة  املوؤيِّ ـة  امل�شعَّ وامل�شادر 

د الالئحة التنفيذية �شروط واإجراءات مْنـح ذلـك الرتخيـ�س  على ترخي�س من املجل�س، وحتدِّ

ـ�س له والتزاماته. وم�شئوليات املرخَّ

ـن له اأن الهدف منه ل يتنا�شب واملخاطر  وللمجل�س رْفـ�س طلب الرتخي�س لأيِّ م�شروع اإذا تَبـيَّ

الغاءه يف حالة  اأو  الرتخي�س  وْقـف  للمجل�س  اأن  كما  امل�شروع،  املحتَمـل حدوثها من  الإ�شعاعية 

ـ�س له ل�شروط الرتخي�س. خمالفة املرخَّ

مادة )٥1(

ي�شمل  اأن  ميكن  التي  للم�شروعات  الرتاخي�س  مْنـح  ومبنا�شبة  ـ�شة  املرخَّ اجلهات  على 

ـدرة لالإ�شعاع  ـنة واملواد النووية والأجهزة الـُمـ�شْ ـة املوؤيِّ ن�شاطها ا�شتخدام املواد وامل�شادر امل�شعَّ

اأْخـذ موافقة املجل�س قبل مْنـح الرتخي�س.

كما تلتزم تلك اجلهات باإبالغ املجل�س باأية خمالفات تقع من تلك امل�شروعات.

مادة )٥2(

ـة  امل�شعَّ وامل�شادر  املواد  واأمن  له  ـ�س  املرخَّ امل�شروع  الأمان يف  الرئي�شية عن  امل�شئولية  تقع 

ـ�س له، وت�شمل هذه  ـ�س با�شتخدامها فيه على عاتق ال�شخ�س املرخَّ ـنة واملواد النووية املرخَّ املوؤيِّ

ـ�س له القيام بها وعن  امل�شئولية اأيَّ تاأثري خارج امل�شروع قد ينجم عن العمليات والأن�شطة املرخَّ

اأيِّ حادث اأو طارىء اإ�شعاعي خالل القيام بهذه العمليات والأن�شطة اأو نتيجًة لها.

مادة )٥3(

ـم  ُيـ�شِدر املجل�س بالتن�شيق مع اجلهات املعنية، التعليمات والقرارات والإجراءات التي تنظِّ

ما ياأتي:

ـــنة والمواد  ـــة الموؤيِّ 1-  الترخي�ــس للم�شــروعات والأ�شــخا�س لتــداُول المــواد والم�شادر الم�شعَّ

ـدرة لالإ�شعاع. النووية والأجهزة الُمـ�شْ

ق من التقيُّد بها ومراجعتها. �س الإ�شعاعي للعاملين بالإ�شعاع وللجمهور والتََّحـقُّ ـَعـرُّ حدود التَّ  -2

�س الإ�شــعاعي فــي الإجــراءات الطبيــة الت�شــخي�شية والعالجية  ـَعـــرُّ ـــمة للتَّ المعاييــر المنظِّ  -3

ق من التقيُّـد بها ومراجعتها. والتََّحـقُّ

ـنة والمواد النووية والأجهزة  ـة الموؤيِّ ت�شدير وا�شتيراد ونْقـــل ملكية المواد والم�شادر الم�شعَّ  -4

ـدرة لالإ�شعاع. الُمـ�شْ



العدد: 3593 – الخميس 17 مارس 2022

49

ـنة والمواد النووية. ـة الموؤيِّ النقل الآمن للمواد والم�شادر الم�شعَّ  -5

�س  ـة وتخزينها ومعالجتها ونْقـلها والتخلُـّ �شْبـط اإنتاج المخلَّفات التي تحتوي على مواد م�شعَّ  -6

الآمن منها.

ـــة التــي يتــم اإطالقهــا في البيئــة نتيجة لالأن�شــطة  الِقـَيـــم المرجعيــة لتركيــز المــواد الم�شعَّ  -7

ـ�س بها. والممار�شات المرخَّ

ترخي�ــس واعتمــاد الِخـــْدمات الم�شــاندة للوقايــة الإ�شــعاعية والأمــان الإ�شــعاعي والنــووي   -8

كِخـْدمات قيا�س الجرعات الإ�شعاعية ومعايرة اأجهزة الم�ْشح الإ�شعاعي والتدريب في مجال 

نة والمواد  ة الموؤيِّ الوقاية من الإ�شعاع والأمان الإ�شعاعي واأمن واأمان المواد والم�شادر الم�شعَّ

النووية.

مادة )٥4(

با�شرتاطات  لها  ـ�س  املرخَّ وامل�شروعات  ـ�شة  املرخِّ اجلهات  التزام  من  ق  التََّحـقُّ للمجل�س 

القيا�شات  اإجـراء  خـالل  مـن  ال�شـاأن،  هـذا  يف  ـقة  املطبَّ والقرارات  وبالتعليمات  الرتخي�س 

ـ�شة، كما  ـ�س لهم واجلهات املرخِّ ـطات والبيانات من املرخَّ والدرا�شات وطلب الوثائق واملخطَّ

ـ�س لها، ويجوز للمجل�س  اأن للمجل�س القيام بعمليات التفتي�س والتدقيق على امل�شروعات املرخَّ

تفوي�س �شالحياته يف ذلك للهيئات الرقابية ذات العالقة.

مادة )٥٥(

املـواد  ملراقبـة  املنا�شبـة  الكفـاءة  ذوي  من  عاملني  بتوفري  والأ�شخا�س  امل�شروعات  تلتزم 

ـم فيها والتاأكد من تنفيذ ا�شرتاطات الرتخي�س. ـنة والتحكُّ ــة املوؤيِّ امل�شعَّ

مادة )٥٦(

ـطات  ـة باملعلومات واخلرائط واملخطَّ تلتزم امل�شروعات والأ�شخا�س بتزويد الإدارة املخت�شَّ

�س العاملني لدى هذه  ة وجرعات تَعـرُّ ـحة ملواقع التخزين وا�شتخدام املواد وامل�شادر امل�شعَّ املو�شِّ

ـة. اجلهات للمواد وامل�شادر امل�شعَّ

مادة )٥7(

ـة يف احلالت الآتية: ـ�س لهم باإبالغ الإدارة املخت�شَّ تلتزم امل�شروعات والأ�شخا�س املرخَّ

ـنة. ـة الموؤيِّ 1-  قبل ا�شتيراد اأو ت�شدير اأو ا�شتخدام المواد والم�شادر الم�شعَّ
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ب لالإ�شعاع النووي بما يزيد على الحدود الم�شموح بها والتي ي�شعها المجل�س. وجود ت�َشـرُّ  -2

اإذا ا�شتقبل اأيُّ �شخ�س اأو عامل جرعة اإ�شعاع تزيد على الحدود الم�شموح بها.  -3

مادة )٥8(

بو�شوح  الخت�شا�شات  د  يحدِّ داخلي  اإداري  نظام  بو�شع  والأ�شخا�س  امل�شروعات  تلتزم 

الطوارئ مبا  واإجراءات  العاملني  وتدريب  واإجراءات �شمان اجلودة  املكتوبة  العمل  واإجراءات 

ـق ا�شرتاطات الرتخي�س واملعايري التي ي�شعها املجل�س. يحقِّ

مادة )٥٩(

ـنة ب�شورة دائمة اإل يف املواقع التي توافق عليها  ـة املوؤيِّ ل يجوز تخزين املواد وامل�شادر امل�شعَّ

د الالئحة التنفيذية اإجراءات و�شروط التخزين يف هذه املواقع. ـة، وحتدِّ الإدارة املخت�شَّ

مادة )٦0(

�س  رة للتخلُـّ ـنة بطريقة ُمـحكمة الغْلـق اإىل اجلهة امل�شدِّ ـة املوؤيِّ اإعادة امل�شادر امل�شعَّ يجب 

ف فيها ِوْفـق ا�شرتاطات  ـرُّ ـة فيتم التَّـ�شَ دها اجلهة املخت�شَّ منها، اأما النفايات الأخرى التي حتدِّ

ت�شعها لذلك.

مادة )٦1(

اأو  الهـواء  فـي  ـنـة  املوؤيِّ ـة  امل�شعَّ املواد  تركيز  اأو  الإ�شعاعي  الن�شاط  م�شتوى  يجاِوز  األ  يجب 

ـنها  دها املجلـ�س ِوْفـقـًا لل�شوابط والإجراءات التي تبيِّ املاء اأو الغذاء اأو الرتبة احلدود التي يحـدِّ

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

�لف�سل �لثاين

�لإ�سعاع غري �ملوؤيِّـن

مادة )٦2(

د  د املجل�س م�شادر الإ�شعاع غري املوؤيِّن يف نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون، كما يحدِّ يحدِّ

و�شائل و�شروط حماية الإن�شان والبيئة من خماطر تلك امل�شادر، ول يجوز ا�شترياد اأو تركيب 

ـة، وعلى  اإل مبوافقة الإدارة املخت�شَّ ـن  اأجهزة وم�شادر الإ�شعاع غري املوؤيِّ اأيٍّ من  اأو ا�شتخدام 

ـ�شة التاأكد من توافر هذه ال�شروط وتلك الو�شائل قبل مْنـح الرتخي�س. اجلهات املرخِّ
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ـن  ـة، بنف�شها اأو بتفوي�س غريها، مراقبة م�شادر الإ�شعاع غري املوؤيِّ ويجوز لالإدارة املخت�شَّ

من  ـق  ـَحـقُّ للتَّ والأماكن  واملعدات  والآلت  الأجهزة  على  والع�شوائي  الدوري  الك�شف  واإجراء 

دها املجل�س. مطابقتها للمعايري وال�شرتاطات البيئية التي يحدِّ

�لباب �حلادي ع�سر

�إد�رة �ملو�د و�ملخلَّـفات �خلطرة

مادة )٦3(

ُيـحَظـــر ا�شــتيراد اأو جْلـــب المــواد والمخلَّـــفات الخطرة اأو دفنهــا اأو اإغراقهــا اأو تخزينها اأو  اأ- 

�س منها باأيِّ �شكل في كامل اإقليم المملكة. التخلُـّ

ــ�س من النفايات النووية باأيِّ  ُيـحَظـــر ا�شتيراد اأو جْلـــب اأو دفن اأو اإغراق اأو تخزين اأو التخلُـّ ب- 

�شكل من الأ�شكال في كامل اإقليم المملكة.

ُيـحَظـــر ال�شــماح بمــرور و�شــائل النقــل البحريــة اأو الجوية اأو البريــة التي تحمل المخلَّـــفات  ج- 

الخطرة اأو النفايات النووية في البيئة البرية اأو الجوية اأو البحرية عبر اإقليم المملكة.

مادة )٦4(

اأو تداُول املواد واملخلَّـفات اخلطرة دون احل�شول على ترخي�س من الإدارة  اإنتاج  ُيـحَظـر 

د املجل�س �شروط واإجراءات مْنـح ذلك الرتخي�س، وُيـ�شِدر املجل�س بعد التن�شيق  ـة، ويحدِّ املخت�شَّ

املادة،  هذه  تطبيق  يف  اخلطرة  واملخلَّـفات  املواد  لتحديد  اإر�شادية  جداول  املعنية  اجلهات  مع 

وُيـحَظـر احلْرق املفتوح لأيِّ نوع من هذه املواد واملخلَّـفات.

مادة )٦٥(

ـة  على القائمني على اإنتاج اأو تداُول املواد واملخلَّـفات اخلطرة �شواًء كانت يف حالتها الغازيَّ

ـدرة لالإ�شعاع، اللتزام بجميع الحتياطات  ـة والأجهزة الـُمـ�شْ اأو ال�شائلة اأو ال�شلبة واملواد امل�شعَّ

دها املجل�س مبا ي�شمن عدم حدوث اأية اأ�شرار بالإن�شان والبيئة.  وال�شرتاطات واملعايري التي يحدِّ

وعلى اجلهات املعنية اأو ال�شخ�س اأو �شاحب امل�شروع اأو َمـن ينوب عنه الذين تنتج عن ن�شاط 

�س  التخلُـّ وكيفية  املخلَّـفات  هذه  بتفا�شيل  خا�س  ب�شجل  الحتفاظ  خطرة  خملَّـفات  منهم  اأيٍّ 

ن يف هذا ال�شجل.  ـن بقرار من الرئي�س التنفيذي البيانات التي تدوَّ منها، ويبيَّ

ـة ب�شورة دورية مبتابعة ال�شجل للتاأكد من مطابقة البيانات للواقع. وتقوم الإدارة املخت�شَّ
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مادة )٦٦(

اأو  معاجلتها  اأو  اخلطرة  ات  املخلفَّ وتخزين  ِحْفـُظ  وامل�شروعـات،  الأ�شخـا�س  علـى  ُيـحَظــر 

التخلُّ�س منها باأية طريقة خمالفة للنُُّظم واملعايري والأ�شاليب وال�شرتاطات التي ي�شعها املجل�س.

مادة )٦7(

املخلَّـفات  ملعاجلة  ِوْحـدات  باإن�شاء  املجل�س،  دها  يحدِّ التي  وامل�شروعات  الأ�شخا�س  يلتزم 

اخلطرة الناجتة عن ن�شاطها.

مادة )٦8(

اأ�شكالها  اأن�شطة الرعاية ال�شحية بكافة  يجب التخلُّ�س من املخلَّـفات الطبية الناجتة عن 

املختربات  اأعمال  �شاملة  املوتى  ِحـْفـظ  غرف  وخملَّـفات  والت�شخي�شية  والعالجية  التمري�شية 

والعالج  وم�شتودعاتها  الأدوية  معامل  وعقاقري  ومنتجات  الأ�شنان  وعالج  الأبحاث  ومراكز 

ـة بالتن�شيق مع  البيطري ِوْفـقًا لل�شروط واملعايري التي ي�شدر بتحديدها قرار من اجلهة املخت�شَّ

املجل�س.

مادة )٦٩(

الناجتة عن  املخلَّـفات  �س من  التخلُـّ ب�شاأن  ت�شدر  التي  واملعايري  ال�شروط  ت�شمل  اأن  يجب 

�س  والتخلُـّ املخلَّـفات  تلك  ومعاجلة  ونْقـل  وتخزين  اإنتاج  عملية  على  ال�شحية  الرعاية  اأن�شطة 

منها، بهدف ال�شيطرة على هذه املخلفات واحليلولة دون انت�شار اآثارها ال�شارة بال�شحة والبيئة 

�س منها بالطرق ال�شليمة بيئيًا و�شحيًا. حتى يتم التخلُـّ

مادة )70(

�شة لذلك،  ُيـحَظـر اإلقاء اأو معاجلة اأو حْرق جميع اأنواع املخلَّـفات يف غري الأماكن املخ�شَّ

والتجارية  والزراعية  وال�شناعية  وال�شياحية  ال�شكنية  املناطق  عن  الُبْعد  ذلك  يف  ويراعى 

د الالئحة التنفيذية املوا�شفات وال�شوابط اخلا�شة بهذه الأماكن ومواقعها. وال�شاحلية، وحتدِّ

مادة )71(

الربية  احلدود  عرب  منها  �س  والتخلُـّ اخلطرة  واملخلَّـفات  املواد  نْقـل  اإىل  احلاجة  عند 

ومبراعاة  املجل�س  دها  يحدِّ التي  لل�شوابط  طبقًا  ذلك  يتم  اأن  يجب  اجلوي  واملجال  والبحرية 

اأحكام التفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون اململكة طرفًا فيها.
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�لباب �لثاين ع�سر

ع �حليوي ـَنـْوُ �لتَّ

مادة )72(

ـَنـوُّع البيولوجي واجلهات املعنية  للتَّ يقوم املجل�س وبالتن�شيق مع اللجنة الوطنية التوجيهية 

وت�شنيفها  البيئية وحدودها اجلغرافية  ذات احل�شا�شية  واملناطق  الطبيعية  املحميات  بتحديد 

وتنظيمها وكيفية اإدارتها ومراقبتها مبا يكفل احِلـَفـاظ عليها وا�شتدامتها.

وُيـن�َشـر قرار املجل�س بتعيني احلدود اجلغرافية للمحميات الطبيعية واملناطق ذات احل�شا�شية 

ـحة لها واإحداثياتها يف اجلريدة الر�شمية. البيئية واخلرائط املو�شِّ

مادة )73(

ذات  واملناطق  الطبيعية  املحميات  ات  مبكونِّ الإ�شرار  �شاأنه  من  ما  بكل  القيام  ُيـحَظـر 

ـَنـوُّع  احل�شا�شية البيئية اأو امل�شا�س بقيمتها اجلمالية اأو الإخالل بالتوازن الطبيعي بني عنا�شر التَّ

احليوي فيها، �شواًء كانت يف الرب اأو البحر، وي�شمل ذلك على وجه اخل�شو�س:

القيــام بــاأيِّ ن�شــاط من �شــاأنه اإحداث تدهــور اأو اإتالف اأو تدميــر التكوينــات الجيولوجية اأو   -1

الجغرافية اأو المناطق التي ُتـَعـدُّ موطنًا لف�شائل الحيوان اأو النبات اأو لتكاثرهما.

تلويث تربة اأو مياه اأو هواء المحميات الطبيعية اأو المناطق ذات الح�شا�شية البيئية.  -2

قْطـع اأو اقتالع اأو اإتالف اأو نْقـل النباتات اأو تعرية التربة.  -3

اإقامة المن�شاآت اأو المباني اأو �شقُّ الطرق اأو القنوات البحرية اأو ممار�شة اأية اأن�شطة زراعية   -4

دة لذلك في  اأو �شناعيــة اأو تجاريــة اأو رعويــة اأو ت�شــيير المْركبــات خارج الم�شــارات المحــدَّ

المناطق المحمية والمناطق ذات الح�شا�شــية البيئية دون الح�شول على ت�شريح بذلك من 

المجل�س.

مادة )74(

ـَنـــوُّع البيولوجي والجهات المعنية  يقوم المجل�س وبالتن�شيق مع اللجنة الوطنية التوجيهية للتَّ اأ- 

باتخــاذ التدابير الالزمة ل�شْون الأنواع الفطرية مــن مجموعات النبات والحيوان، والطيور 

التي تتخذ من المملكة موطنًا اأو محطة للراحة اأو التفريخ اأو ال�شتيطان.

ُيـحَظـر القيام بكل ما من �شاأنه الإ�شرار بالأنواع الفطرية من النباتات والطيور والحيوانات  ب- 

وي�شمل ذلك على وجه الخ�شو�س:

دة بالنقرا�س اأو اإم�شاكها اأو اإيذاءها اأو  1- قْتـُل اأو �شْيـُد اأو تهريب الأنواع الفطرية المهدَّ

الم�شا�س بها.

دة بالنقرا�س. ـها من الأنواع الفطرية المهدَّ 2- اإتالف اأع�شا�س الطيور اأو بي�شِ
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ـَعـب المرجانية اأو الأ�شداف اأو القواقع اأو غيرها من الكائنات  3- قْطـع اأو اإتالف اأو تدمير ال�شُّ

دة بالنقرا�س �شواًء كانت برية اأم بحرية. اأو النباتات المهدَّ

دة بالنقرا�س بغير ترخي�س من المجل�س. 4- حيازة اأو نقل الأنواع الفطرية المهدَّ

دة بالنقرا�س �شواًء كانت حية اأم ميتة، وكذلك اأجزاوؤها  5- التجار بالأنواع الفطرية المهدَّ

اأو منتجاتها اأو م�شتقاتها بغير ترخي�س من المجل�س.

6- اإدخال الأنواع الغريبة الغازية اإلى المملكة.

مادة )7٥(

يعمل املجل�س على �شمان م�شتوى مالئم من احلماية يف جمال اأمان نْقـل ومناَولة وا�شتخدام 

رة التي ميكن اأن ترتتب عليها اآثار �شارة على ِحـْفـظ وا�شتدامة ا�شتخدام  الكائنات احلية املحوَّ

ـَنـوُّع احليوي، اأو خماطر على �شحة الإن�شان، وب�شفة خا�شة النقل عرب احلدود. التَّ

رة اإل بت�شريح من املجل�س. ول يجوز اإدخال اأو حيازة اأو الجتار بالكائنات احلية املحوَّ

مادة )7٦(

ُيـحَظـر احل�شول على املوارد اجلينية اأو املعارف التقليدية املرتبطة بها �شواًء للبحث العلمي 

اأو لال�شتخدام التجاري اأو ال�شخ�شي دون ترخي�س من املجل�س.

على  احل�شول  بعد  اإل  بها  املرتبطة  التقليدية  املعارف  اأو  اجلينية  املوارد  نْقـل  يجوز  ول 

ترخي�س من املجل�س.

مادة )77(

م بطلب للح�شول على اأيِّ حق من حقوق الـًمـْلـكية الفكرية لأيِّ اخرتاع ي�شتند  ل يجوز التقدُّ

بعد  اإل  اململكة  مـن  عليها  احل�شول  تـم  التـي  اجلينية  املوارد  عـن  معلومات  اأو  بحث  اأيِّ  اإىل 

احل�شول على موافقة املجل�س.

�لباب �لثالث ع�سر

�ملقايي�ض �لبيئية

مادة )78(

ـم فـي الفعاليات  ُيـ�شـِدر املجل�س قـرارًا بتحديد املقايي�س البيئية، وتقنيـات واأ�شاليب التحكُّ

لت التلوُّث الناجت  وممار�شات ت�شغيل ِوْحـدات واأجهزة ومعدات امل�شروع مبا يوؤدي اإىل خْفـ�س معدَّ

عن امل�شروع واحلد منه.
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مادة )7٩(

ت�شري املقايي�س البيئية على جميع امل�شروعات العامة واخلا�شة �شواًء كانت هذه امل�شروعات 

قائمة اأو حتت التاأ�شي�س اأو الت�شميم وما ين�شاأ منها يف امل�شتقبل.

ويجوز بقرار من املجل�س بناًء على طلب ذوي ال�شاأن ا�شتثناء بع�س امل�شروعات من تطبيق 

مه هذه  ة بناًء على تقرير فني تقدِّ دة تقبلها الإدارة املخت�شَّ بع�س من هذه املقايي�س لفرتة حمدَّ

الأحكام  �شوء  يف  وذلك  العامة،  ال�شحة  اأو  البيئة  على  خطرًا  ـل  ي�شكِّ األ  ب�شرط  امل�شروعات، 

دها الالئحة التنفيذية. الإجرائية واملو�شوعية التي حتدِّ

مادة )80(

عدم  ي�شمن  مبا  عليها،  واملحافظة  و�شيانتها  امل�شروعات  وت�شغيل  وتنفيذ  ت�شميم  يجب 

لأن�شطتها  امل�شروعات يف ممار�شتها  تلتزم  كما  املجل�س،  دها  يحدِّ التي  البيئية  املقايي�س  جتاُوز 

ثة للبيئة مبا يجاِوز حدود املقايي�س البيئية امل�شموح  ب املواد والعوامل امللوِّ بعدم انبعاث اأو ت�َشـرُّ

ب لتلك املواد والعوامل يف بيئة العمل اأو خارجها خطرًا بيئيًا يلزم مْنـُعـه  بها. وُيـعتَبـر اأيُّ ت�َشـرُّ

ـة باإجراء القيا�شات الالزمة  واإيقافه فورًا من ِقـَبل اجلهاز التنفيذي حلني قيام الإدارة املخت�شَّ

التي توؤكد عدم جتاُوزه حلدود املقايي�س البيئية امل�شموح بها.

مادة )81(

تلتزم امل�شروعات القائمة وقت �شدور القرار املتعلق بتحديد املقايي�س البيئية اأو اأيِّ تعديل 

َيـِرد عليه بتوفيق اأو�شاعها مبا يكفل اللتزام بال�شرتاطات واملعايري املن�شو�س عليها يف القرار، 

د فيه. وذلك خالل فرتة زمنية معقولة حتدَّ

ـها على املجل�س  كما تلتزم هذه امل�شروعات باإعداد اخلطة الالزمة لتوفيق اأو�شاعها وعْر�شِ

للبت فيها، وللمجل�س اإدخال ما يراه من تعديالت على هذه اخلطة، وتلتزم امل�شروعات بتنفيذ 

اخلطة املعتَمـدة والتعديالت التي ُيـدِخـلها املجل�س.

مادة )82(

ـنات �شواًء من الرتبة اأو املاء  ـة واجلهة املعنية احلق يف اأْخـذ عيِّ يكون لكل من الإدارة املخت�شَّ

دها القرارات التنفيذية وذلك  اأو الزيوت اأو اأي مواد اأخرى ليتم حتليلها ح�شب الطرق التي حتدِّ

للتاأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع املقايي�س املعتَمـدة.
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�لباب �لر�بع ع�سر

�لر�سوم

مادة )83(

هذا  لأحكام  طبقًا  املجل�س  مها  يقدِّ التي  والرتاخي�س  اخِلـْدمات  التنفيذية  الالئحة  د  حتدِّ

ـذة له.  القانون والقرارات املنفِّ

اخِلـْدمات  هذه  على  ُتـفَر�س  التي  الر�شوم  الوزراء  جمل�س  موافقة  بعد  املجل�س  د  ويحدِّ

والرتاخي�س وغري ذلك من احلالت التي يوجب هذا القانون اأداء ر�ْشـٍم عنها.

�لباب �خلام�ض ع�سر

�لتفتي�ض و�ل�سْبـطية �لق�سائية

مادة )84(

للمفت�شين الذين يندبهم رئي�س المجل�س من بين موظفي المجل�س اأو المخت�شين من جهات  اأ- 

ـــق مــن تنفيذ اأحكام هذا  ـَحـقُّ ـــخاذ الإجراءات الالزمة للتَّ اأخــرى للقيام باأعمال التفتي�ــس اتِّ

القانــون ولئحتــه التنفيذية والقــرارات ال�شادرة تنفيــذًا له، وعلى الأخ�ــس دخول الأماكن 

الخا�شعــة لتطبيــق اأحــكام هــذا القانــون، وذلــك فــي اأوقــات العمل ولهــم طلــب المعلومات 

الالزمــة، وعلى الأ�شــخا�س والم�شــروعات عدم اإعاقتهــم عن اأداء مهامهــم، وتزويدهم بما 

يطلبونه خالل مدة معقولة.

لهم الوزير المعِنـــي ب�شــئون العدل بالتفاق مع رئي�ــس المجل�س  لموظفي المجل�ــس الذين يخوِّ ب- 

�شفة ماأموري ال�شْبـط الق�شائي بالن�شبة للجرائم المن�شو�س عليها في هذا القانون، والتي 

تقــع فــي دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم، الحق في اإثبات تلك الجرائم، 

ولهــم حــق التفتي�ــس وجْمـــع ال�شــتدللت و�شْبـــط الحــالت المخاِلـــفة وتحريــر المحا�شــر 

�شه. الالزمة، وتحال هذه المحا�شر اإلى النيابة العامة بقرار من رئي�س المجل�س اأو َمن يفوِّ

ل يجــوز للمفت�شــين الم�شــار اإليهــم في اأيٍّ مــن الفقرتيــن )اأ( و)ب( من هــذه المادة دخول  ج- 

ـكنى دون الح�شول على ت�شريح بذلك من النيابة العامة. ـ�شة لل�شُّ الأماكن المخ�شَّ
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�لباب �ل�ساد�ض ع�سر

ف يف �ملخالفات �لبيئية و�لتعوي�ض عن �لأ�سر�ر �لتَّـ�َسـرُّ

�لف�سل �لأول

ف يف �ملخالفات �لبيئية �لتَّـ�َسـرُّ

مادة )8٥(

ـخاذ الإجراءات  ـ�شة باتِّ تقوم الإدارة املخت�شة بالتن�شيق مع اجلهات املعنية واجلهات املرخِّ

ـع الناجم عن الأفعال التي ُتـرتَكـب باملخالفة لأحكام  الالزمة حلْمـل املخالف على ت�شحيح الو�شْ

اإزالة  عن  الناجمة  التكاليف  جميع  ـل  وحَتـمُّ البيئة  على  وم�شاعفاتها  وتاأثرياتها  القانون  هذا 

ال�شرر. 

لإزالة  الالزمة  الفنية  الإمكانيات  ميتلك  ل  املخالف  باأن  ـة  املخت�شَّ لالإدارة  ـن  تبيَّ واإذا 

ـة بعد التن�شيق مع اجلهات املعنية تكليف اجلهات اأو الأ�شخا�س  املخاَلـفة، يكون لالإدارة املخت�شَّ

دها على نفقة املخاِلف. املوؤهلني لإزالة املخاَلفة ح�شب ال�شرتاطات التي ت�شعها وخالل مدة حتدِّ

مادة )8٦(

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية واملدنية، اإذا كانت املخاَلـفة البيئية التي وقعت ذات 

تاأثريات بيئية كبرية وكان عدم القيام باإزالتها فورًا يرتتب عليه م�شاعفة هذه التاأثريات، يكون 

الن�شاط  الفور على نفقة املخاِلف، ووْقـف  باإزالة هذه املخالفة على  ياأمر  اأن  التنفيذي  للرئي�س 

ها ملدة مماثلة،  َمــدُّ ح�شب ال�شرتاطات البيئية املعمول بها، ملدة ل تزيد على �شهرين، ويجوز 

اإليها  ـ�شة خالل مدة الوْقف امل�شار  ـن على اجلهاز التنفيذي بامل�شاركة مع اجلهات املرخِّ ويتعيَّ

اتخاذ اإجراءات اإلغاء ترخي�س الن�شاط اأو تعديله ِوْفقًا لال�شرتاطات البيئية املعمول بها.

مادة )87(

يقوم المفت�س البيئي المخت�س، في حالة وقوع مخاَلـفة، بتوجيه اإخطار كتابي اإلى المخاِلـف  اأ- 

د في الإخطــار، وتحال المخالفة  باإزالة المخاَلـــفة واأ�شــبابها خالل فتــرة زمنية معقولة تحدَّ

د لإزالتها ح�شــبما  اإلــى النيابــة العامــة، ويكون توجيــه الإخطار بالمخاَلـــفة والميعــاد المحدَّ

ـنه الالئحة التنفيذية. تبيِّ

ـه اإليه الإخطار بتنفيذ اأيٍّ من متطلبات اإزالة المخاَلـفة خالل  اإذا لم يقم المخاِلـف الذي ُوجِّ ب- 

ة لأ�شــباب تتعلق بحماية البيئة اإزالتها  دها الإخطار وارتاأت الإدارة المخت�شَّ المــدة التــي حدَّ

ب�شكل عاجل، جاز للرئي�س التنفيذي الأمر باإزالتها على نفقة المخاِلف وتحت م�شئوليته.
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رة، اأن تاأمر باإزالة اأ�شــباب  وفــي جميــع الأحــوال، للمحكمة ف�شــاًل عن توقيــع العقوبة المقــرَّ ج- 

المخاَلـفة واإعادة الحال اإلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخاَلـفة متى كان ذلك ممكنًا.

�لف�سل �لثاين

�لتعوي�ض عن �لأ�سر�ر �لبيئية

مادة )88(

ـب يف اإحداث �شرر للبيئة نتيجة خمالفة  مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية، ُكـلُّ َمـن ت�شبَّ

اأيٍّ من الأحكام الواردة يف هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له، يكون م�شئوًل 

عن جميع التكاليف الالزمة لإزالة هذه الأ�شرار، واإعادة احلال ِلـما كان عليه، كما ُيـلَزم باأية 

تعوي�شات قد ترتتب عليها.

ويكون للمجل�س التن�شيق مع اجلهات املعنية لتحديد قيمة التعوي�س املنا�شب عن اخل�شائر 

البيئية والقت�شادية وال�شحية والجتماعية الناجمة عن هذه املخاَلـفة.

مادة )8٩(

مع عدم الإخالل باأيِّ قانون اآخر يلتزم امل�شئول مدنيًا عن التلوث بالتعوي�س عن:

ـــل من ال�شــتخدام الم�شــروع لها، �شــواًء كان  الأ�شرار  التي ت�شيب البيئة ذاتها وتمنع اأو تقلِّ  -1

ـرُّ بقيمتها القت�شادية اأو الجمالية. ب�شفة موؤقتة اأو دائمة اأو َتـ�شُ

تكلفة  التطهير واإزالة التلوُّث واإعادة تاأهيل البيئة والدرا�شات المتعلقة بذلك.  -2

مادة )٩0(

ُيـعَفـى امل�شئول عن التلوُّث من امل�شئولية اإذا اأثبت اأن ال�شرر:

وَقـع  ب�شبب قوة قاهرة.  -1

ـة. وَقـع كليًا ب�شبب الإهمال اأو الخطاأ من جانب الجهة الإدارية المخت�شَّ  -2

وَقـع كليًا بخطاأ من الم�شرور.  -3

اأبلغ الإدارة  التلوُّث قـد  اأن يكون امل�شئول عـن  البند  )2( من هـذه املادة  وُيـ�شرَتط لتطبيق 

كافة  ـخـذ  اتَّ قـد  يكون  واأن  بـه،  يعلـم  اأن  عليه  كـان  اأو  عِلــم  اإذا  واأ�شبابه  باحلادث  ـة  املخت�شَّ

الحتياطات الالزمة ملْنـع احلادث اأو التقليل من اآثار التلوُّث.
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مادة )٩1(

مــع مراعــاة اأحــكام التفاقيــات الدولية المعمول بهــا في المملكــة، تلتزم كل و�شــيلة بحرية  اأ- 

ـــبته بما في ذلك  م�شــئولة عــن اأي اأ�شرار للبيئة فــي المملكة بالتعوي�س عن ال�شرر الذي �شبَّ

ده المجل�س. تكاليف التنظيف واإعادة الموقع كما كان عليه وعلى النحو الذي يحدِّ

ـــبت فــي الأ�شرار الم�شــار اإليها في الفقــرة )اأ( من هذه  ُيـــ�شمح للو�شــيلة البحريــة التي ت�شبَّ ب- 

ـــان اأو الم�شــئول عنهــا في ذلــك، اإذا دفعت مبالــغ فورية  المــادة بالمغــادرة حــال رغبــة الربَّ

ـل ب�شفة موؤقتة تحت ح�شاب تنفيذ عقوبة الغرامة اأو التعوي�شات التي قد ُيـحَكـم بها،  ُتـَحـ�شَّ

ر للغرامة م�شافًا اإليه جميع النفقات وقيمة  على األ تقل هذه المبالغ عن الحد الأدنى المقرَّ

الأ�شــرار البيئيــة التي وقعت، ويجوز تقديم خطاب �شمان بنكي بقيمة المبالغ الم�شــار اإليها 

تقبله الجهات المعنية.

�لباب �ل�سابع ع�سر

�لعقوبات

مادة )٩2(

ُيـعاقب بال�شجن وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شة ع�شر األف دينار ول تزيد على مائة األف 

دينار ُكـلُّ َمن خالف اأحكام املادة )49( اأو اأي من اأحكام الفقرتني )اأ( و)ج( من املادة )63( 

من هذا القانون.

وتكون العقوبة الإعدام اأو ال�شجن املوؤبد والغرامة التي ل تقل عن مائة األف دينار ول تزيد 

على مليون دينار ُكــلِّ َمـن خالف حكم الفقرة )ب( من املادة )63( من هذا القانون.

ويلتزم ُكـلُّ َمـن خالف حكم الفقرة )اأ( اأو الفقرة )ب( من املادة )63( من هذا القانون 

باإعادة ت�شدير املواد واملخلَّـفات اخلطرة والنفايات النووية حمل اجلرمية على نفقته اخلا�شة.

مادة )٩3(

ُيــعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنتني ول تزيد على خم�س �شنوات وبالغرامة التي ل تقل 

عن ع�شرين األف دينار ول تزيد على خم�شمائة األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن 

خالف اأيـًا من اأحكام املادتني )11( و)23( والفقرة الأوىل من املادة  )24( والفقرة الأوىل من 

املادة )50( واملادة  )81( من هذا القانون.

مادة )٩4(

ُيـعاَقـب باحلب�س وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شة ع�شر األف دينار ول تزيد على مائتي األف 
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دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام الفقرتني الأوىل والثالثة من املادة 

)25( من هذا القانون.

مادة )٩٥(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول تزيد 

على خم�شني األف دينار ُكـلُّ َمـن خالف اأحكام املادة  )10( من هذا القانون.

مادة )٩٦(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة ول تزيد على �شنتني، وبالغرامة التي ل تقل عن األف 

دينار ول تزيد على ع�شرين األف دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام 

املادتني )14( و)26( من هذا القانون.

مادة )٩7(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر ول تزيد على �شنة، وبالغرامة التي ل تقل عن 

األف دينار ول تزيد على األفي دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام 

املادة )64( والفقرتني الأوىل والثانية من املادة )65( واملادتني )66( و)71(  من هذا القانون.

مادة )٩8(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول تزيد 

ـْرب اأو املياه اجلوفية. ـب يف تلويث مياه ال�شُّ على خم�شمائة األف دينار ُكـلُّ َمـن ت�شبَّ

مادة )٩٩(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة، وبالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على 

األفي دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام املادتني )37( و)38( من 

هذا القانون.

مادة )100(

ُيـعاَقـب بالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على ع�شرين األف دينار ُكـلُّ َمـن خالف 

حكم املادة )36( من هذا القانون.
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مادة )101(

ُيـعاَقـب بال�شجن وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شة ع�شر األف دينار ول تزيد على مليون دينار 

ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام املواد )22( و)45( و)47( و)48( من هذا القانون.

كما يلتزم ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام املواد )45( و)47( و)48( من هذا القانون باإعادة 

ت�شدير املواد املحظور ا�شتريادها واملخلَّـفات اخلطرة حمل اجلرمية على نفقته اخلا�شة.

مادة )102(

ُيـعاَقـب باحلب�س وبالغرامة التي ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول تزيد على مائة األف دينار 

اأيـًا من اأحكام املواد )57( و)60( و)67( و)68(  اأو باإحدى هاتني العقوبتني، ُكـلُّ َمـن خالف 

و)70(  من هذا القانون.

مادة )103(

اأ�شهر ول تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن  ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة 

خم�شمائة دينار ول تزيد على خم�شة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا 

من اأحكام املواد  )61( و)73( و)74( و)75( من هذا القانون.

مادة )104(

األف دينار ول تزيد على  التي ل تقل عن  ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة وبالغرامة 

ع�شرة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن خالف اأيـًا من اأحكام املواد  )16( و)27( 

و)28( و)29( من هذا القانون.

مادة )10٥(

ُيـعاَقـب بالغرامة التي ل تقل عن األفي دينار ول تزيد على ع�شرين األف دينار ُكـلُّ َمـن خالف 

اأيـًا من اأحكام الفقرة الأوىل من املادة )34( واملواد )35( و)58( و)59( والفقرة الأوىل من 

املادة )62( من هذا القانون.

مادة )10٦(

ُيـعاَقـب بالغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على ع�شرين األف دينار ُكـلُّ َمـن خالف 

اأيـًا من اأحكام املادتني )42( و)46( من هذا القانون.
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مادة )107(

ُيـعاَقـب بالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تزيد على خم�شة اآلف دينار ُكـلُّ َمـن 

خالف اأيـًا من اأحكام املواد )33( و)43( و)55( و)56( من هذا القانون.

مادة )108(

فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القانون، يعاَقـب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر 

ول تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تزيد على خم�شة اآلف دينار اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني ُكـلُّ َمـن:

ـــب فيه اأو  لــم  يقــم بالإبــالغ الفــوري عن حــوادث التلوُّث اأيــًا كان نوعه �شــواء كان هو المت�شبِّ  -1

الم�شئول عنه.

ـب  في اإعاقة اأو تعطيل عمل مفت�شي المجل�س اأو اأيِّ تحقيق يكون المجل�س ب�شدده. ت�شبَّ  -2

م معلومات اأو قيا�شات بيئية غير �شحيحة وغير مطابقة للواقع. قدَّ  -3

ـم. ـَحـكُّ ـد اأو المراقبة اأو التَّ �شْ ـدًا اأجهزة القيا�س اأو الرَّ ب متعمِّ اأتلف اأو خرَّ  -4

مادة )10٩(

ُيـعاَقـب باحلب�س مدة ل تزيد على اأ�شبوع وبغرامة ل تزيد على خم�شة اآلف دينار اأو باإحدى 

هاتيـن العقوبتيـن ُكـلُّ َمـن اأدار عمليات اأو حمالت اأو من�شاآت اأو اآلت اأو اأدوات اأو اأجهزة �شدر 

قرار من املجل�س باإغالقها اأو توقيفها.

مادة )110(

دة لكـل خمالفـة  اإذا ارُتـِكـبـت عـدة خمالفـات بيئيـة فـي وقـت واحـد يتـم اإيقـاع الغرامـة املحـدَّ

علـى حـِـدة.

مادة )111(

ل َيـُخـلُّ تطبيق العقوبات املن�شو�س عليها يف هذا القانون بتوقيع اأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها 

قانون العقوبات اأو اأيِّ قانون اآخر.

مادة )112(

ها  رة لأيٍّ مـن اجلرائـم املن�شـو�س عليهـا فـي هـذا القانـون فـي حـدِّ ُتـ�شاَعــف العقوبـات املقـرَّ

الأق�شـى فـي حالـة العـْود لرتكابهـا.
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�لباب �لثامن ع�سر

�أحكام متنوعة

مادة )113(

ــم اإلى المجل�ــس من اأيِّ قرار ي�شدر ا�شــتنادًا لأحكام هذا القانون  ـَظـلُـّ يكون لكل ذي �شــاأن التَّ اأ- 

ـذة له خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار. والقرارات المنفِّ

تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  فيه  البت  بنتيجة  املتظلِّـم  واإخطار  م  ـَظـلُـّ التَّ يف  البت  ويجب 

م. ـَظـلُـّ تقدميه، وُيـعتَبـر فوات هذه املدة دون رد مبثابة رْفـ�س �شمني للتَّ

ـة خالل ثالثني يومًا من  م اأمام املحكمة املخت�شَّ ـَظـلُـّ ويكون للمتظلِّـم الطعن يف قرار رف�س التَّ

م دون اإخطار. ـَظـلُـّ د للبت يف التَّ تاريخ اإخطاره بهذا القرار، اأو فوات امليعاد املحدَّ

ــم اأو  ـَظـلُـّ ــم من القرار و�شدور قرار برْفـــ�س التَّ ـَظـلُـّ ل ُيـــقبل الطعن اأمام المحكمة اإل بعد التَّ ب- 

فوات الميعاد الم�شار اإليه في الفقرة )اأ( من هذه المادة دون اإخطار.

مادة )114(

مع عدم الإخالل باأحكام الف�شل الثاين من الباب ال�شاد�س ع�شر من هذا القانون، ل ت�شري 

العقوبات املن�شو�س عليها يف هذا القانون على حالت التلوُّث الناجمة عن:

تاأمين �شالمة الو�شيلة البحرية اأو �شالمة الأرواح عليها.  -1

التفريغ الناتج عن عَطـــب بالو�شيلة البحرية اأو اأحد اأجزائها ب�شرط األ يكون قد تم بمعرفة   -2

ـــان اأو الم�شــئول عنهــا بهــدف تعطيلهــا اأو اإتالفهــا اأو نتيجــة اإهمال وُيـــ�شتَرط في جميع  الربَّ

ـــخذ قبل وبعد العَطـب جميع  ـــان الو�شيلة البحرية اأو الم�شئول عنها قد اتَّ الأحوال اأن يكون ربَّ

الحتياطــات الكافيــة لمْنــع اأو تقليــل اآثار التلــوُّث وقام على الفــور باإخطار هيئــات الموانىء 

ده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. والجهات ذات العالقة، على النحو الذي تحدِّ

ك�شــر مفاجــىء فــي خــط اأنابيب يحمــل الزيت اأو المزيــج الزيتي اأثنــاء عمليات الت�شــغيل اأو   -3

اأثنــاء الحْفـــر اأو ا�شتك�شــاف اأو اختبار الآبار، دون اأن يكون ذلــك راجعًا اإلى اإهمال في رقابة 

ـَخـذ الحتياطات الكافية لرقابة ت�شغيل الخطوط وال�شيطرة  الخطوط و�شيانتها، وعلى اأن ُتـتَّ

على التلوُّث وم�شادره فور حدوثه.

مادة )11٥(

مع عدم الإخالل باأحكام الف�شل الثاين من الباب ال�شاد�س ع�شر من هذا القانون، يجوز 

للرئي�س التنفيذي بنـاًء علـى طلب كتابي مـن املخاِلـف وقبل اإحالة املخاَلـفة اإلـى النيابة العامة اأن 

ر الت�شالح ب�شاأن املخالفات التي تقت�شر عقوبتها على الغرامة، �شريطة قيام املخاِلـف ب�شداد  يقرِّ
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دة لهذه املخاَلـفة، وذلك  ر، على األ يقل عن قيمة احلد الأدنى للغرامة املحدَّ مبلغ الت�شاُلـح املقرَّ

دها الالئحة التنفيذية. كله ِوْفـقًا لل�شوابط والإجراءات التي حتدِّ

مادة )11٦(

لكل �شخ�س عِلـَم عن وقوع اأية خماَلـفة لأحكام هذا القانون تبليغ املجل�س.

مادة )117(

م املجل�س ملختلف اجلهات كل ما تتوفر لديه من معلومات وبيانات عن امل�شتحَدث والهام  يقدِّ

رئي�س  دها  يحدِّ التي  الأولويات  ووفق  اجلهات  تلك  باأن�شطة  يت�شل  فيما  البيئية  ال�شوابط  من 

املجل�س.

مادة )118(

م اإىل املجل�س خالل �شتة اأ�شهر من  على امل�شروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون، اأن تقدِّ

تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية بيانًا متكاماًل عن اأن�شطتها، ويجب اأن يت�شمن البيان اقرتاحاتها 

البيئية  املعايري  مع  امل�شروع  عمليات  تتوافق  لكي  اتِّخاُذها  الواجب  والإجراءات  التدابري  ب�شاأن 

املطلوبة.

اإليه  البيان امل�شار  اأ�شهر من تاريخ تقدمي  ُيـِقـرَّ خالل مدة ل جتاِوز �شتة  اأن  وعلى املجل�س 

ـخاُذها. التدابري والإجراءات الواجب على �شاحب امل�شروع اتِّ

مادة )11٩(

على امل�شروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اأو�شاعها طبقًا لأحكامه خالل فرتة 

ل جتاِوز �شنة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية.

ويجوز للمجل�س بناًء على طلب ذوي ال�شاأن متديد هذه الفرتة ملدة ل جتاِوز �شتة اأ�شهر اإذا 

دعت ال�شرورة لذلك، وكان للَمـدِّ مربر يقبله املجل�س.

اأو جتديدات للم�شروعات القائمة لالأحكام املن�شو�س عليها يف هذا  اأية تْو�ِشـعات  وتخ�شع 

القانون.

مادة )120(

مت  التي  البيئية  املخالفات  وجميع  اأعماله  جميع  ي�شمل  �شنوي  تقرير  اإعداد  املجل�س  على 

ثات الهواء والرتبة، ومدى امتثال كافة  ـ�َشـب امل�شموح بها مللوِّ ـُرها، وبيان حالت جتاُوز النِّ ح�شْ
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اجلهات احلكومية واخلا�شة والأفراد يف اململكة باحِلـَفاظ على البيئة ِوْفـقًا للت�شريعات والقرارات 

ال�شادرة عن املجل�س.

وُيـرَفـع هذا التقرير اإىل جمل�س الوزراء لإقراره، وُين�َشر يف ال�شحف املحلية بعد الإقرار، كما 

ُترَفع ن�شخة منه للمجال�س البلدية مع تو�شيح عن احلالة البيئية للمنطقة التابعة لهذه املجال�س.

مادة )121(

ُيـِخـلُّ تطبيق هذا القانون بتطبيق اأحكام التفاقيات واملعاهدات الدولية والربوتوكولت  ل 

ـم حماية البيئة يف جمالت خا�شة. ذات ال�شلة واملعمول بها يف اململكة، اأو اأيِّ قانون اآخر ينظِّ

الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  هـذه  بتطبيق  تقوم  التـي  اجلهات  علـى  يجب  اأنـه  علـى 

والربوتوكولت والقوانني اأو اأي جهة اأخرى لها �شالحية اإ�شدار لوائح وُنـُظـم وا�شرتاطات تتعلق 

بحماية البيئة، اأْن تاأخذ موافقة املجل�س قبل اإ�شدار هذه اللوائح والُنظـم وال�شرتاطات.

مادة )122(

والقرارات  اللوائح  وتَظـل  البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  ُيـلغى 

ال�شادرة ب�شاأن البيئة واملعمول بها وقت �شدور هذا القانون �شارية مبا ل يتعار�س مع اأحكامه 

ـذة لهذا القانون. اإىل اأْن ُيـ�شِدر املجل�س اللوائح والقرارات املنفِّ

مادة )123(

الالئحة  املعنية  واجلهات  املجل�س  مع  والتن�شيق  بالت�شاور  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ُيـ�شِدر 

التنفيذية لهذا القانون.

مادة )124(

ُيـ�شِدر رئي�س املجل�س القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية.

مادة )12٥(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

ـيِّ �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. به بعد ُمـ�شِ

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 12 �شعبان 1443هـ

الموافق: 15 مــار�س 2022م


