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 : الفصل األول

 الـتسميـة والتعاريـف
 

 ).قانون محاية البيئة( يسمي هذا القانون ):١( مادة
ادة    ما مل يدل سياق النص على خـالف     يكون لأللفاظ والعبارات حيثما وردت من هذا القانون املعاين املبينة قرين كل منها               ):٢(م

 : ذلك
  اجلمهورية اليمنية: اجلمهورية   -١
  جملس محاية البيئة: اجمللس   -٢
 : احمليط احليوي الذي تتجلى فيه مظاهر احلياة بأشكاهلا املختلفة ويتكون هذا احمليط من عنصرين: البيئة   -٣

عية من هواء وماء وتربة وموارد عضوية وغري        يضم الكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات وموارد طبي        : عنصر كوين    •
  عضوية وكذلك األنظمة الطبيعية

البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغري ثابتة وطرق وجسور ومطـارات            إىل   عنصر إنساين يشمل كل ما أضافه اإلنسان       •
  . ووسائل نقل وما أستحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات

 أو  إشـعاعات  أو   ضوضـاء  أو   روائح     أو   أخبرة أو   أدخنة أو   غازية أو   سائلة أو   همواد صلب أية  : املواد والعوامل امللوثة      -٤
تلـوث البيئـة     إىل   غري مباشـرة   أو   اهتزازات تنتج بفعل اإلنسان وتؤدي بطريقة مباشرة       أو   وهج اإلضاءة  أو   حرارة  

 .األضرار بالكائنات احلية أو وتدهورها
خال أي من املواد والعوامل امللوثـة يف        ددي بإ اغري إر  أو   غري مباشر إرادي   أو   قيام اإلنسان بشكل مباشر   : تلوث البيئة     -٥

 للموارد  H`n احلياة النباتية واحليوانية أو     أو اإلنسان أي خطر على صحة      ئهعناصر البيئة الطبيعة والذي ينشا من جرا      
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شكل يف االستمتاع باحلياة واالسـتفادة       أيتتداخل ب  أو    على االستخدامات املشروعة على البيئة     تأثري أو   والنظم البيئية 
  . باملمتلكات

  األنظمة الشاملة والكاملة اليت تضم كافة مكونات البيئة الطبيعية اليت تتكامل وتتفاعل فيما بينهاهي: األنظمة البيئية   -٦
. 

 . وجودهايف  لإلنسان كافة املوارد اليت ال دخل هي: املوارد الطبيعية   -٧
مكافحته واحلفاظ علـى     أو    منه اإلقالل أو    على مكوناهتا وخواصها وتوازهنا الطبيعي ومنع التلوث       احملافظة: محاية البيئة     -٨

 . املوارد الطبيعية وترشيد استهالكها ومحاية الكائنات احلية اليت تعيش فيها خاصة املهددة باالنقراض
 . إنساينهو تغيري يف البيئة ناتج عن نشاط : األثر البيئي   -٩
يؤثر  أو   غري مباشر يف خصائصها الطبيعية والعضوية      أو   و األذى الذي يلحق بالبيئة ويؤثر بشكل مباشر       ه:الضرر البيئي     -١٠

 . يفقدها هذه القدرة أو يف وظيفتها فيقلل من قدرهتا
 . األذى الذي يلحق باإلنسان والكائنات احلية األخرى واملوارد الطبيعية نتيجة للتغري يف خواص البيئة •
غري املتجددة واليت تضمن حني اسـتعماهلا        اإلدارة احلكيمة للموارد الطبيعية املتجددة أو     : د الطبيعية   احلفاظ على املوار    -١١

 . واستغالهلا واحلفاظ على استمرار قدرهتا اإلنتاجية ملصلحة األجيال احلاضرة والقادمة
مة بيئيا والقابلة لالستمرار وكذلك     فحص وحتليل وتقييم األنشطة املخططة بغية ضمان التنمية السلي        : تقييم األثر البيئي      -١٢

 . ال بطال مفعوهلا أو التوقع بالعواقب احملتملة والتدابري اليت يقترح اختاذها للتخفيف من هذه التأثريات
هي الدراسة اليت تضمن وصف التأثري البيئي  لنشاط ما ولبدائله يف حال عدم املوافقة علـى هـذا                   : بيان التأثري البيئي      -١٣

 .  النشاط
التخفيـف مـن     إىل   هو استعراض ملخص وسريع نسبيا ملشروع تنوي مقترح ويهـدف         : قييم األوىل للتأثري البيئي     الت  -١٤

حد يستدعي إعداد تقيـيم      إىل   التأثريات احملتملة الرئيسية وحتديد ما إذا  كان من احملتمل أن تكون هذه التأثريات كبرية              
 . كامل للتأثري البيئي

 . هو دراسة جدوى بيئية موسعة للتأثريات املترتبة على مشاريع التنمية املقترحة: يئي التقييم الكامل للتأثري الب  -١٥
املطلوب التخلص منـها طبقـا       أو   منقوالت جيري التخلص منها أوهناك نية للتخلص منها        أو   أشياء أو   مواد: النفايات    -١٦

 . التخلص منهاو  أحتييدها أو يرغب حائزها يف إعادة استخدامها أو   القوانني الساريةألحكام
اإلشعاعية وتكتسب صفة  اخلطورة بسبب       أو   الكيميائية أو    نفايات تتولد من العمليات الصناعية     ةأي: النفايات اخلطرة     -١٧

قابلـة لالنفجـار  وال       أو   ما تتسم به من مسية     أو   بسبب  تفاعالهتا الكيميائية    أو   تركيزات ملواد  أو   ما حتتويه من مواد   
على البيئة سـواء     أو   النبات أو   احليوان أو   ائص أخرى ينجم عنها خطراً على حياة اإلنسان       خص أية    أو حداث  التآكل  

 . عند اتصاهلا بنفايات أخرى أو مبفردها
منها وتشمل مجـع    اآلمن  حني التخلص    إىل   كافة العمليات اليت تبدأ من وقت تولد النفايات       : تداول النفايات اخلطرة      -١٨

 أو  تدويرها مبا يف ذلك العناية الالحقة مبواقع التخلص منها         أو   التخلص منها  أو   معاجلتها  أو نقلها أو   ختزينها أو   النفايات
  . دفنها

أي  أو   هي البحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة واملنطقة االقتصادية اخلالصة واجلـرف القـاري           : املنطقة اخلالية من التلوث       -١٩
 . مناطق أخرى حتددها القوانني
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 أو الساحلية أوكالمها معا تتمتع حبماية خاصة لصـون بيئتـها   أو   املياه الداخلية  أو   احة من األرض  مس: احملمية الطبيعية     -٢٠
 .األحياء املائية املهددة باالنقراض ومبا يف ذلك محاية املواقع األثرية أو الطيور أو احليوانات أو حلماية أنواع من النباتات

 أو  الطيور اليت تتخذ إقليم اجلمهورية اليمنية مأوى هلـا         أو   النباتية أو   وانيةأنواع من احلياة احلي    أو   أي نوع : احلياة الربية     -٢١
 . االستيطان أو التكاثر أو سواحله حمطة للراحة أو الطيور اليت تتخذ من هذه اإلقليم

تصادية اخلالصـة   املنطقة االق  أو   اجلرف القاري  أو   حيوانية تعيش يف املياه اإلقليمية     أو   كائنات نباتية  أية   :احلياة البحرية     -٢٢
 . أويف قاع هذه املياه وتربتها مبا يف ذلك الشعب املرجانية

 . التدهور البيئي أو منشأة أيا كانت طبيعته حيتمل أن يكون مصدراً للتلوث  أو أي مرفق: املشروع   -٢٣
 . النبات وكل ما يتصل حبياة اإلنسان يف البيئة أو احليوان أو  الصحية لإلنسانحلالةا: صحة البيئة   -٢٤
 –اهلواء  ( تراكيز امللوثات اليت ال يسمح بتجاوزها يف مكونات البيئة الطبيعية            أو   احلدود القصوى : مقاييس نوعية البيئة      -٢٥

 . (  التربة–املاء 
متحرك أومن مـادة     أو   درجات تركيزها اليت تنبعث من مصدر ثابت       أو   كميات امللوثات  أو   حدود: مقاييس املصدر     -٢٦

  . أثناء دورة التشغيل أو معينةمعينة خالل وحدة زمنية 
 .جمموعة من املواصفات واالشتراطات الواجب توفرها يف بعض املنشآت حلماية البيئة: مقاييس  التشغيل   -٢٧
 –ضارة   أو   ما حتتويه  من مواد ملوثة      إىل    اخلصائص الطبيعية والكيماوية لسعلة بالنظر     -: وتشمل  : مقاييس املنتجات     -٢٨

 اخل…السيارات (  مستويات التلوث املنبعثة من سلعة معينة –التعبئة  أو العرض  أو التغليفو  أالقواعد اخلاصة باحلفظ
)  

 .  الطاقةإلنتاجأية مادة تستخدم : الوقود   -٢٩
أيـة خصـائص    أو إحداث التآكل أو  القابلة لالنفجار    أو   اإلشعاعية أو   هي املواد ذات اخلواص السمية    : املواد اخلطرة     -٣٠

 . البيئية أو الكائنات احليةأو  أخرى تضر باإلنسان
غري مباشرة ألي من     أو   إغراق بصورة مباشرة   أو   تفريغ أو   انصباب أو   ضخ أو   انبعاث أو   أي إلقاء ا تسرب   : التصريف    -٣١

 . اإلقليمية أو التربة ا املياه الداخلية أو ملوثات البيئة يف اهلواء
تركيزات من شاهنا األضرار بالبيئـة الطبيعيـة         أو   ئة بكميات البي إىل   ميكن أن تدخل   أو   مادة تدخل  أية   :املادة السامة     -٣٢

 تشكل خطرا على احلياة أو  طويل األمد  أو   الضرورية حلياة اإلنسان و الكائنات احلية األخرى سواء كان هذا األثر فوريا           
 . الصحة  البشريةأو 

 أو  تتعلق ببعض قضايا محاية البيئـة     هيئة ومؤسسة متارس اختصاصات حمدودة       أو   مصلحة أو   أي وزارة : اجلهة املختصة     -٣٣
 أو  تلك اجلهات املسئولة عن منح  وإصدار التراخيص ملزاولة أي نشاط           أو   احملافظة على املوارد الطبيعية ومكافحة التلوث     

 . قوانني أخرى نافذة أية إقامة مشروع ذات تأثري بيئي واملنصوص عليها يف هذا القانون أويف
املوظفون املعنيون الذين هلم صالحيات مـأمور الضـبط القضـائي           : مفتش البيئة   ب أو   مراق أو   ضابط مراقبة التلوث    -٣٤

 . واملفوضون من  اجلهات املختصة لتنفيذ  أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية
 أو  ئـة تعب أو   ختـزين  أو   نقل أو   تصدير أو   فنية تتناول استرياد   أو   زراعية أو   أي عملية جتارية ا صناعية    : تداول املبيدات     -٣٥

 . استعمال  مبيدات اآلفات النباتية واحلشرية أو جتهيز أو حتضري أو جتزئة
اإلجراءات اليت تعتمدها اجلهة املختصة قبل املوافقة على تداول املبيد وبعد التحقق من مواصـفاته               : التسجيل للمبيدات     -٣٦

 .  البيئةوسالمةوعدم خطورته على صحة اإلنسان واحليوان 
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 :يالـفصـل الثـان

 األهداف واألسس العامة

 
 : حتقيق األغراض التالية إىل  يهدف هذا القانون)٣(مادة 
   وصيانة أنظمتها الطبيعيةوتوازهنامحاية البيئة واحلفاظ على سالمتها   -١
فيذ عاجلة الناجتة عن تن    أو   غري مباشرة آجلة   أو    سلبية مباشرة  آثار أو   مكافحة التلوث بأشكاله املختلفة وجتنب أية أضرار        -٢

حتسني مسـتوي    إىل   غريها من برامج التنمية اليت هتدف      أو   العمرانية أو   الصناعية أو   الزراعية أو   برامج التنمية االقتصادية  
  احلياة  وزيادة الرفاهية

محاية املوارد الطبيعية وتنميتها واحلفاظ على نوعيات احلياة يف البيئة الوطنية واستغالهلا االسـتغالل األمثـل ملصـلحة                    -٣
 . جيال احلاضرة والقادمةاأل

اليت تعيق االسـتخدام     أو    والكائنات احلية األخرى من كافة األنشطة واألفعال املضرة بيئيا         اإلنسانمحاية اجملتمع وصحة      -٤
 . املشروع للوسط الطبيعي

 .  الوطين ومياههاإلقليممحاية البيئة الوطنية من التأثري الضار لألنشطة اليت تتم خارج   -٥
امات الدولية املتعلقة حبماية البيئة ومكافحة التلوث واحملافظة على املوارد الطبيعيـة الـيت تصـادق عليهـا                  تنفيذ االلتز   -٦

 . اجلمهورية اليمنية وفقاً لتشريعات الدولة النافذة
اإلسهام من خالل التدابري املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون يف محاية عناصر البيئة الدوليـة بطبيعتـها  كطبقـة                       -٧

 . ألوزون واملناخا
 

 يف املادة السابقة تقوم اجلهات املختصة مبهامها كال يف جمال اختصاصها بتنفيذ املهـام               إليها يف سبيل حتقيق األهداف املشار       )٤(مادة  
 -:  التاليةساألسء و على ضإليهاكلة وامل

 ااإلنسان جزء هاماً ومؤثراً يف البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها وينتفع مبوارده  -١
 تسمح له بالنمو الصحي اجلسماين      اإلنسانية يف العيش يف بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع الكرامة           أساسيلكل مواطن حق      -٢

 البيئيـة   األضـرار والعقي والفكري يلتزم كل شخص طبيعي ومعنوي باحملافظة على البيئة ومواردها الطبيعيـة ومنـع                
 .ومكافحة التلوث

 ومواردها الطبيعية ومكافحة التلوث ومحاية احلياة الربية والبحرية على عاتق سـلطات             تقع مسئولية احملافظة على البيئة      -٣
 .األفرادالدولة الرمسية واملؤسسات العامة واخلاصة وكذلك 

 واملياه الداخلية والبحرية وما يف باطنها وما يعلوها من فضاء جوي واليت متـارس               األرضالبيئة اليمنية تشمل مساحات       -٤
م وأي اتفاقية دولية أخرى تصادق عليها       ١٩٨٢ القانون الدويل واتفاقية قانون البحار       ألحكاماليمنية طبقاً   عليها السيادة   

اجلمهورية اليمنية وألغراض محاية البيئة البحرية تتمتع سلطات الدولة باالختصاصات الواردة يف اتفاقية قانون البحـار                
 .لك املساحات اليت تضمها املنطقة االقتصاديةحلماية البيئة البحرية اخلاضعة لسيادة الدولة وكذ
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 أو   أنشـطة  أية عند ممارسة    األفرادتلتزم سلطات الدولة الرمسية واملؤسسات العامة واخلاصة الوطنية واألجنبية وكذلك             -٥
  حدوثها  بعد األضرار إزالة ملبدأ وقاية البيئة ومنع التلوث وليس جمرد         األولويةأفعال أيا كانت طبيعتها مبنح       أو   تصرفات

 .التعويض عنهاأو 
تلتزم سلطات الدولة خاصة تلك اليت تقوم بإعداد خطط التنمية االقتصادية مبراعاة اعتبارات البيئة يف التنمية االقتصادية                   -٦

اً من التخطيط الشامل للتنمية يف مجيع اجملاالت        ييف مجيع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزء أساس         
 . البيئية السلبية يف املستقبلاآلثارلزراعية والعمرانية والسياحية وغريها لتجنب الصناعية وا

تأخذ يف عني االعتبار كل من سلطات الدولة واملؤسسات العامة واخلاصة والتعاونية وعلى وجه اخلصوص تلـك الـيت        -٧
اشر أنشطتها داخـل حـدود      القائمة وكذلك الشركات األجنبية اليت تب      أو   تضطلع مبنح تراخيص للمشروعات اجلديدة    

اجلمهورية مببدأ التقييم البيئي للمشروعات حبيث ال يتعارض إجراء دراسات التقييم البيئي مـع دراسـات اجلـدوى                  
 .االقتصادية

٨-   
 .تسهم يف تدهورها أو تلوث البيئة أو املرافق اجلديدة اليت تضر أو ال جيوز الترخيص للمشروعات  -١
ة باستخدام أفضل التقنيات املتوفرة حلماية البيئة والسيطرة على التلـوث أمـا             تلتزم للمشروعات واملرافق اجلديد     -٢

 أو أي جهة أخرى خمتصة أو   املشروعات واملرافق القادمة فتقيد مبقاييس محاية البيئة اليت يصدرها جملس محاية البيئة           
 .التزويد بالتقنيات واألجهزة اليت متنع إحداث أي أضرار حمسوسة بالبيئة

واجملتمع بقضايا البيئـة    هزة الدولة املعنية باإلعالم والتعليم والثقافة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الفرد              أجتلتزم    -٩
 .التعليم املختلفةدخال علوم محاية البيئة ضمن املناهج واملقررات الدراسية ملراحل وأمهية محايتها ، وإ

 

  الـفصـل الثالث

 مجلس حماية البيئة

 ) :٥(مادة 
ـ          ) جملس محاية البيئة    ( رئاسة جملس الوزراء جملس يسمي      ينشا ب   -١  ديتبع جملس الوزراء الذي يتوىل قـرار إنشـائه وحتدي

 . اختصاصاته ومهامه التنفيذية
اجمللس هو جهاز الدولة الرمسي يضطلع بوضع السياسة العامة الوطنية حلماية البيئة والرقابة عليها والقيام بالتنسيق مـع                     -٢

تنفيذ تلك السياسة بعد إقرارها من جملس الوزراء وعلى كل جهة خمتصة التقيد وااللتـزام بالتنفيـذ                 اجلهات املختصة ل  
 . للقرارات والتوصيات الصادرة من اجمللس
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 األولالـفصــل 

 حماية المياه والتربة وإنشاء المحميات الطبيعية

على اجلهات املختصة محاية املياه السطحية واجلوفية والعمل على تنمية مصادر املياه واحلد من إصدار تراخيص حفر آبار               ) :٦(مادة  
السـبب يف    أو    استعمال مصادر املياه وتبديدها    إساءةاملياه اجلوفية ووضع ضوابط وقيود مشددة لذلك والعمل على منع           

 . بالشروط اليت حتددها اجلهة املختصةتلوثها وإخضاع استعمال املياه وختزينها 
 وختزينـها  األمطارعلى اجلهات املعنية رسم السياسات واخلطط الالزمة يف جمال إنشاء السدود والقنوات واحلواجز ملياه  ) :٧(مادة 

صـفات  اوتطوير هذه املصادر والعمل على دعم وتشجيع املبادرات احمللية باجتاه هذه املشروعات طبقا للدراسـات واملو    
 . توافق عليها أو ية اليت تضعها اجلهة املختصةمالعل

 ) : ٨(مادة 
 وتنفيـذ   إعـداد  بعني االعتبار العوامل البيئية عنـد        األخذعلى اجلهات املسئولة عن التخطيط الستخدامات األراضي          -١

 . األراضيخمططات استخدامات 
 .طق الزراعية واملناطق الصناعية وكذلك املناطق احملمية للمناطق املخصصة   للبناء واملنااألراضيحتدد خمططات استخدام   -٢

 ) :٩(مادة 
تلويثها  أو   التأثري على خواصها الطبيعية    أو    بالتربة اإلضرارغري مباشر يف     أو   حيضر القيام بأي نشاط يساهم بطريق مباشر        -١

 . اإلنتاجيةعلى حنو يؤثر يف قدراهتا 
 املضرة بالبيئة والتـراخيص للمشـروعات   واألنشطةملقاييس واملعايري البيئية يؤخذ يف االعتبار عند تطبيق املواد اخلاصة با    -٢

 .  البيئي ومتطلبات محاية التربة واحملافظة على خصوبتهااألثروتقييم 

 ) :١٠(مادة 
  وفقاً للقوانني والقرارات   إال الزراعية   األراضي على حساب    والقرىالتطور احلضري للمدن     أو   ال جيوز التوسع العمراين     -١

 . النافذة
 املائية ويستثين من ذلك     األحواضيف منطقة    أو    الزراعية األراضيجتاري على    أو   أقامة أي نشاط صناعي    أو   أنشاءحيظر    -٢

 . الصناعات املرتبطة بالزراعة وفقاً للقوانني والقرارات النافذة

 ) :١١(مادة 
بقرار من رئـيس    جيوز   يف الدستور والقوانني النافذة       حبقوق املالك ومببدأ احترام امللكية اخلاصة الواردة       اإلخاللمع عدم     -١

 احملميات الطبيعية يف املناطق ذات الطبيعة البيئيـة  إنشاءأي جهة أخري خمتصة  أو جملس الوزراء وبناء على اقتراح اجمللس 
  . محاية احلياة الربية أو صيانة مواردها أو املتميزة هبدف محاية البيئة
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تـدهور البيئـة     أو   تدمري أو   إتالف يف املنطقة احملمية اليت من شأهنا        ةورظ والتصرفات احمل  نشطةواأل األعمالحيدد القرار     -٢
 : املساس بقيمتها اجلمالية وحيظر على وجه اخلصوص أو البحرية أو  باحلياة الربيةاإلضرار أو الطبيعية

 . ام بأعمال من شأهنا القضاء عليهاالقي أو البحرية الغري ضارة أو  الكائنات الربيةإزعاج أو قتل أو نقل أو صيد •
 .نقل النباتات يف املنطقة احملمية أو إتالف •
 .تكاثرها أو النبات أو املناطق اليت تعد موطناً لفصائل احليوان أو اجلغرافية أو تدمري التكوينات اجليولوجية أو إتالف •
 .  غريبة للمنطقة احملميةأجناسإدخال  •
 . طقة احملميةهواء املن أو مياه أو تلويث تربة •
 .املناورات العسكرية وتدريبات الرماية •
 . تعرية التربة أو األشجارقطع  •

 
جتارية اال بتصريح من     أو   صناعية أو   ممارسة أية أنشطة زراعية    أو   تسيري املركبات  أو   شق الطرق  أو   املباين أو   كما حيظر إقامة املنشآت   

 . اجلهة  املختصة اليت حيددها جملس الوزراء

 ) :٢١(مادة 
 أو  األرضالطيور اليت تتخـذ مـن هـذه          أو   اليمنيةتتمتع باحلماية القانونية احليوانات والطيور اليت تعيش يف األراضي            -١

 .ثرهااكن تكامأاالستيطان وكذلك مواهلا و أو خالتفري أو سواحلها حمطة للراحة
تصة أخرى حتديد مواقع ومواعيد وأنواع      أي جهة خم   أو   ومع ذلك جيوز بقرار من رئيس الوزراء بناًء على اقتراح اجمللس            -٢

 .ألية أغراض أخرى أو الطيور املسموح بصيدها ألغراض جتارية أو وأجناس احليوانات
تصـدير   أو شراء أو بيع أو  اليمنية وتنظم عملية نقلباألراضي بالنباتات الربية النادرة الكائنة     اإلضرار أو   حيظر التدمري   ) :١٣(مادة  

ويصدر بـذلك  اليمنية وحيدد اجمللس مع جهات االختصاص نوع هذه النباتات          باألرضيالنادرة الكائنة   النباتات الربية   
 . قرارا من جملس الوزراء

 ) :١٤(مادة 
تشـوه   أو   التصحر إىل   نوعية الغطاء النبايت يف أي منطقة مما يؤدي        أو   حيظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية          -١

 .البيئية الطبيعية
  . بتصريح من اجلهات املختصةإالأعشاب من الغابات العامة  أو شجرية أو  بأي شجرةاإلضرار أو اقتالع أو عحيظر قط  -٢
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 : الـفصـل الثانـــي

 استخدام المبيدات

   بترخيص مسبق من اجلهة املختصة وحسب القوانني النافذةإالاملبيدات ال جيوز تداول  ) :١٥(مادة 
  : لتنسيق مع اجمللس اقتراح اللوائح املنظمة للمسائل التاليةللجهة املختصة با ) :١٦(مادة 
أنواع مبيدات اآلفات النباتية وأنواع املبيدات والكيماويات األخرى اليت جيوز تداوهلا وحتديـد مواصـفاهتا وشـروط                   -١

  . التداول هبا
 . استريادهاشروط وإجراءات تراخيص تداول املبيدات وتصاريح   -٢
 . ت وإعادة تسجيلهاإجراءات تسجيل املبيدا  -٣
 . كيفية آخذ عينات املبيدات وحتليلها وطرق الطعن يف نتائج التحليل  -٤
 .  والعبوات الفارغةالتالفةاملبيدات التخلص من كيفية   -٥
 

إلغائـه   أو أي مبيد حتدد فترة تسجيل هذا املبيد ملدة مخس سنوات وجيوز إعادة التسجيل      يف حالة املوافقة على تسجيل       ) :١٧(مادة  
 .ىت رأت اجلهة املختصة ضرورة ذلكم

ادة     وشروط تداوهلا بالتنسيق مع اجمللس ويراعى فيها املواصفات والشروط الـيت            ات تضع اجلهة املختصة مواصفات املبيد     ) :١٨(م
 .تضعها منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العربية للتنمية الصناعية

 ) : ١٩(مادة 
حـدائق   أو خمازن مبيدات اآلفات بعيدة عن األماكن املأهولة بالسكان واألحياء التجارية     أو   ن مستودعات جيب أن تكو    -١

مصانع ومستودعات املواد الغذائية واملشروبات الغازية والعصائر وجيب أن تكون جيدة التهوية وأن تتـوفر                أو   املواشي
 .ة اشتراطات أخرى  حتددها اجلهة املختصةأي أو فيها االشتراطات الصحية والفنية واألمنية املطلوبة

 .خربة وإملام باملبيدات وكيفية تداوهلايشترط أن يكون الشخص املسئول عن تداول املبيدات ذو   -٢
جيب االحتفاظ يف كل مستودع للمبيدات بسجل يقيد فيه كمية املبيدات ومصادرها ومدة صالحيتها وحركـة البيـع                    -٣

 .موالشراء وأمساء املشترين وعناوينه
ادة     أو  تلك اليت ميكن أن تشكل هتديداً خطرياً للبيئـة         أو    املبيدات ذات السمية العالية واليت يرد على استعماهلا قيود خاصة          ) :٢٠(م

 .استعماهلا إال من قبل اجلهة املختصة وبعد إخطار اجمللس أو استريادهااحليوان حيضر  أو لصحة اإلنسان
ادة    األماكن اليت توجد فيهـا املبيـدات        إىل   الدخول التابعني للجهة املختصة وبأمر قضائي حق         ملأموري الضبط القضائي   ) :٢١(م

يشتبه يف وجودها وأخذ عينات من هذه املبيدات بـدون مقابـل             أو   من هذا القانون  ) ٢٠(املنصوص عليها يف املادة     
 .لوائحه التنفيذية أو  هذا القانوناملواصفات اليت حيددها أو توافر االشتراطات أو لتحليلها والتحقق من صالحيتها
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 الفصل األول

 التحكم باألنشطة المضرة بيئيًا

ادة    تعاونية وكذلك أي فرد استخدام البيئـة اليمنيـة          أو   خاصة أو   شركة عامة  أو   مؤسسة أو   هيئة أو    ال جيوز ألية وزارة    ) :٢٢(م
تلحق  أو   تسهم يف تدهورها   أو   الكميات اليت تضر بالبيئة    أو   باألنواعدفن ملوثات البيئة    و   أ تصريف أو   جتميع أو   إللقاء

 .االستغالل املشروع للبيئة أو االستعمال أو متنع االستخدام أو ختل أو الكائنات احلية أو أذى باملوارد الطبيعية
ادة    نشاط يلتزم باألحكام الواردة يف هذا القـانون        مباشرة أي    أو   تشغيل أي مشروع   أو    كل شخص مسئول عن تصميم     ) :٢٣(م

 .وكذلك مبقاييس ومعايري ومواصفات محاية البيئة املقررة هبذا الشأن
أعمال أياً كانت طبيعتها مما قد يـنجم عنـها       أو   مشروع أو   معنوي يرغب يف إقامة أي نشاط      أو   طبيعي كل شخص    ) :٢٤(مادة  

أي وسيلة أخرى على معرفة تلك التأثريات احملتملـة          أو   اسة التقييم البيئي  تأثريات سلبية بالبيئة أن يقوم من خالل در       
 . مجيع اإلجراءات الوقائية املناسبة بذلك واالستعانة باألجهزة والتقنيات املالئمة ملنع حدوث تلك التأثرياتواختاذ

ادة    أحد فروعـه عـن أي       أو   لفنية للمجلس شركة أن ختطر فوراً األمانة العامة ا       أو   مؤسسة أو   هيئة أو    على أي شخص   ) :٢٥(م
 أو  يشكل خطـراً عليهـا     أو   تلوث البيئة  إىل   أي حادث قد يؤدي    أو   لوائحه التنفيذية  أو   تصريف خيالف هذا القانون   

التصـريف   أو   مع بيان أسباب وطبيعـة احلـادث      خمالفة أي التزام آخر نص عليه الترخيص موضوع مزاولة النشاط           
 .اركه من تدابري لتصحيح األوضاع وإزالة األخطاراحلدث وما مت تد أو املخالف

ادة     التدابري واإلجراءات املشار إليها يف املادة السابقة ال يعفي الشخص املسبب للفعل املضر بالبيئة من حتمل مسئولية                  اختاذ ) :٢٦(م
 .إمهاله أو الضرر الذي حلق بالبيئة نتيجة لفعله

ادة    أحزمة ومساحات خضراء خالية من التلوث يف إقليم اجلمهورية حيضر فيهـا     أو   ميات جيوز للمجلس حتديد مناطق وحم     ) :٢٧(م
تلويثها مع مراعاة احترام امللكية      أو   عمرانية من شأهنا اإلضرار ببيئة هذه املنطقة       أو   زراعية أو   مزاولة أي أنشطة صناعية   

 .اخلاصة والتعويض عنها عند الضرورة وفقاً للدستور والقوانني النافذة
 كافة اإلجراءات والتدابري اليت تضـمن تـأمني         واختاذ على مجيع الوزارات واملؤسسات احلكومية بالتعاون مع اجمللس          ) :٢٨(ادة  م 

سالمة البيئة ومكافحة التلوث واحملافظة على املوارد الطبيعية ومحاية احلياة الربية والبحريـة خاصـة املهـددة منـها                   
 .باالنقراض

  : )٢٩(مادة 
 أو  اسـتخدام مـواد    أو   ينوي استغالل منشآت   أو   معنوي يستغل  أو   كوارث البيئية يلتزم أي شخص طبيعي     يف حالة ال    -١

 خطة للطوارئ البيئيـة     بإعدادلإلنسان   أو   مباشرة أنشطة من شأهنا يف ظروف غري عادية قد تسبب أضراراً خطرياً للبيئة            
أنشطته واحترام مسافات األمان الضرورية ووضع       أو   نشآتهالالزمة حلماية البيئة والسكان كما يلتزم باختيار موقع آمن مل         

 .النشاط وإقامة نظام اإلنذار املبكر أو نظام ملالحظة املنشأة
 .طرق التصنيع إذا مل تكن هناك وسائل لضمان محاية فعالة للسكان والبيئة أو استخدام بعض املواد أو حتظر األنشطة  -٢
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 . اليت تتطلبها مواجهة الكارثة البيئيةواإلمكانياتاد بتقدمي مجيع املساعدات تلتزم كافة اجلهات العامة واخلاصة واألفر  -٣

 الفصل الثاني

 المقاييس والمعايير والمواصفات الفنية
 

 ) : ٣٠(مادة 
يقوم اجمللس بالتشاور مع اجلهات املختصة بإعداد وإصدار ومراجعة وتطوير مقاييس ومعايري ومواصفات محاية البيئـة                   -١

 تتعلق باملياه السطحية واجلوفية واملياه البحرية ، واهلواء والضوضاء وكذلك املقاييس املتعلقة باملصـدر               وخاصة تلك اليت  
 .لتنظيم صرف وانبعاث ملوثات اهلواء واملاء واألرض من مصادرها الثابتة واملتحركة

 .القرارات الصادرة باملقاييس واملعايري واملواصفات يف اجلريدة الرمسيةتنتشر   -٢
ادة     التقنية املتاحة وبـني التكلفـة       اإلمكانياتيراعى يف حتديد مقاييس ومعايري ومواصفات محاية البيئة حتقيق التوازن بني             ) :٣١(م

 .االقتصادية الالزمة لذلك ومبا ال خيل مبتطلبات محاية البيئة ومكافحة التلوث
ادة     املقاييس واملعايري واملواصفات اليت حيددها اجمللس واملتعـارف     ال جيوز زيادة درجة التلوث يف عناصر البيئة الطبيعية عن          ) :٣٢(م

 .عليها دولياً

 ) : ٣٣(مادة 
 بتحديث مقاييس ومعايري ومواصـفات       املعنية على فترات زمنية مناسبة وبعد التشاور مع اجلهات احلكومية        يقوم اجمللس     -١

التقين والدراسات امليدانية والبحوث التجريبية اليت جتري       يف ضوء التقدم العلمي و    ) ٣٠(محاية البيئة املشار إليها يف املادة       
 . احمللي والدويلاإلطارينيف 

 .يصدر بتعديل مقاييس ومعايري ومواصفات محاية البيئة قرار من اجمللس وينشر يف اجلريدة الرمسية  -٢
ادة     هذا القانون إذا كان     ألحكامدر بالتطبيق   جيوز يف حاالت الضرورة عدم التقيد باملقاييس واملعايري واملواصفات اليت تص           ) :٣٤(م

منطقة العمل كما جيوز التجاوز عن التصريف املخالف إذا          أو    املنشاة سالمةضمان تامني    أو   اهلدف هو محاية األرواح   
 يكون الشخص املسئول قـد      أنالنشاط بشرط    أو   أجهزة املنشاة  أو   معدات أو    يف عمليات  ئحدث بسبب خلل طار   

 .ءات الالزمة بإصالح هذا اخلللقام باختاذ اإلجرا
 

  الـفصــل الـثالـث

  البيئياألثرالترخيص للمشروعات وتقييم 

 
ادة    منشات تضـر   أو  تعديل مشروعات  أو   تشغيل أو   إلقامةتصدر ترخيصاً    أو   تنمح أو    تأذن أن جهة خمتصة    أليال جيوز    ) :٣٥(م

نات  احليـة  ئالكا أو تضر بصحة اإلنسان أو  حتقيق ذلكتسهم يف أو تسبب يف تلويثها أو تسهم يف تدهورها أو   بالبيئة
 . الشروط اليت حيددها اجمللس أو  املواصفاتأواملعايري  أو األخرى إال وفقاً للمقاييس

ادة    حيتمل حصول أضرار بيئية من نشاطها ال جيـوز   أو   مجيع املشروعات واملنشات اليت تكون بطبيعتها مصدر تلوث بيئي         ) :٣٦(م
 .  يف هذا القانونإلية البيئي املشار األثر مبوجب بيان تقييم إالا الترخيص هل
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 ) :٣٧(مادة 
غراض تقييم األثر البيئي يصدر جملس الوزراء قرار بتحديد املقاييس واملعايري والشروط واإلجراءات اليت ميكـن مـن                  أل  -١

  : اً بالبيئة ومن هذه املعايري هامتأثرياثر ؤالنشاط املزمع إقامته ي أو  كان املشروعإذاخالهلا معرفة ما 
 –صـناعة االمسنـت     ( حتديد قوائم لفئات املشروعات اليت تكون بطبيعتها قابلة آلن حتدث تلك اآلثار                        -أ 

… معاجلة النفايات اخلطـرة   أو  ختزين– صناعة املبيدات –لمعادن  ل األولية منشات املعاجلة    –مصايف النفط   
 ( اخل

 األراضي  –املواقع التارخيية واألثرية    ( احلساسية البيئية اخلاصة     أو   ملواقع ذات األمهية  ا أو   حتديد قوائم باملناطق   -ب 
  اخل..  احلدائق العامة – احملميات الطبيعية – اجلزر املرجانية –الرطبة 

) تصـحر    التربة املتزايدة وال   تآكل( واملشاكل البيئية   )  اإلحراج االستوائية    –املياه  ( حتدد قوائم بفئات املوارد      -ج 
  ذات األمهية من الناحية البيئية

 :  البيئي ويشملاألثرمن هذه املادة العناصر اليت يتكون منها بيان ودراسة تقييم ) ١( يف فقرة إليةحيدد القرار املشار   -٢
 احتياجات املشروع من الطاقة واملـاء       – استخدام األراضي اجملاورة     –خريطة املوقع   (وصف النشاط املقترح     -أ 

 – احلوادث واملخـاطر     – التعامل مع املواد اخلام      – وصف عمليات املشروع التصنيعية      –الطرق  والصرف و 
 )اخل.. التخلص من النفايات –طرق السالمة 

  صف للبيئة احملتملة التأثري -ب 
 . ( كاستخدام مواد أقل تلوثياً( صف لبدائل النشاط املقترح  -ج 
 املباشرة وغري املباشرة والتراكمية القصرية      اآلثارلبدائل مبا يف ذلك      البيئية احملتملة للنشاط املقترح وا     لآلثارقييم  ت -د 

 مسـتويات   – استخدامات األراضـي     – وتشمل النفايات الصلبة والسائلة وانبعاث الغازات        األجلوالطويلة  
 .(  العوامل االقتصادية واالجتماعية–الضوضاء 

 . ح املناطق خارج السيادة الوطنية بالنشاط املقترتأثريمدي  -ه 

 ) : ٣٨(مادة 
 بنتيجة   مقدم الطلب  تتوىل اجلهة املختصة البت يف الطلبات املقدمة يف غضون ثالثة اشهر من تاريخ تقدمي الطلب وخيطر                 -١

 .الرفض ويف حالة الرفض خيطر صاحب الطلب بالقرار مسبباً أو  باملوافقةإماالفحص 
 كان سبب لـرفض  إذا هخطارإل ستني يوماً من تاريخ  من قرار الرفض أمام اجمللس خال      ظلم يت أنحب الطلب   اصلجيوز    -٢

   وخيطر صاحب الطلب واجلهة  املختصة بقرار اجمللسالبيئيةلق بعدم مطابقة املشروع للمعايري واملواصفات واملقاييس عيت
ة االبتدائيـة   جيوز الطعن أمام احملكمة االبتدائية املختصة خالل مدة أقصاها ستني يوماً من تاريخ اإلخطار وتفصل احملكم                 -٣

 .املختصة مبوضوع التظلم مبدة ال تتجاوز ستة أشهر ويعترب قرارها هبذا اخلصوص نافذاَ
 :  البيئي باالعتبارات التاليةاألثرالرفض على بيان تقييم  أو يؤخذ بعني االعتبار عند اختاذ القرار باملوافقة  :)٣٩(مادة 

  النشاط املقترح أو املنشاة أو حالة البيئة احلالية اليت يتم فيها إنشاء املشروع -أ 
  املنشاة على البيئة أو ثه املشروعداألثر الذي ميكن أن حي -ب 
املنشاة فيها ويكون هلا أمهيـة مـن         أو    تطورات أخرى ميكن توقعها بشكل معقول يف املنطقة املقترح إقامة املشروع           ةيأ -ج 

  البيئةوجهة نظر محاية 
 ميكن أن تثار حول املشروع أو االعتراضات اليت أثريت -د 
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 ) :٤٠(مادة 
اجلهة املختصـة    إىل    يقدموا أن هذا القانون    أحكاماألنشطة القائمة قبل سريان      أو   املنشات أو   على أصحاب املشروعات    -١

البيئي مـن قبـل مـالك هـذه          األثريف خالل فترة ال تتجاوز سنة من تاريخ العمل هبذا القانون بيان ودراسة بتقييم               
 .األنشطة أو املنشات أو املشروعات

 طبقاً هلذا القانون خالل ثالثة اشـهر        وإقرارهاتتوىل اجلهة املختصة فحص هذه الدراسات والتأكيد من مطابقتها للواقع             -٢
 . اجمللس مشفوعة مبالحظاهتا إىل  مث ترفعهاإليهامن تاريخ وصول البيان والدراسة 

ختصة خالل فترة ال تتجاوز مخسة اشهر  التدابري واإلجراءات الواجب اختاذها من قبل صاحب املنشـاة                 تقرر اجلهة امل    -٣
 . لكي تتوافق مع املقاييس واملعايري واملواصفات البيئية املطبقة والفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ ذلك

 ) :٤١ (مادة
لت على املوافقة بالترخيص عليها شراء أجهزة رصـد         األنشطة اليت حص   أو   املنشآت أو   جيوز إلزام أصحاب املشروعات     -١

األنشطة وحفظ سجالت دائمة هلذه األرصاد       أو   املنشآت أو   مواصفات التصريف والتلوث الناتج عن هذه املشروعات      
 .وإرسال تقرير هبذه النتائج للجهة املختصة واجمللس

 لضمان مراعاة تنفيذ االلتزامات اليت جيـب ان         خيص لشرط تقدمي ضمانة مالية    جهة املختصة إخضاع إصدار التر    جيوز لل   -٢
 أو  املنشـاة  أو   الوفاء باملسئولية عن األضرار اليت حيدثها املشـروع        أو   النشاط أو   املنشاة أو   يتقيد هبا صاحب املشروع   

 .النشاط
 .حتدد اللوائح التنفيذية مدة صالحية التراخيص الصادرة من اجلهات املختصة  -٣
 .  اليت قد تلحق من جراء التشغيلوعويض عن قيمة األضرار الناجتة انشاة بالتامل أو يلتزم  صاحب املشروع  -٤
ادة    منشاة جيـب يف     أو   حمسوس من جراء تشغيل أي مشروع      أو   تدهور بيئي ملموس   أو   عند احتمال وقوع تلوث خطري     ) :٤٢(م

وع ذلـك واسـتيفاء التـراخيص       هذه احلالة على اجلهة املختصة القيام مباشرة بعملية الكشف امليداين للتأكد من وق            
  . للشروط واإلجراءات القانونية ومدى التزام صاحب املشروع بتنفيذها واختاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً هلذا القانون

 أو  على كافة اجلهات املختصة تزويد اجمللس بنسخ من التراخيص اليت تصدرها مع دراسات األثر البيئـي للمشـروع                  :)٤٣(مادة  
 . املنشاة

 
 : الـــفصـل الــرابـع

 تداول المواد والنفايات الخطرة

 ) : ٤٤(مادة 
  . السامة املواد اليت حيتمل أن تكون كذلك أو ر بغري ترخيص مسبق من اجلهة املختصة تداول املواد اخلطرةظحي  -١
تلك اليت حيتمـل أن      أو   لسامةا أو   املختصة قائمة باملوارد اخلطرة    واجلهات العلمية    يضع اجمللس بالتشاور مع اجلهة املعنية       -٢

  ويصدر مبنع تداوهلا قرار من جملس الوزراء) قائمة املواد اخلطرة والسامة ( تكون كذلك بأعداد قائمة تسمي 
 أو   من هذه املادة مبراجعة قائمة املواد املقترحة وتعديل        )الثانية(  يف الفقرة    إليهايقوم اجمللس بالتشاور مع اجلهات املشار         -٣

ي والتقين يف هذا اجملال ويصدر هبذا التعديل قرار من جملـس            مضوء التقدم العل  يف   إليهاحتديث القائمة املشار     أو   إضافة
 . الوزراء



 قانون حماية البيئة

أجنبية وكذلك مبا تصـدره اهليئـات الدوليـة          أو    خربة وطنية  بأي املواد اليت تشملها القائمة االستعانة       دجيوز يف حتدي    -٤
 . ق هبذه املواد اخلطرة السامةاحلكومية وغري احلكومية من قوائم تتعل

 ) :٤٥(مادة 
القائمة مـع بيـان األسـباب     إىل أكثر أو  يطلب كتابياً من اجمللس إضافة مادة      أنمعنوي   أو   جيوز لكل شخص طبيعي     -١

  ذلك إىل والبواعث اليت تدعو
يجة واألسباب اليت يستند    يقوم اجمللس بدراسة الطلب يف خالل فترة حتددها الالئحة التنفيذية وخيطر صاحب الطلب بالنت               -٢

 . ا ورد يف املادة السابقةطبقاً ملاإلضافة  أو القائمة خيضع التعديل إىل أكثر أو  ويف حالة املوافقة على إضافة مادةإليها

 ) :٤٦(مادة 
لب  هذه املادة أن تط     على املنتج الذي حيتوى   أو   جيوز للجهة املختصة من أجل تقييم مدى خطورة تركيب املواد السامة            -١

ا املختلفـة   اهتاملنتج وكمياهتا واسـتخدام    أو   خاصة عن طبيعة ومكونات املادة     أو   املعلومات التالية من أي جهة  عامة      
 : بواسطة املختربات الرمسية ومن ذلك

  تركيب املواد السامة واملنتجة •
 . بقاء هذه املادة يف البيئية ومقاومتها للتحلل أو انتشار •
   بالعمليات احليويةاإلضرارالنسيج احليوي وقدرهتا يف مدى قدرهتا على التجمع يف  •
  اليت تصرف يف البيئة أو  املستخدمة واملنتجة الكمياتالوسائل املتاحة خلفض •
  املعاجلة البيئية السليمة هلا أو طرق التخلص  •
   يرى اجمللس ضرورهتاأخرىومات ل معأية •

 أو   احلصول عليها ونشر نتائج حبوث التجارب املتعلقة باملادة السامة         ومات اليت مت  ليقوم اجلهة املختصة بتحليل وتقييم املع       -٢
 . باملنتج الذي حيتوى على هذه املادة أو  تكون كذلكأناحملتمل  أو اخلطرة

 حيتوى على هذه    إنتاجأي   أو    تكون كذلك  أناحملتمل   أو   اخلطرة أو   للجهة املختصة تقدمي توصيات بشان املواد السامة        -٣
انتشار هـذه املـواد يف    أو اإلقالل من وجود أو خاصة بشان التدابري اليت ينبغي اختاذها ملنع  أو  جهة عامة  أية إىل   املواد
 . البيئة

 ) :٤٧(مادة 
 تكون كذلك فانه يقـر  أنحيتمل  أو السامة أو  مادة يف القائمة املخصصة باملواد اخلطرة      أية إدراج قرر جملس الوزراء     إذا  -١

 :اآليت اختاذ وله على وجه اخلصوص بشأهنا ما ينبغي اختاذه من تدابري
  أي تداول هلذه املادة أو توزيع أو بيع أو استخدام أو تصدير أو اداجلزئي الستري أو احلظر الكلي •
 . هلذه املادة أي تداول أو توزيع أو بيع أو استخدام أو تصنيع أو التصريح باسترياد •
 . آخر صادرة عن مصدر ىخرأتداخلها مع مادة  أو البيئة مبفردهاتركيزات املواد اليت جيوز تصريفها يف  أو كميات •
 .  التصريفوأماكنطريقة وشروط  •
 . املطروحة للبيع أو  حتتويها املنتجات املصدرة واملستوردةأنالكميات والتركيزات هلذه املادة اليت ميكن  •
 . املنتج الذي حيتويها أو نقل املادة أو شروط ختزين •
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 .ملادةتغليف وعنونة هذه ا •
 .أية تدابري أخرى يرى اجمللس ضرورهتا تطبيقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية •

 .ر سبق وأن تقررظح أو ذلك إلغاء أي شرط إىل جمللس الوزراء إذا كانت هناك أسباب تدعو  -٢
 .ورد يف الفقرتني السابقتني يف اجلريدة الرمسية تنشر القرارات بشأن ما  -٣
ادة    تداول اخر  أو توزيع أو نقل أو بيع  أو حتويل أو   تصنيع أو    حيمل ترخيص باسترياد   اعتباري أو    شخص طبيعي  يأيلتزم   ) :٤٨(م

حتت تصـرفه    أو    تكون كذلك بإخطار اجلهة املختصة باملعلومات املوجودة حبوزته        أنحيتمل   أو   خطرة أو   مبادة سامة 
 . خطرة أو  كانت هذه املادة سامةإذاواليت تسمح بتحديد ما 

ادة   املـواد   املنتجات اليت حتتوي على هـذه  أو السامة أو على اجلهة املختصة إصدار اللوائح املنظمة لتداول املواد اخلطرة ) :٤٩(م
 : واليت مل ترد يف هذا القانون وعلى وجه اخلصوص

 . اجملموعات اليت ختضع اللتزام تقدمي املعلومات أو حتديد املواد •
 . يفية اليت تتم هبامواعيد تقدمي املعلومات والك •
  اخلطرة أو حتديد األشخاص املسئولني عن املواد السامة •
 . حدود الكميات املسموح تداوهلا •
  مدى تركيبة السموم يف املواد أو اإلجراءات اليت تتبع لتقييم خطورة •
  اخلطورة أو املعامل ومراكز البحوث اليت يتم من خالهلا حتديد السموم •

 ) : ٥٠(مادة 
 أو  خطـرة  أو   منتجات سامة  أو   تصريف يف البيئة مبواد   أخرى أي   جهة   أية    أو طبيعي أو   أي شخص اعتباري  حيظر على     -١

ختفيف  أو    خطورة هلذا التصريف   أيةحيتمل ان تكون كذلك ويف حالة حدوث ذلك علية اختاذ كافة التدابري الالزمة ملنع               
معنوي إخطار   أو    احلية األخرى وعلى أي شخص طبيعي      الكائنات أو   صحة اإلنسان  أو   اخلطر الناجم عنه بالنسبة للبيئة    

 . اجلهة املختصة يف حالة حدوث مثل هذا التصريف
فشـل يف ذلـك    أو  التدابري املنصوص عليها يف الفقرة السـابقة اختاذ مل يتمكن الشخص املسئول عن التصريف من       إذا  -٢

 للقيام  أخرىأية جهة    أو   تكليف أي شخص   أو   ظروف تتخذ التدابري اليت تتطلبها ال     أن خمتصة   أخرىجهة   أية    أو فاجمللس
من أصحاب الشأن ذوي     أو   التدابري األخرى من متسببها    أو   بذلك وجيوز للجهة املختصة استعادة تكاليف إزالة األضرار       

  العالقة
ادة   يها يف املادة السابقة وعلـى  غري املباشرة اليت تنشا عن التدابري املنصوص عل أو تتحمل الدولة تغطية النفقات املباشرة  ) :٥١(م

 . من خالل دعوى قضائية أو  من املخالفاإلداريةاجلهة املختصة استرداد هذه النفقات بالطرق 

 ) : ٥٢(مادة 
حتتمل ان تكـون كـذلك ان        أو   خطرة أو   أية جهة أخرى خمتصة مبعلومات عن مادة سامة        أو   كل من يتقدم للمجلس     -١

 . ة سرية املعلومات املقدماعتباريطلب كتابة 
 : ومات املقدمة من قبل اجلهة املختصة يف احلاالت اليت حتددها وخاصة يف احلاالت التاليةلمع ذلك جيوز اإلفضاء باملع  -٢

  املعلومات العامة بشان استعمال هذه املادة •
  احتياطات األمان للتعامل مع هذه املادة •
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  قدر الذي ال يسمح بتحديدهااخلواص الطبيعية والفيزيائية والكيميائية هلذه  املادة بال •
 .طرق تدمري هذه املادة •
  الدراسات الطبية والسمة والبيئية هلا •

املوافقـة علـى     أو   االستثمارات واألجنبية عدم القبـول     أو    كافة اجلهات املسئولة عن الترخيص لروؤس األموال       ىعل  -٣
 . ت التلوثزيادة معدال أو  بالبيئةاإلضراراالستثمارات اليت من شأهنا  أو املشروعات

بإدراج شرط محاية البيئة ومكافحة التلوث يف كافة املشروعات والعقود اليت تـربم مـع هيئـات                 املعنية  تلتزم اجلهات     -٤
 . املشاريع القائمة أو واألجنبيةاالستثمار الوطنية 

ادة    ختزين  أو   دفن ا اغرق   أو   إدخال أو   معنوي استرياد  أو   أي شخص طبيعي   أو   خاصة أو   حيظر مطلقاً على أي جهة عامة      ) :٥٣(م
   شكل يف البيئة اليمنيةبأيالتخلص منها  أو اإلشعاعية أو السامة أو النفايات اخلطرة

ادة    أو الرتول مبطـارات اجلمهوريـة   أو املياه اإلقليمية إىل  الدخولأخرى وسائل أية أو الطائرات أو حيظر على السفن  ) :٥٤(م
 وفقـاً لالتفاقيـات     إال يةعإشعا أو   سامة أو    كانت حتمل نفايات خطرة    إذا  اليمين كمنطقة عبور   اإلقليماستخدام  

 . الدولية وبأذن مسبق من جملس الوزراء وبعد موافقة جملس النواب
ادة    تقوم اجلهة املختصة بدراسة وتقييم حالة النظافة  العامة ومدى خطورة مكونات أنواع مواد القمامة وتصريف ميـاه                   ) :٥٥(م

 : اآليت اختاذوالسائلة والنفايات وهلا على وجه اخلصوص الصلبة لفات اجملاري واملخ
 .ةبشئون البيئاملعنية حتديد مواقع تصريف القمامة بالتنسيق مع اجلهات   -١
 بـأي التخلص منها    أو   حتويلها أو   دفنها أو   طرق وشروط التخلص من املخلفات الصلبة والسائلة والنفايات وتصريفها          -٢

 .يةاإلقليمشكل يف املياه 
اختاذ التدابري األخرى اليت يرى اجمللس ضرورهتا ملنع أي خطورة هلذا التصريف وعلى اجلهة املختصة إخطار اجمللس بنتائج                    -٣

 .الدراسة والتقييم
 

  الـفصــل الخامــس

 حماية البيئة والتنمية االقتصادية
 

 ) : ٥٦(مادة 
صادي والتنموي العمل على إدخال اعتبارات محاية البيئة        على كافة اجلهات املختصة خاصة تلك املعنية بالتخطيط االقت          -١

 . ومكافحة التلوث واالستهالك الرشيد للموارد الطبيعية يف خطط املشروعات والتنمية االقتصادية الوطنية
املوافقـة علـى     أو   االستثمارات واألجنبية عدم القبـول     أو   على كافة اجلهات املسئولة عن الترخيص لروؤس األموال         -٢

 .أو االستثمارات اليت من شأهنا اإلضرار بالبيئة أو زيادة معدالت التلوثوعات املشر
تلتزم اجلهات املعنية بإدراج شرط محاية البيئة ومكافحة التلوث يف كافة املشروعات والعقود اليت تـربم مـع هيئـات                      -٣

 .املشاريع القائمة أو االستثمار الوطنية واألجنبية
 : والثروات املعدنية واملؤسسات العامة ذات العالقة االلتزام مبا يليعلى وزارة النفط  ) :٥٧(مادة 
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 إدراج شروط محاية وصيانة البيئة يف العقود البترولية اليت تربمها مع الشركات الوطنية واألجنبية املصرح هلا باستكشاف                  -١
معاجلة مـا    أو   قل الزيت والغاز   استغالل حقول البترول والثروات املعدنية األخرى مبا يف ذلك وسائل ن            أو استخراجأو  

  نفايات وعلى هذه الشركات استخدام الوسائل األمنية اليت ال تترتب عليها اإلضرار بالبيئة أو  من موادهيتم تصريف
العمل على أن تتضمن هذه العقود الشروط اجلزائية وااللتزام بنفقات إزالة األضرار البيئية وكذلك التعويض عنها فضالً                   -٢

 . املقررةعن العقوبة
 

 : الـفـصـل الســـادس

 الرصد البيئي

 ) : ٥٨(مادة 
  الرصد البيئيشبكات  وتشغيل إنشاء على اإلشراف خمتصة ىأخرجهات أو جهة  يتوىل اجمللس باالشتراك مع أية  -١
ـ    واألشكالة  ي رصد مكونات البيئة الطبيع    ىتتكون هذه الشبكات من حمطات وأجهزة قادرة عل         -٢ يت  املختلفة للملوثات ال

  تتداخل معها والتغايرات اليت تلحق خواصها الطبيعية ومالحظة حالة الطقس واملناخ
 لتشغيل حمطات الرصد ومجيع البيانات واملعلومات       واألجنبيةية الوطنية   مللمجلس االستعانة مبراكز البحوث واهليئات العل       -٣

 . املتحصلة عنها وتسجيلها
ادة     فورا بأي جتاوز للحدود املسموح هبا لدرجة التلوث         أخرى جهة خمتصة    وإيهالغ اجمللس   ببإتلتزم شبكات الرصد البيئي      ) :٥٩(م

 .ةييف عناصر البيئة الطبيع

 ) : ٦٠(مادة 
 رصـد   أجهزةاألنشطة  بتشغيل     أو    املشروعات أصحابالشبكة العامة للرصد البيئي إلزام       إىل   جيوز للمجلس باإلضافة    -١

 األرصـاد عن هذه املشروعات واألنشطة وحفظ سجالت دائمة النتائج هذه          مواصفات التصريف وامللوثات اليت تنتج      
 . اجمللس إىل  تقارير هبذه النتائج كل ثالثة أشهروإرسال

 يف الفقـرة    إليهـا جيوز للمجلس النظر يف مساعدة املشروعات العامة واخلاصة يف شراء وتركيب أجهزة الرصد املشار                 -٢
  شغيلها يف الداخل واخلارج على نفقة تلك املشروعاتالسابقة وتدريب الكوادر املسئولة عن ت

ادة    يعمل اجمللس باالشتراك مع اجلهات املختصة على تكامل النظام الوطين وفقاً لألنظمة العاملية لرصد البيئة خاصة يف أطار             ) :٦١(م
 .  العاملية ومنظمة الصحة العامليةاألرصادمنظمة 
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 صل االولالف

 تلوث مياه البحر

ادة     يف مياه اجلمهورية اليمنية إذا خالفت القـوانني         اإلحبار أخرىأي وسيلة    أو   غواصة أو   ةنسفي أو    مركب أليال جيوز    ) :٦٢(م
  ارحبلإلاملراكب  أو القواعد واملعايري الدولية املطبقة فيما يتصل بصالحية السفن أو اليمنية
الغاز تصريف أي مادة ملوثـة   أو أجهزة نقل الزيوت أو طائرة أو غواصة أو   سفينة أو   مركب أو   خص ش أليال جيوز    ) :٦٣(مادة  

املنطقة االقتصادية اخلالصة ويعترب كل تصريف من هذا القبيل خمالفة ويف حالة             أو    للجمهورية اليمنية واجلرف القاري    اإلقليميةيف املياه   
 .اوقائمة بذاهت منفصلة تصريف احملظور خمالفةالتصريف املستمر يعترب كل يوم يستمر فيه ال

ادة     وخارج التصريف الصحي واملنشات     األنابيب وخطوط   األهنارال جيوز تلوث البيئة البحرية من املصادر الربية كمصب           ) :٦٤(م
   من قواعد ومعايري حدث ذلك جيب السيطرة عليها وخفض التلوث وفقاً ملا اتفق عليه دولياًوإذا فرانواألوالتركيبات الصناعية 

 
 الفصل الثاني

 التدوين والتبليغ وشروط التأمين

 ) : ٦٥(مادة 
من أجهزة نقل الزيت واملياه داخـل املنطقـة           إلية  أو حيمله من أحد مرافق املواين     أو   جيب على أي مركب ينقل الزيت       -١

 آخـر أي شخص    أو   ل مالك للمركب  ك فظ بسجل زيت ويتقيد باملواعيد الزمنية احملددة على       تاخلالية من التلوث أن حي    
 :مسئول على املركب االلتزام مبا يلي

  تدوين اسم املركب ورقمه وسعه صهاريج احلمولة والوقود يف املركب -أ 
 :  أي من العمليات التاليةإجراءتدوين التاريخ والسلعة واملوقع اجلغرايف احملدد للمركب يف وقت  -ب 

ا من عمليات نقل احلمولة الزيتية مع بيان نوع الزيـت املعـين             غريه أو   التفريغ أو   القيام بعملية التحميل    -١
  بالتحديد

تزويد نقل ثقل املوازنة بصهاريج محولة الزيت والوقود وتصريف ثقل املوازنة من هذه الصهاريج الزيتيـة                  -٢
يستعمله بالتحديد كما هـو      أو   وغسلها يف األماكن املصرح هبا مع بيان نوع الزيت الذي ينقله املركب           

 .ال وذلك قبل تزويد ثقل املوازنة وبعد تصريفهاحل
 .عن مواد أخرى يف أي مزيج حيتوي على الزيت أو فصل الزيت عن املاء  -٣
األمزجة الزيتية من املركب من أجل ضمان سالمة املركب واحلمولة دون إحلاق ضرر              وأتصريف الزيت     -٤

 . بالتحديدإلنقاذ احلمولة مع بيان نوع الزيت املعين أو محولة أو بأي مركب
 .حادث مع بيان نوع الزيت املعين بالتحديد أو الصطداماألمزجة الزيتية من املركب  أو تصريف الزيت  -٥
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 املركب يف املنطقة اخلالية من التلـوث أي  إحبار أثناء ما حدث    إذاتبليغ اجمللس واجلهة املختصة بإسراع وقت ميكن         -ج 
 . من العمليات البيئية الواردة يف البنود السابقة

ركب يف احد امللتفتيش بناء على طلب من اجلهات املختصة لتحديد سري وموقع املركب أثناء وجود           لتقدمي السجل    -د 
 .  للجمهوريةةقليميإلخل املياه ااد أو مواين اجلمهورية

ادة    تصـريف  ر عنه   جلهاز نقل زيت داخل املياه اإلقليمية للجمهورية يصد        أو   شاغل املوقع الربي   أو   جيب على كل مالك    ) :٦٦(م
 يبلغ اجلهات املختصة على الفور حبدوث أي تصريف مادة ملوثة باملنطقـة             أنمادة ملوثة باملنطقة اخلالية من التلوث       

 يشـمل هـذا     أناخلالية من التلوث أي يبلغ اجلهات املختصة على الفور حبدوث أي تصريف من هذا النوع وجيب                 
  التاريخ واملوقع  اجلغرايف احملدد الذي حدث فيه التصريفالبالغ على نوع املادة امللوثة وعلى الوقت و

غري مسجل فيها حيمل كميات من إحدى املواد امللوثة من أي مياه  أو   على كل مالك أي مركب مسجل يف اجلمهورية        ) :٦٧(مادة  
أي تعهـد أخـر       أو سند تعويض  أو   اجلهة شهادة مسئولية مالية على شكل تأمني       إىل    يقدم أن إليها أو   يف اجلمهورية 

  .  هذا القانون والقوانني النافذة واالتفاقيات الدوليةألحكامملسئولية مالية خالل موافقة اجلهة املختصة وفقاً 
 

 الفصل الثالث

  والتنفيذاإلدارة

ادة     القـانون ويقـدم      هذا ألحكام خمالفة   ةبأيبدراسة ومراجعة الوقائع املتعلقة     املختصة  يقوم ضابط مراقبة التلوث باجلهة       ) :٦٨(م
   بعد هذه الدراسة مبا يليإليهتقريراً مبا توصل 

 القانون ؟ وما هي العقوبات الواجب فرضها على تلك املخالفة ؟ هلذا هل ارتكبت خمالفة  -١
أجهزة نقـل    أو   موقع بري  أو   طائرة أو   هل نشأت مسئولية مدنية تستحق التعويض نتيجة حدوث تصريف من مركب            -٢

 الزيوت ؟
 : أحد فروعها بالتنسيق مع اجلهات املعنية القيام  بااليت أو جيوز للجهة املختصة :) ٦٩(مادة 
   للجمهورية اليمنيةاإلقليميةداخل املياه  أو جتديد مرفق استقبال املواد احمللية امللوثة على اليابسة أو صيانة أو بناء  -١
 أو  ب والسفن املستخدمة للموانئ داخل اجلمهورية     إصدار القرارات والتعليمات اليت حتدد الشروط اليت جيب على املراك           -٢

 .أية أثقال للموازنة يف مثل هذه املرافق أو  هبا عند تصريف املواد امللوثةوااللتزاماملبحرة عرب املنطقة اخلالية من التلوث 
ادة     جتهـز هبـا     أن اليت جيـب      حتدد نوع املعدات   أنإحدى فروعها بالتنسيق مع اجلهات املعنية        أو   جيوز للجهة املختصة   ) :٧٠(م

  املراكب غري املسجلة يف اجلمهورية اليت تستعمل مواين اجلمهورية         أنواعبعض   أو   املراكب املسجلة يف اجلمهورية كافة    
 . تبحر عرب املنطقة اخلالية من التلوث وذلك من اجل خفض خطر التلوثأو 

ادة    أو ي مركب أو جهاز نقل الزيت يف املنطقة اخلالية من التلـوث             بسلطة الصعود إىل ظهر أ     يتمتع ضابط مراقبة التلوث    ) :٧١(م
إلزام أحد األشخاص بإجابة على أسئلة متعلقـة         أو   السجالت أو   دخول أي موقع بري يف اجلمهورية لتنفيذ املعدات       

  بالتنفيذ هبذا القانون وذلك من أجل اختاذ إجراءات الطوارئ الالزمة ملنع التلوث
 أو ألجهزة نقل الزيت أو  فيه أو   ملوقع بري  أو   فيها أو   جلهة املختصة يف حالة وقوع حادث إلحدى املراكب        جيب على ا   ) :٧٢(مادة  

جراءات الالزمـة لوضـع حـد    اإلتلوث املنطقة اخلالية من التلوث أن تتخذ كافة      إىل   حيتمل أن يؤدي   أو   فيها يؤدي 
ا احلق القانوين والشرعي أن حتصل علـى كافـة          إيقافه بالطرق والوسائل املمكنة وهل     أو   خفضه أو   خطره أو   التلوث
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الشخص املسـئول عـن      أو   الشاغل أو   الربان أو   التكاليف من املالك املتسبب يف احلادث ومن حقها أن تأمر املالك          
أجهزة نقل الزيت باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة فإذا فشلت هذه اإلجراءات فإنه جيـب               أو   املوقع الربي  أو   املركب
 أو  إقرار احلجـز   أو   أجهزة نقل الزيت   أو   تدمري املركب  أو   عرض على احملكمة املختصة إلصدار قانون بإغراق      فوراً ال 

 .قرار اخلربة ويكون قرار احملكمة بذلك نافذاً إىل تدمري املوقع الربي إذا اقتضت الضرورة وذلك استناداً
ادة    الشـخص   أو   ربانـه  أو   لية من التلوث عند ارتكاب مالكه      يكون للجهة املختصة حجز أي مركب داخل املنطقة اخلا         ) :٧٣(م

امتناع عن تنفيـذ التعليمـات       أو   تقدمي ضمان تسليم   أو   املسئول عنه خمالفة يعاقب عليها بغرامة ، وال يقوم بتسليمها         
عـن  مسئوالً  الشخص املسئول عن املركب      أو   الربان أو   عندما يكون املالك  ) ٧٢(املركب وفقاً للمادة     إىل   الصادرة
يده على أن يتم عرض قرار      التكاليف ، وال يقوم بالتسليم مبلغ التعويض وال يقدم ضماناً بتسد           أو   األضرار أو   التعويض

تلغيه وفقاً ألحكام هذا القانون والقوانني النافـذة وعلـى           أو   احلجز على احملكمة املختصة فوراً لتحكم بصحة احلجز       
وفكه من قبـل احملكمـة      اء رباهنا مبا تعني عليه فوراً ويف حالة إلغاء احلجز           اجلهة املختصة أن تعيد املركب يف حالة وف       

 .املختصة
ادة    أي التزامات أخرى مستحقة مبوجب هذا  أو وعدم تسديد قيمة الغرامة ) ٧٣( يف حالة حجز أحد املراكب وفقاً للمادة         ) :٧٤(م

 فإنه جيوز للمحكمة املختصة بيـع املركـب         القانون ويف غضون مخسة وأربعني يوماً من تاريخ احلكم بصحة احلجز          
مها معاً يف مزاد علين بعد اختاذ إجراءاته والنشر عنه وفقاً ألحكام القانون وتسديد املبالغ املستحقة وتـرد                   أو   ومحولته

 .املبالغ الفائضة لصاحبها
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 األولالفصل 

 بط القضائيسلطات الض

  ةيتمتع مفتشو البيئة بصفة الضبطية القضائي ) :٧٥(مادة 
ادة    على املفتشني التابعني ملختلف اجلهات املختصة بالبيئة والذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقاً حلكم املادة السابقة                 ) :٧٦(م

اجلرمية ومرتكبها وتـاريخ   أو   فيه نوع املخالفة  القيام بضبط املخالفات واجلرائم املاسة بالبيئة وحترير حمضر ضبط يدون           
 -: اآلتية وجدت الدالئل بتوفر احد احلاالت  إذا هلم التفتيش على املنشات أنضبطها ومكان وقوعها كما 

 . تداول غري قانوين للنفايات اخلطرة •
 . نشاط مضر بيئياً •
 . مشروع يتم تشغيلها دون احلصول على الترخيص البيئي أو منشاة •
 . ف خمالفة للقانونتصري •
 . احملميات الطبيعية أو النباتات الربية أو اعتداء على احلياة الربية والبحرية •
 .  هذا القانونأحكامالسجالت اليت تتعلق بتنفيذ  أو عدم احلصول على الترخيص والوثائق •

ادة    مسكن فال جيوز    أو    خاص إقامةد يف حمل    الوثائق املطلوب ضبطها توج    أو    األدوات  أو    كانت األنشطة اليت متارس    إذا ) :٧٧(م
 .   من اجلهات القضائية املختصةإذنملفتش البيئي دخوهلا دون احلصول على 

ومات لالنفايات متكني مفتشي البيئة من القيام مبهامهم وتزويدهم باملع    أو   املواد أو   األنشطة أو   على أصحاب املشروعات   ) :٧٨(مادة  
 :  هذا القانون وعليهم على وجه اخلصوص متكينهم منأحكامتنفيذ والبيانات الضرورية املتعلقة ب

 .ته هذا القانون والئحأحكام يفيد يف تنفيذ آخر يءأي ش أو  التفتيشأماكنفحص املواد واملنتجات اليت توجد يف   -١
 .أخذ عينات منها للفحص أو املنتجات أو فتح وفحص العبوات اليت حتتوي على هذه املواد  -٢
 . أية وثائق أخرى حتتوي  عل معلومات تتعلق بتطبيق نصوص هذا القانون والئحته أو لسجالتفحص الوثائق وا  -٣

 

 الفصل الثاني

 المسئولية والتعويض عن األضرار البيئية
 

ادة     أو  ئحاللوا أو   للغري نتيجة خمالفة األحكام الواردة هبذا القانون       أو   إمهاله يف إحداث الضرر للبيئة     أو    كل من تسبب بفعله    ) :٧٩(م
 بالتضامن مع غريه عن مجيع التكاليف النامجة عن معاجلة       أو   للقوانني يعد مسئوالً مبفرده    أو   الصادرة تطبيقاً هلا  القرارات  

إزالة هذه األضرار وكذلك بالتعويضات اليت تترتب على هذه األضرار وتشمل عناصر التعويض عن الضرر البيئـي                 أو  
 :ما يلي



 قانون حماية البيئة

 .تنقية البيئة الضرر البيئي وإزالةتكلفة  -أ 
 .التعويض عن األضرار اليت تصيب األموال واألشخاص -ب 
 دائمة أو التعويض عن األضرار اليت تصيب البيئة ذاهتا ومتنع من االستخدام املشروع هلا سواًء كان ذلك بصفة مؤقتة           -ج 

 .تضر بقيمتها اجلماليةأو 
 . الضارة بالبيئة مبضي املدة احملددة يف القانون من القواعد العامة ال تسقط الدعوى عن األفعالاستثناء ) :٨٠(مادة 
 . املشروعات القابلة إلحداث الضرر البيئي بإيداع ضمانة مالية تكفي لتغطية األضرار احملتملةإلزام جيوز للجهة املختصة ) :٨١(مادة 
ادة    اعتباري تسـبب    أو   ص طبيعي جيوز جلمعيات محاية البيئة اليمنية ولكل شخص مباشرة الدعوى املدنية ضد أي شخ             ) :٠٨٢م

املسامهة يف تدهورها وفسادها ويف حالة احلكم بالتعويض تودع          أو    باألضرار البيئية ومبكوناهتا الطبيعية    إمهاله أو   بفعله
 .التعويضات يف صندوق محاية البيئة وختصص قيمة التعويض واحملكوم به لإلنفاق على محاية البيئة وحتسني وتنمية البيئة

ادة     تطبق قواعد املسئولية عن املخاطر بالنسبة للتعويض عن األضرار اليت تنشأ عن املواد امللوثة للبيئة وفقاً ألحكام الشريعة                    :)٨٣(م
 . والقوانني النافذةاإلسالمية

ادة    الية من  أجهزة نقل الزيوت تصريف مادة ملوثة يف املنطقة اخل         أو   موقع بري  أو   طائرة أو   سفينة أو   صدر عن مركب   إذا   ) :٨٤(م
تلك األجهـزة    أو   شاغل ذلك املوقع   أو   مالك أو   الطائرة أو   السفينة أو   التلوث تنشأ مسئولية على مالك ذلك املركب      

 .لنقل الزيوت بالتعويضات املستحقة مع العقوبة املقررة وفقاً ألحكام القانون

 

  لثالفصل الثا

 العقوبات الجزائية

 هذا  ألحكامشد منصوص عليها يف الشريعة اإلسالمية والقوانني النافذة واللوائح التنفيذية            بأي عقوبة ا   اإلخاللمع عدم    ) :٨٥(مادة  
 أو  تسبب بتصريف أي مادة ملوثة عمداً يف املياه          أو    قام اعتباري أو    فان كل شخص طبيعي    األخرىالقانون والقوانني   

لسجن مدة ال تزيد عن عشر سنوات مع احلكـم           ضررا بالبيئة يعاقب با    فإحداثاهلواء يف اجلمهورية اليمنية      أو   التربة
 . بالتعويضات املادية املناسبة

ادة     أخرىقوانني   أية    أو  هذا القانون  ألحكام عن املخالفات اليت تقع باملخالفة       اإلبالغ وجلمعيات محاية البيئة     لألفرادجيوز   ) :٨٦(م
 اليت تقع  واألضرار  االعتداءات    إلزالة أو   ث البيئية تتعلق حبماية البيئة وكذلك مساعدة اجلهات املختصة يف حالة الكوار         

 . على البيئة
 

 رابعالفصل ال

  ختاميةأحكام

ادة     املعنية بالتخطيط للمناهج واملقررات الدراسـية       واألجهزةجيب على مجيع اجلهات املسئولة عن التعليم مبرحلة املختلفة           ) :٨٧(م
 وتطوير املعاهد املتخصصة  يف علـوم  انشأع مراحل التعليم والعمل على  العمل على إدخال املواد والعلوم البيئية يف مجي       

  . ج الكوادر املؤهلة للعمل البيئييالبيئة لتخر
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 العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية يف خمتلـف وسـائل            واإلرشاد والتوجيه   اإلعالمعلى مجيع اجلهات املسئولة عن       ) :٨٨(مادة  
 توجيه براجمها العامة واخلاصة بشكل خيدم أغـراض محايـة           اإلعالم أجهزة واملرئية وعلى    ةوءواملقر املسموعة   اإلعالم
 .البيئة

 .تنمية الثقافة البيئية إىل عداد الربامج والكتب واملطبوعات والدورات اليت هتدفإ على األجهزة املعنية بالثقافة ) :٨٩(مادة 
ادة     التنفيذية اختـاذ التـدابري      هائحوولاألفراد على تنفيذ أحكام هذا القانون       و   أ  جيوز للمجلس هبدف حفز اجلهات املعنية      ) :٩٠(م

 :اآلتية
 . ومعارفهم يف التعامل مع القضايا واملشاكل البيئيةكفاءهتمتدريب الكوادر والعاملني يف اهليئات واملشروعات لزيادة   -١
 .تشجيع البحث العلمي والدراسات  -٢
ادة     أساسية حلماية البيئـة     أحكاماذا القانون وكذلك اللوائح والقررارت اليت تصدر تنفيذاً له          تعترب النصوص الواردة يف ه     ) :٩١(م

 . ومكافحة التلوث واحلفاظ على املوارد الطبيعية يف اجلمهورية اليمنية
تـورد إليـة    ينشا جملس محاية البيئة بقرار من رئيس جملس الوزراء صندوق خاص يسمى صندوق محاية البيئة اليمنية و                 ) :٩٢(مادة  

 اليت يوافق اجمللس على قبوهلـا       واإلعانةات والتربعات   باألموال اليت ختصصها الدولة حلماية البيئة وكذلك األموال واهل        
 اليت حتقـق محايـة   األغراض وخيصص اجمللس موارد الصندوق للصرف على    األفراد أو   األجنبية أو   من اهليئات الوطنية  

 .  والوسائل التنظيمية للصندوقاألغراضوزراء الذي حيدد البيئة وفقاً للقرار رئيس جملس ال
ادة     تصدر الالئحة التنفيذية هلذا القانون بقرار من جملس الوزراء كما يصدر اجمللـس والسـلطات املختصـة القـرارات                    ) :٩٣(م

 .والتعليمات املنفذة ألحكامه كالً يف جمال اختصاصه
ادة     م  ١٩٨٤لسنة  ) ٨(حكام هذا القانون وعلى وجه اخلصوص يلغي القانون رقم          نص يتعارض مع ا      أو   يلغي أي حكم   ) :٩٤(م

  . بشأن إنشاء اجمللس الوطين للبيئة الصادر يف عدن
   من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسيةالقانونيعمل هبذا  ) :٩٥(مادة 
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