
 المدنــي الدفــاع بشـأن م3991 لسنة ( 31 ) رقم قانون
 المعـدل المؤقت األسـاسي النظام علـى االطـالع بعد قطــر دولــة أمـير ثانـي آل خليـفة بن حمـد نحن

 بتحديد م5791 لسنة ( 1 ) رقم القانون وعلى . منـه ( 15 ) ، ( 23 ) ، ( 32 ) المواد على وبخاصة ،
 وعلى . له المعدلة والقوانين ، األخرى الحكومية واألجهزة الوزارات اختصاصات وتعيين الوزراء صالحيات

 ، العامة للمنفعة مؤقتًا عليها واإلستيالء العقارات ملكية نزع بشأن م5711 لسنة ( 52 ) رقم القانون
 الشرطة قوة بشأن م5772 لسنة ( 32 ) رقم القانون وعلى . م5771 لسنة ( 32 ) رقم بالقانون المعدل

 . الوزراء مجلس من المقدم القانون مشروع وعلى . الداخلية روزي اقتراح وعلى . له المعدلة والقوانين ،
 : اآلتـي القـانـون قـررنا . الشورى مجلس رأي أخذ وبعد

  
 تعاريف : األول الفصل
 ( 3 ) مــادة

 يقتض لم ما ، منها كل قرين الموضحة المعاني التالية للعبارات يكون القانون هذا أحكام تطبيق في
 : آخر معنى السياق

 
 السكان  حماية إلى تهدف التي واألعمال واإلجراءات التدابير مجموعة هـو : المدني الدفاع

 المنكوبين وإغاثة ، المختلفة والحوادث والحروب والكوارث الحرائق أخطار من والخاصة العامة والممتلكات
 ، الثروات وحماية مةالعا المرافق في بانتظام العمل سير وضمان ، واالتصاالت المواصالت سالمة وتأمين

 . الظروف هذه في األمن كفالة مع والطوارئ الحرب وحاالت السلم زمن في وذلك
 

 من آخر حادث أي أو زلزال أو عاصفة أو سيل أو هدم أو حريق من حدث كل هي : العامـة الكارثـة
 العادية األجهزة وتعجز ، الخاصة أو العامة الممتلكات أو األفراد حياة بالخطر يهدد أو الضرر يلحق أن شأنه

 . خسائره من والتقليل عليه والسيطرة مواجهته عن
 

 واستمرار بانتظام ويعمل إدارته على تشرف أو ولةالد تنشئه مشروع كل هو : العــام المرفق
 صيانة في المساهمة بقصد يتطلبها التي العـامة بالحاجات الجمهور لتزويد اإلدارة بسلطات ويستعين

 . الدولـة في العامة المصالح وخدمة العام النظام
 

 كانت سواء جتماعيةاال أو االقتصادية أو السياسية األهمية ذات المنشآت هـي : الحيويـة المنشآت
 . الداخليــة وزير من قرار بتحديدها ويصدر ، الخاص القطاع أو للدولة تابعة

  
 المدنـي الدفاع تدابيـر : الثـانـي الفصـل

 (2 ) مــادة
 يلي: ما األخص وعلى ، أهدافه تحقق التي األساليب جميع المدني الدفاع تدابير تشمل

 الصناعية النهضـة يسـاير بما المدني الدفاع وإجراءات مهام لتطوير تلزم التـي والدراسـات الخطط وضع 
 . والعمرانية

 من والحد أخطارها تالفـي علـى والعمل والكـوارث الحوادث لمواجهـة المناسـبة اإلجـراءات اتخاذ 
 . وقوعها

 األخرى المدني الدفاع وتدابير واإلنقاذ إلطفاءا بعمليات الخاصة والتدابير الخطط ومتابعة تنفيذ . 
 والحرب السلم زمن في والخاصة العامة والمنشآت والثروات السكان لحماية الوقائية التدابير اتخاذ . 
 المدنـي الدفاع تدابير لتنفيذ المعنية والجهات الوزارات مع التنسيق . 
 مع بالتنسيق والمـادية البشـرية خسائرها من للتقليل والكـوارث الحوادث وقوع عند الفوري التدخل 

 . األخرى الجهات
 لوسائل كفاءة من للتأكد المحلية التجارب وإجراءات المدني الدفاع ألعمال الالزمة التدريب برامج تنفيذ 

 . بـه الخاصة والتدابير
 وتطبيق تجاريةوال الصناعية والمنشآت العـامة المرافق في الصناعـي األمن وسـائل إتباع من التأكد 

 . وغيرهـا الحريق أخطار من الوقاية تدابير
 العمل سير استمـرار وضمان واالتصاالت المواصالت سالمة بتأمين العالقة ذات الجهات مع التنسيق 

 . الطوارئ حالة في العامة المرافق في
 من البيئة على المحافظة على والعمل والكـوارث الحوادث لمواجهة الالزمة الطوارئ فرق وتجهيز إعداد 

 التلوث



 الدفاع بإدارة العاملين األفراد وتدريب إلنجاحها الالزمة التجهيزات وإعداد المتطورة التدريبية الخطط وضع
 . المدني الدفاع لبأعما للقيام المتطوعين وإعداد ، الجهات من وغيرها المدني

 والحـوادث الحرائق أخطار من الوقاية بطرق وتعريفهم السكان بين الثقافي الوعي نشر علـى العمل 
 . المدني الدفاع أهداف لتحقيق األعالم وسائل واستخدام وقوعهـا وتجنب

 المخابئ ةوتهيئ وإدارتها، العامة المخابئ وإنشـاء المدني الدفاع عمليات ومراكز غرف وتشغيل تهيئة 
 حـاالت في وإيوائهم الحرب زمن فـي السـكان لوقاية الخاصة المخابئ علـى واإلشـراف ، الطبيعية
 الكوارث.

 حاالت في العمل وسـير الحياة الستمرار الالزمة والتجهيزات المواد تخزين على واإلشراف اإلعداد 
 . والكوارث والطوارئ الحرب

 والغارات الكـوارث أخـطار من السـكان لحمـاية الوقائية التدابير اتخاذو المبكــر اإلنذار وســائل تنظيم 
 الجوية

 واإلشعاعات الخطرة بالمواد التلوث عن والكشف الطبي اإلسعاف ووسائل األنقاض رفع أعمال تنسيق 
 . الحوادث حاالت في االختصاص جهات مع السامة والغازات

 المصابين الستقبال الصالحة األماكن من وغيرها الطبية والمراكز والخاصة العامة المستشفيات تهيئة . 
 آثارها وإزالة الكوارث وتجنب السالمة تحقيق إلى تهدف أخرى إجراءات من يلزم ما كل وتنفيذ إعداد 

 وقوعها. حالة في
 (1 ) مــادة
 من وغيرها العامة والهيئات والمؤسسات األخرى الحكومية واألجهزة الوزارات من كل في تشكل

 الجهات هذه في المتطوعين من فرعية لجان الداخلية وزير من قرار بتحديدها يصدر التي المنشآت
 . األحوال بحسب المختص الجهة رئيس أو الوزير من قرار اللجنة بتشكيل ويصدر . المدني الدفاع ألعمال
 الفرعية اللجان مع نسيقبالت المدني الدفاع شئون الداخلية بوزارة المدني للدفاع العامة اإلدارة وتتولى
 . إليها المشار

 (4 ) مــادة
 للدفاع الفرعية اللجنة أعضاء بين من مسئواًل السـابقة المادة في إليها المشــار الجـهات من كل تعين

 إدارة وبين بينها االتصـال حلقة ويكــون والســالمة األمن أعمــال بجميع يختص ، بها الخاص المدني
 . المدني الدفاع
 (1) مــادة
 الدفاع أعمال علـى التدريب مسـتوى برفع الكفيلة والتدريبات التجارب إجراء يقرر أن الداخلية لوزير

 . المشاركة المعنية الجهات بين التنسيق مع واآلليات المعدات وصالحية المدني
  

 (6) مــادة
 الطوارئ وأحكام إجراءات ( الثـالث الفصـل )

 (1) مــادة
 يعلن ، به التهديد أو العدوان حالة وفي ، وقوعها ترجح التي الظروف توافر أو عامـة كارثة وقـوع حالة في
 زوال عند الحالة هذه انتهاء يعلن كما ، الطوارئ حالة الوزراء مجلس رئيس موافقة بعد الداخليـة وزير

 . مقتضياتها
 (1) مــادة

 : تيةاآل األحكام تسري الطوارئ حالة إعالن عند
 والعقوبات االنضباط لقواعد الشرطة بقوة العاملين غير من المدني الدفاع مجال في العاملون يخضع 

 . إليه المشار م5772 لسنة ( 32 ) رقم القانون ألحكام طبقًا الشرطة بقوة العاملين على المقررة
 الغذائية والمواد طبيةال الخدمات وقطاعات الحيوية والمنشآت العامة بالمرافق العاملين علـى يحظر 

 المنشأة. أو المرفق في المدني الدفاع مسئول من ترخيص دون فيها يعملون التي األماكن مغادرة
 ضرورة المدني للدفاع العامة اإلدارة ترى العاملين من أخرى فئة أي على الحظر هذا يسري كمـا

 . الطبيعية الحياة استمرار لضمان أعمالهم في بقائهم
 الطارئة الظروف تستلزم التي العقارات على المؤقت باالستيالء قرارات إصدار الداخلية لوزير يجوز 

 م5711 لسنة (52 ) رقم القانون أحكام الشأن هذا في وتسري ، عادل تعويض مقابل عليها االإستيالء
 دةم عن عادل تعويض مقابل المنقوالت على باإلستيالء قرارات إصدار له يجوز كما ، إليه المشار

 . نقص أو تلف من االستعمال نتيجة يصيبها وعما استعمالها
 (7) مــادة
 هذه وتستمر األصلية عمله جهة من منتدبًا المدني الدفاع أعمال في لالشتراك يستدعى من كل يعتبر

 . ندبـه مدة طوال األخرى العينية والمزايا البدالت وجميع راتبه صرف في الجهة



 (51) مــادة
 أثناء الناشئة الوفاة أو اإلصابة حالة في والمتطوعين المدني الدفاع ألعمـال نتدبينالم على تسري
 المدني للدفاع العامة باإلدارة العاملين على المطبقة األحكام ، بسببها أو المدني الدفاع بأعمال القيام

 . أفضـل أيهما ، األصلية عملهم جهات في المطبقة األحكام أو
 (55) مــادة

 الدفاع صالح يقتضيها التي القرارات الداخلية وزير يصدر ، األخرى األنظمة به تقضي ما اةمراعـ مع
 تنفيذ في األخرى الحكومية واألجهزة والوزارات الداخلية وزارة بين التنسيق : األخص وعلى المدني
 . المدني الدفاع أعمال

 
 تنفيذ في خرىاأل الحكومية واألجهزة والوزارات الداخلية وزارة بين التنسيق

 . المدني الدفاع أعمال
 وجه أكمل على بمهامه المدني الدفاع لقيام تلزم التي واألدوات المواد توفير 

 عليها المنصوص باإلجراءات التقيد ودون لذلك تخصص التي المبالغ حدود في وذلك ،
 . األخرى واألنظمة القوانين في

 المرافق وصيانة األمن لحماية الضرورة تمليه تدبير أو إجراء أي اتخاذ . 
 (53) مــادة

 غير في المدني الدفاع أعمال على بتدريبهم تقوم المتطوعين من فرقًا المدنـي الدفاع إدارة تنشئ
 . رئالطوا حالة إعالن عند المدني الدفاع أعمال بعض أداء في المساهمة بقصد الرسمية العمل أوقات
 (52) مــادة
 المدني للدفاع العامة اإلدارة تزويد ، اختصاصه مجال في كل ، والخاصة الحكومية الجهات جميع على
 ألغراض خدمات أو آليات أو معدات أو أجهزة أو إحصاءات أو معلومات من لديها يتوافر مما تطلبه ما بكل

 . الكوارث حاالت في المدني الدفاع
 (53) مــادة
 التجارية األنشطة وأصحاب العقارات ومالك ، الحيوية والمنشـآت العامة بالمرافق المسئولين علـى

 وفي نفقتهم على المدني للدفاع العامة اإلدارة تحددها التي المدنــي الدفاع تدابير تنفيذ والصناعية
 . اإلدارة تحددها التي المواعيد

 (51) مــادة
 اإلدارة إلى الرجوع قبل فيها واإلتجار المدنـي بالدفاع الخاصة والمواد ةواألجهز المعدات استيراد يحظر
 جهات مع بالتنسيق وذلك ، للمواصفات مطابقتها من والتأكد منها عينة لفحص المدني للدفاع العامة

 . الداخليـة وزير من قرار والمواد واألجهزة المعدات هذه بتحديد ويصدر . األخرى الحكومية االختصاص
 (36) ـادةمـ

 وحصر اإلمكان بقدر والمنشآت المباني لحرمة التعرض عدم المدني الدفاع عمليات تنفيذ عند يجب
 . نطاق أضيق في الضرر
 (31) مــادة

 والالزمـة تقديمها يمكنه التي المساعدة تقديم عن مسئواًل يعتبر ، متطوعًا يكن لم ولو ، شخص كل
 . الضرورة لها تدعو التي المجاالت في المدني للدفاع

  
 (31) مــادة

 لما صالحة غير جعلها أو شكلها أو مكانها تغيير أو المدني بالدفاع خاصة شارة أو الفتة أو آلة نزع يجوز ال
 عن فضاًل السابقة حالته إلى المعطل أو المنزوع الشيء إعادة بتكاليف المخالف ويلزم . له أعدت

 . المقررة العقوبات
  
 الختامية واألحكام العقوبات ( الرابع الفصل )

 (39) مــادة
 عن المحاضر وتحرير المخالفات ضبط المدني للدفاع العامة باإلدارة العاملون الشرطة قوة أعضاء يتولى

 . االختصاص جهة إلى مرتكبيها وإحالة القانون هذا ألحكام بالمخالفة تقع التي األفعال
  

 (31) مــادة
 ال مدة بالحبس لـه تنفيذًا الصادرة القرارات أو القانــون هذا أحـكام من حكم أي يخالف من كل يعاقب

 . العقوبتين هاتين بإحدى أو ريال آالف عشرة على تزيد ال وبغرامة سنوات ثالث على تزيد
 (35) مــادة



 في المدني الدفاع دابيرت تنفيذ عن تمتنع التي المنشآت غلق الداخلية وزارة وكيل من بقرار يجوز
 يجوز أشهر ثالثة أقصاها لمدة إداريًا الغلق ويتم المدني. للدفاع العامة اإلدارة تحدده الذي الميعاد

 التظلم بحقه الغلق أمر صدر ولمن . المطلوبـة التدابير تنفيذ عدم حالة في مماثلة أخرى لمدد تجديدها
 في حكمها ويكون ، الغلق بقرار إعالنه تاريخ من يومًا عشر خمسة خالل الكبرى الجنائية المحكمة إلى

 . نهائيًا التظلم

 
 (33) مــادة
 . القانـون هذا أحكام لتنفيذ الالزمـة القرارات الداخلية وزير يصدر

  
 (33) مــادة
 تاريخ من يومًا ثالثين بعد به ويعمل . القانون هذا تنفيذ يخصه فيما كل ، المختصة الجهات جميع علـى

 . الرسمية الجريدة في شرهن
 


