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حجر نباتي

 م١٩٩٩لسنة ) ٣٢(قانون رقم
 بشأن الحجر النباتي

 باسم الشعب
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد اإلطالع على الدستور-
 .وبعد موافقة مجلس النواب -

 :أصدرنا القانون اآلتي نصه
 ولالفصل األ

 التسمية والتعاريف
 ).قانون الحجر النباتي(يسمى هذا القانون) ١(مادة
ألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبـارات الـواردة أدنـاه            ) ٢(مادة

المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة او سـياق الـنص علـى                
 -:خالف ذلك
 .الجمهورية اليمنية :الجمهورية
 .رة الزراعة والريوزا :الوزارة
 .وزير الزراعة والري  :الوزير

 .اإلدارة المختصة لوقاية النبات في ديوان عام الوزارة :الجهة المختصة
موظف الحجر النباتي في منافذ الدخول والخروج الذي         :المفتش المختص 

يتولى تفتيش اإلرساليات النباتية والكشف عليها وإعـداد التقـارير عنهـا            
 .ءات الالزمة بشأنهاواتخاذ اإلجرا

أي نوع من النباتات أو أي جزء منها ويشمل ذلك الجذور والسوق             :النبات
واألغصان واألوراق واألزهار والثمار والبـذور كمـا تشـمل الـدرنات          
واألبصال والريزومات والكرومات والعقل والفسائل والشتالت والبـراعم        

 الخشبية وذلك سواء كانت حية او ميتة  او جافة 
المنتجات التي تتكون من أصل نباتي كاألخشاب والمواد الغذائية          :لمنتجاتا

والطبية والبهارات واألعالف النباتية والمنتجات المصنعة والتـي بسـبب          
 .طبيعتها او تصنيعها قد تثير خطر انتشار اآلفات النباتية

كل ما يدخل او يعبر الجمهورية او يخرج منهـا مـن             :اإلرسالية النباتية 
باتات او المنتجات النباتية او التربة او السماد الطبيعي او خليط منه بما             الن

 .في ذلك العبوات ومواد التعبئة التي من أصل نباتي
أي شكل من أشكال الحيـاة النباتيـة او الحيوانيـة أو أي            :اآلفات النباتية

عامل من عوامل مسببات األمراض إذا كان مضرا او محتمل أن يكـون             
 .اتات ومنتجاتهامضرا بالنب

 ٣١٥
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اآلفات النباتية غير الموجـودة فـي الجمهوريـة او           :آفات الحجر النباتي  
 .المنتشرة بصورة محدودة وتخضع  للمراقبة والمكافحة 

بادة أي آفة موجودة أو يمكـن       اأي معاملة القصد منها مكافحة أو        :العالج
 .زين او غيرهاوجودها في اإلرسالية النباتية أو مواد التعبئة أو أماكن التخ

محطات الحجر وحدائق العزل النباتي او المكان الذي تتم          :المحجر النباتي
 .في عملية فحص او معالجة اإلرساليات النباتية وإتالفها

هي الوثيقة المتعارف عليها دوليا الصادرة من        :الشهادة الصحية الزراعية  
 البلد المصـدر    قبل السلطة المخولة رسميا بفحص اإلرساليات النباتية  في        

 .وإثبات حالتها الصحية وفقا لمتطلبات البلد المستورد
أماكن الخروج والـدخول الرسـمية مـن وإلـى           :منافذ الدخول والخروج

 .الجمهورية
أي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل اإلرساليات النباتية بما في            :الناقلة

 .ذلك الحاويات
اردة بقصد تصديرها او عبورها أرض      كل اإلرساليات النباتية الو    :العابرة

 .الجمهورية إلى دول أخرى
 الفصل الثاني
 األهــداف

 -:يهدف قانون الحجر النباتي إلى ما يلي) ٣(مادة
 .حماية الثروة النباتية من خطر تسرب اآلفات والحد من انتشارها.أ
اإلرسـاليات  ) ترانزيت(وعبور تسهيل وتنظيم عملية تصدير واستيراد    .ب

 .ةالنباتي
توسيع نطاق التعاون في مجال منع انتقال اآلفات مع اإلرساليات النباتية           .ج

 .وغيرها من البضائع المتداولة في التجارة الدولية
 الفصل الثالث

 اإلجراءات الخاصة باستيراد وتصدير وعبور النباتات ومنتجاتها
 سـواء   تخضع جميع اإلرساليات النباتية  الصادرة والواردة والعـابرة        ) ٤(مادة

كانت عبر الشحن  او مرافقة للمسافرين ألحكام وإجراءات الحجر النباتي           
 .المحددة  في هذا القانون والالئحة التنفيذية له

يمنع دخول أو خروج او عبور أي إرسالية نباتية ما لم تكن مصـحوبة              ) ٥(مادة
 .بشهادة صحية زراعية صادرة من الجهة المختصة في البلد المصدر

خضع جميع اإلرساليات النباتية للفحص والتفتيش وفقا لهـذا القـانون           ت) ٦(مادة
 .والالئحة والقرارات المنفذة له

يمنع إدخال اإلرساليات النباتية إذا كانت مصابة بأي من اآلفات النباتية           ) ٧(مادة
الموجودة في الجمهورية إال إذا كانت نسبة اإلصابة فـي حـدود النسـب              

 ٣١٦



 
حجر نباتي

الئحة المنفذة لهذا القانون بعد معالجتها والقضـاء        المسموح بها دوليا وفقا ل    
 .لتداولل هاعليها قبل دخول

يمنع نهائيا إدخال أو عبور اإلرساليات النباتية إلى أو عبـر أراضـي             ) ٨(مادة
الجمهورية إذا كانت مصابة او يشتبه بإصابتها بأي مـن آفـات الحجـر              

 .النباتي
 الطبيعية سواء كانت منفصلة  او       يمنع دخول التربة واألسمدة العضوية    ) ٩(مادة

مصحوبة بالنبات ويستثنى من ذلك الحاالت التالية شريطة الحصول علـى           
 :موافقة مسبقة من الجهة المختصة وإثبات خلوها من اآلفات وهي

العينات والنماذج التي ترد من أجل التحليل او العرض في المتـاحف او             .أ 
 .المختبرات

 باإلرساليات النباتية يجب أن تكون في حدود        في حالة التربة المصحوبة   .ب 
 .النسب المسموح بها التي تحددها الالئحة المنفذة لهذا القانون

 .المخصبات العضوية الصناعية.ج 
يمنع دخول أو خروج او عبور اإلرساليات النباتيـة إال مـن خـالل              ) ١٠(مادة

 .ةالمنافذ الرسمية المحددة في التصريح الصادر من الجهة المختص
يتحمل صاحب اإلرسالية النباتية كافة النفقات المترتبة على إجـراءات          ) ١١(مادة

وعمليات المعالجة لإلرسالية التي تتم تطبيقا ألحكام هذا القانون والالئحـة           
 .المنفذة له

يجب ألغراض استيراد اإلرساليات النباتية أخذ موافقة مسبقة مـن          . أ) ١٢(مادة
ن عنـد وصـولها مطابقـة للشـروط         الجهة المختصة شريطة أن تكـو     

 .والمواصفات الفنية المحددة في التصريح ووفقا لالئحة المنفذة لهذا القانون
يجب لغرض الحصول على تصريح تصدير لإلرساليات النباتية أخـذ          .ب 

 . مسبقة من الجهة المختصةموافقة
 يجب أن تبقى اإلرساليات النباتية في منفذ الدخول أو المحجر النبـاتي           .ج 

تحت إشراف ومراقبة المفتش المختص حتى ظهور نتائج الفحـص وفقـا            
 .لالئحة المنفذة الحكام هذا القانون

يحظر استيراد أي كائنات حية في أي طور من أطوار نموها بمـا             . أ) ١٣(مادة
في ذلك الكائنـات النافعـة واألعـداء الطبيعيـة والفطريـة والبكتيريـا              

 النبات والنباتات المصابة ألغراض     والفيروسات والطحالب ومزارع أنسجة   
التعليم او البحث العلمي إال بعد الحصول على موافقة مسبقة مـن الجهـة              

 .المختصة وفقا لالئحة المنفذة الحكام هذا القانون

 ٣١٧
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 اخـذ   العلميـة يجب لغرض استيراد النباتات كأصول وراثية لألبحاث        .ب 
 إلـى المحجـر     موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة وصولها رسميا       

 .النباتي المحدد بالترخيص التخاذ اإلجراءات الالزمة لمتابعة النتائج
تخضع أي منطقة من مناطق الجمهورية تتعرض لإلصابة بـأي مـن            ) ١٤(مادة

آفات الحجر النباتي لإلجراءات الكفيلة التي تحول دون تسرب وانتشار هذه           
 .اآلفة في المناطق األخرى الخالية منها

يحق للجهة المختصة وقف أو إلغاء أي ترخيص او تصـريح بقـرار             ) ١٥(مادة
مسبب عند االشتباه أو في حالة ظهور أي من آفات الحجر النباتي في بلـد    
المنشأ لم تكن متواجدة عند منح الترخيص أو التصريح لالستيراد ويحتمل           
 .تسربها او دخولها ضمن اإلرسالية النباتية المستوردة أو المراد استيرادها

مـن ذوي  ) لجنة الحجر النبـاتي     (تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى     ) ١٦(مادة
الخبرة واالختصاص في وقاية النبات والجهات ذات العالقة ويكون مقرها          
 .اإلدارة المختصة ويحدد القرار مهامها واختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها

 الفصل الرابع
 العقوبــات

المنصوص عليها في القوانين النافذة  فيمـا لـم          تطبق أحكام العقوبات    ) ١٧(مادة
 .يرد بشأنه نص في هذا القانون

كل من أدخل اإلرساليات النباتية خالفا ألحكام هذا القانون او الالئحـة             ) ١٨(مادة
المنفذة له يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيـد عـن سـنتين أو                 

عـن مليـوني ريـال      تقل عن خمسمائة الف ريال  وال تزيـد           بغرامة ال 
 .ومصادرة اإلرسالية موضوع المخالفة أو إتالفها على نفقته

كل من تواطأ أو ساعد أو حاول سواء كـان الموظـف المخـتص او       ) ١٩(مادة
موظف الجمارك أو األمن أو غيرهم اإلخالل  بأحكام هذا القانون ولوائحه            

شـهر أو   يعاقب بالحبس  مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن سـتة أ              
بغرامة ال تقل عن خمسين الف ريال وال تزيد عن مائة الف ريال أو بأية               
عقوبة أشد ينص عليها في القوانين  النافذة وتضاعف مدة الحبس والغرامة            

 .مع الفصل من العمل إذا تكرر ذلك
 .تضاعف العقوبة على مرتكب المخالفة عند تكرارها) ٢٠(مادة

 الفصل الخامس
 األحكام الختامية

يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل أربعة اشـهر مـن            ) ٢١(مادة
تاريخ صدوره وتعتبر الوزارة مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ هذا القانون           

 :وعلى وجه الخصوص ما يلي
 .تحديد قائمة اآلفات النباتية الموجودة في الجمهورية-١ 
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 .منوع دخولها إلى الجمهوريةتحديد قائمة آفات الحجر النباتي الم-٢ 
تحديد نسب اإلصابة باآلفات النباتية والتربة في اإلرسالية النباتية التـي      -٣ 

 .يسمح بدخولها إلى الجمهورية 
تحديد النباتات والمنتجات النباتية ومواد التعبئة التي يحظر دخولها إلى          -٤ 

 .الجمهورية
ت أو أي جـزء مـن       تحديد شروط إدخال البذور والتقاوي والغروسـا      -٥ 

 .النبات لغرض الزراعة واإلكثار
شروط ومتطلبات الحجر النباتي الستيراد وتصدير وعبور اإلرساليات        -٦ 

 .النباتية
تحديد إجراءات التفتيش واإلجراءات األخرى المتعلقة بتطبيـق أحكـام       -٧ 

 .هذا القانون والنفقات الخاصة بها وشروط اإلعفاء منها
ل والخروج التي يسمح بدخول أو خروج اإلرساليات        تحديد منافذ للدخو  -٨ 

 .النباتية  عبرها
تحديد شروط وإجراءات استيراد اإلرساليات النباتية لغـرض البحـث          -٩ 

 .العلمي والتعليم
 .تحديد الشروط واإلجراءات الخاصة بتنفيذ الحجر النباتي الداخلي-١٠ 
 والتصـاريح   تحديد الرسوم المحصلة مقابل منح الشهادات الصـحية       -١١ 

وتجديدها ومقابل أي خدمات أخرى تقدمها الوزارة تنفيـذا الحكـام هـذا             
 .القانون ويتم تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة

تصدر الوزارة الدليل العلمي المتعلق بتنفيذ هـذا القـانون والالئحـة            ) ٢٢(مادة
 .الصادرة بمقتضاة 

 يصدر بهم قرار من وزيـر       يتمتع الموظفون المكلفون رسميا والذين    .أ) ٢٣(مادة
العدل بناء على اقتراح الوزير بصفة الضبط القضائي فيما يتعلـق بتنفيـذ             
احكام هذا القانون والقرارات الصادرة بشأنه ويتولـون ممارسـة المهـام            

 :التالية
 .تفتيش اإلرساليات النباتية الواردة أو الصادرة او العابرة -١
 .زن للنباتات او منتجاتهاتفتيش الناقالت والمستودعات واماكن الخ -٢
 .تفتيش ومراقبة مشاتل وحقول إكثار النباتات -٣
تنفيذ أي مهام أخرى توكل إليهم وفقا لهذا القانون والقرارات الصادرة            -٤

 .بمقتضاه

 ٣١٩
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على الجهة المختصة او المفتش المختص في حالة رفضه إعطاء شهادة           .ب
يم تقرير كتـابي    صحية ألي إرسالية نباتية أو رفضه لعالجها أن يقوم بتقد         

 .مسبب وبشكل عاجل إلى مسئوله المباشر التخاذ اإلجراءات المناسبة
على أجهزة القوات المسلحة واألمن والجمارك والتمـوين والتجـارة          ) ٢٤(مادة

والموانئ والمطارات والبريد والجهات ذات العالقة العمل على تنفيذ هـذا           
ما لم يكن مصـرحا لهـا       القانون ومنع دخول او عبور أي إرسالية نباتية         

 .مسبقا من قبل الجهة المختصة
تعفى األجهزة واألدوات والمواد والمحاليل واألمصال والمسـتلزمات        ) ٢٥(مادة

الوقائية الخاصة بتنفيذ مهام الحجر النبـاتي مـن الضـرائب  والرسـوم              
 .الجمركية 

ـ           ) ٢٦(مادة ة يراعى نصوص احكام هذا القانون عند توقيـع االتفاقيـات الدولي
 .واإلقليمية والثنائية 

م بشأن الحجر الزراعي الصـادر      ١٩٨١لسنة  ) ٤٠(يلغى القانون رقم  ) ٢٧(مادة
م الصـادر فـي     ١٩٨٥لسنة  ) ٧(في صنعاء وقانون الحجر الزراعي رقم     

 .عدن، كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع احكام هذا القانون
 . الجريدة الرسميةيعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في) ٢٨(مادة

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤٢٠/ربيع االول/١٤بتاريخ 
 م١٩٩٩/يونيـــو/٢٨الموافق

 علي عبد اهللا صالح       
 رئيس الجمهورية       
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