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دفاع مدني

 م١٩٩٧لسنة )٢٤(قانون رقم 
 الدفاع المدنيبشأن 

 .باسم الشعب
 .رئيس الجمهورية

 . على دستور الجمهورية اليمنيةاإلطالعبعد 
 .وبعد موافقة مجلس النواب
 ـ: ه أصدرنا القانون اآلتي نص

 الباب األول
 التسمية والتعاريف

 .)قانون الدفاع المدني(  يسمى هذا القانون  أـ )١(مادة
ب ـ يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها إال  

 ـ:اذا دلت القرينة على خالف ذلك
 .حكومة الجمهورية اليمنية:  الحكومة
 .دنيالمجلس األعلى للدفاع الم:  المجلس

 .رئيس المجلس األعلى للدفاع المدني:  رئيس المجلس 
 .وزير الداخلية: الوزير

وتشمل المجلس األعلى للدفاع المـدني، ووزارة       :هيئات الدفاع المدني  
الداخلية، واإلدارة العامة للدفاع المدني وفروعها في المحافظات وكـل          

هات األخـرى   الجهات الممثلة في المجلس األعلى للدفاع المدني أو الج        
 .ذات العالقة والتي تمارس نشاطها بموجب هذا القانون

مواجهة الكوارث  الطبيعية والعامة ووقاية المجتمع       :  الدفاع المدني 
 .منها وتأمين وسائل السالمة واإلتصال في وقت السلم والحرب

العاملون في االدارة العامة للدفاع المدني والمرافق       : فرق الدفاع المدني  
 .ة والخاصة والمواطنين المكلفين من قبل هيئات الدفاع المدنيالعام

كل كارثة تهدد المجتمع اليمني وتأخذ شـكال عامـا          : الكوارث العامة
يتطلب تكاتف المجتمع لمواجهتها مثل اإلنفجارات والحرائق والتسـمم         

 .الجماعي، وإنهيار السدود ، والتلوث البيئي
الهـزات  : نسان دخل فيها مثـل    كل كارثة ليس لإل   : الكوارث الطبيعية 

 .األرضية والبراكين، والفيضانات ، واألعاصير وغيرها
 ـ:تشمل تدابير الدفاع المدني ما يلي) ٢(مادة

 .أـ إنشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني
ب ـ إنشاء مالجيء ومخابئ عامه وتهيئة مخابئ خاصة في المبـاني   

 .والمنشآت
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 .نذارات العامة والخاصةج ـ إنشاء وتنظيم وسائل اإل
 .د ـ  تنظيم وتقييد اإلضاءة وإطفاء األنوار أثناء الغارات الجوية

 .هـ ـ تنظيم حركة المرور أثناء الغارات الجوية والكوارث
وـ إزالة مخلفات الغارات الجوية والكـوارث الطبيعيـة وإصـالح           

 .األضرار الناجمة عنها مع إعطاء األولوية لألماكن الحيوية
نظيم عملية إخالء المدن والتجمعات والمناطق واألحياء السـكنية         زـ ت 

 .من المواطنين اثناء الحرب والكوارث وأماكن انتشار األوبئة الفتاكة
ح ـ تنظيم عملية الكشف عن القنابل التي لم تنفجر وإبطال مفعولها أو  

 .تفجيرها باالستعانة مع الجهات المختصة
محافظات في أعمـال الـدفاع المـدني         تنظيم تبادل التعاون بين ال     -ط

 .وإنشاء فرق اإلنقاذ لنجدة المواطنين في المناطق المنكوبة
 تهيئة المستشفيات الحكومية وغيرها ومراكز اإلسـعاف الالزمـة          -ي

 .عند الحروب والكوارث 
 الوقاية من الحرائق ومكافحتها وإصدار التعليمـات واإلرشـادات          -ك

 زة والهيئات وتنظيم وسـائل اإلطفـاء   المتعلقة بها إلى مختلف األجه
وتكوين الفرق لمكافحتها وتخضع جميـع فـرق اإلطفـاء واآلليـات            

) رئيس المجلس األعلـى   (اإلطفائية الحكومية  في الجمهورية إلشراف       
 .او من يفوضه

 إعداد وسائل حماية ووقايـة المرافـق والمنشـآت والمؤسسـات            -ل
 .والمشاريع العامة والمختلطة والخاصة

 إعداد الفرق المختصة للكشف عن اإلشعاعات الذريـة والغـازات           -م
 .السامة والتلوث البيئي

 نشر التوعية الالزمة بين المواطنين وتنميتها من خالل التـدريب           -ن
عليها بمختلف الوسائل وتزكية ونشر الوعي اإليماني بالعودة إلـى اهللا           

 .واستغفاره
كـل أو بعـض التـدابير     للمجلس تحديد األماكن التي تطبق فيها        -س

المنصوص عليها في هذه المـادة بسـبب الظـروف االسـتثنائية او             
 .ألغراض التدريب

 حماية مستودعات المواد الغذائية وتنظيم احتياطي غذائي واخـر          -ع
 .طبي وثالث من المواد الضرورية في أماكن النشر واإلخالء
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 الفصل الثاني
 المجلس األعلى للدفاع  المدني

يشكل المجلس األعلى للدفاع المـدني برئاسـة وزيـر الداخليـة            . أ) ٣(مادة
 ـ: عضويته كل من الجهات  التاليةويراعى في

  وزارة الكهرباء والمياه-٢ . وزارة الصحة -١
 . وزارة التموين والتجارة-٤ . وزارة المواصالت-٣
 . وزارة المالية-٦  .  وزارة النقل-٥
 .ية والتعليم وزارة الترب-٨   . وزارة النفط-٧
نائب رئيس األركـان لشـئون      -١٠  . وزارة العدل-٩

 .التدريب
 .مدير عام الدفاع المدني-١١
يصدر بتشكيل المجلس األعلى للدفاع المـدني قـرار جمهـوري           . ب

ويكون مقره الرئيس في أمانة العاصمة صنعاء يتولى رسـم السياسـة         
 ض عليه من خطط   العامة للدولة في مجال الدفاع المدني وإقرار ما يعر        

ومشروعات، وتحديد  مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهـات         
 ويشترط في ممثل الجهة اال تقل     . القائمة على تنفيذ خطط الدفاع المدني     

 .درجته عن درجة وكيل وزارة
تكون قرارات المجلس وتوجيهاته ملزمة للوزارات وسائر الجهـات         ) ٤(مادة

ة نفقات التدابير الالزمة ألعمـال الـدفاع        وتتحمل الدولة كلف  . المعنية
 .المدني العامة

يدعو رئيس المجلس األعلـى األعضـاء لالجتمـاع وفقـا لخطـة             ) ٥(مادة
االجتماعات التي يقرها المجلس وال تكون هذه االجتماعات شرعية إال          

 .بحضور ثلثي األعضاء
ة بهم  يجوز للمجلس أن يدعو الجتماعاته من يرى ضرورة االستعان        ) ٦(مادة

 .من الخبراء والكفاءات دون أن يكون لهم حق التصويت
قرارات المجلس ملزمة لجميع األعضاء شريطة أن يوافـق عليهـا           ) ٧(مادة

أغلبية األعضاء الحاضرين فإن تساوت األصوات يرجح الجانب الذي         
 .فيه رئيس االجتماع

 الفصل الثالث
 صالحيات وواجبات  الدفاع المدني

من الدستور وأحكام قانون اإلستمالك     ) ١٢١(ة أحكام المادة  مع مراعا ) ٨(مادة
للمنفعة العامة وألغراض تنفيذ خطة الدفاع المـدني فـي الظـروف            

 ـ:اإلستثنائية يجوز للمجلس األعلى إتخاذ اإلجراءات التالية مؤقتا
أـ اإلنتفاع المؤقت بإسـتخدام العقـارات المبنيـة أو غيـر المبنيـة              

لالزمة لإلسعاف والتموين والمنقوالت والمواد     والمستشفيات والمراكز ا  
 .الالزمة إلعداد المخابئ وإيواء الالجئين
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ب ـ االنتفاع مؤقتا باستخدام  ماتدعو اليه الضرورة من وسائل النقل  
 .والشق وأدواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها

ج ـ رقابة وتنظيم استخدام مصادر المياه والكهرباء ولوازمها وتكليف  
 .سئولين والموظفين عن إداراتهما لتسيير هما بصورة فعالةالم

د ـ رقابة وتنظيم استخدام المواد المشتعلة على إختالف انواعها وتقييد  
 .التصرف بها وتحديد كيفية تخزينها

هـ ـ الرقابة على تنظيم وتوزيع المـواد الغذائيـة وجميـع المـواد      
جلس ضرورة ومنـع    األخرى على اختالف انواعها والتي يعتبرها الم      

التالعب بها الستقرار المعيشة ولسير الحياة العادية للمجتمـع وتقييـد           
 .التصرف بها وتحديد كيفية تخزينها

وـ إستدعاء أي شخص تدعو الحاجة اليه لم يطلب للخدمة العسـكرية            
ولديه القدرة ليساهم في أعمال الدفاع المدني، وإذا كان ذلك  الشخص            

علية أن يضع ما تدع الضرورة اليه من أدواته         من ذوي المهن الحرة ف    
وأجهزته تحت تصرف هيئات الدفاع المدني وعليها دفع أجرة المثل له           

 .اذا طلب ذلك
زـ إنتداب أي موظف حكومي للقيام بخدمة الدفاع المدني للمدة التـي            

 .يراها ضرورية وبما ال يتعارض وأحكام هذا القانون
لمدني بعد إنتهاء السبب الموجب إخالء اليد       يجب على مجلس الدفاع ا    ) ٩(مادة

وإعادة الممتلكات واألموال الخاصة والعامة المنقولة وغيـر المنقولـة           
من هذا القـانون مـع التعـويض عـن        ) ٨(والتي تضمنها حكم المادة   

اإلتالف والضرر، وفي كل األحوال علـى المتضـرر اللجـوء الـى             
 .القضاء

أو التعبئة العامـة أو الحـرب يصـدر         عند إعالن حالة الطوارئ     ) ١٠(مادة
المجلس األعلى للدفاع قرارات تنفيذ خطة الدفاع المدني وله في سبيل           
ذلك أن يحظر علـى المـوظفين العمـوميين واألطبـاء والصـيادلة             
والممرضين والمشتغلين في مرافق أو مؤسسـات ذات منفعـة عامـة     

و تجـارة المـواد الغذائيـة وعمـال النقـل           والمشتغلين  بصـناعة أ    
والمواصالت أن يهجروا المواقع التي يؤدون فيها أعمـالهم دون إذن           
من جهة العمل ، وله أيضا أن يحظر على أية فئـة تكـون أعمالهـا                

 .وخدماتها ضرورية الستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية
 

 
٣٩٤



 
دفاع مدني

ث وإعالن  الحرب التصـرف      للمجلس في حالة الطوارئ والكوار    ) ١١(مادة
في إعتمادات الدفاع المدني سواء تلك التي كانت في موازنة الوزارات           
أو المحافظات، وفق أسس مالية وادارية يقرها المجلس وله أن يعهـد            
إلى الوزارات أو المصـالح المختصـة بشـراء اآلالت والسـيارات            

ما تلـك   واألجهزة  والمستلزمات الطبية والمهمات وغيرها ويحيط عل       
الجهات الحكومية أو الخاصة التي تسلم إليها تلك األشياء دون التقيـد            
بالقواعد التي تحكمها الموازنة العامة للدولة وذلك لإلنتفاع بها وحفظها          
قابلة لالستعمال عند الحاجة  تحت مسئولية ورقابة وإشـراف هيئـات            

 .الدفاع المدني
ي فرقا للمتطوعين فـي أعمـال       ينشئ المجلس األعلى للدفاع المدن    ) ١٢(مادة

الدفاع المدني وله الحق أن ينظم أوقات تدريبهم للقيام بمواجهة الحاالت           
التي تستدعي ذلك وله أن يقرر بناء على توصيات الجهات المختصـة            
في أي وقت إجراء التدريبات على أعمال الدفاع  المدني للتأكـد مـن              

بر كل ممتنع ومحـرض     مدى فعالية وكفاية الوسائل الخاصة به ، ويعت       
 .على ذلك مخالفا ألحكام هذا القانون

للمجلس األعلى للدفاع  أن يقرر إيقاف عمل أية مؤسسة أو مرفق            ) ١٣(مادة
أو مصنع أو منشأة أو مزرعة أو إخالء المباني والعمارات والتركيبات           
الصناعية واإلنشائية أو أي مشاريع أخرى أو عدم إستخدامها كليـا أو            

حالة عدم توافر شروط السالمة في هذه المرافق بالمخالفـة          جزئيا في   
للتخطيط وشروط البناء أو في حالة وجود أخطار مباشرة تنذر بحدوث           
كوارث، ويشترط في قرار اإليقاف أو اإلخالء أو المنع أن يكون كتابيا            
ومسببا، وتخطر الجهات المعنية مبشارة بذلك وتبين الالئحة التنفيذيـة          

 .ذطريقة التنفي
أـ ترصد الحكومة موازنة سنوية للدفاع  المدني ضمن الموازنـة           ) ١٤(مادة

العامة للدولة وعلى جميع الجهات ذات العالقة والمنصوص عليها في          
هذا القانون أن ترصد بالتشاور مع هيئات الدفاع المدني في موازناتها           

قبـل  السنوية االعتمادات الالزمة للقيام بالمشاريع الموكلة إليها مـن           
مجلس الدفاع المدني، ويجوز لها تأمين المبالغ المطلوبة لهذا الغـرض           

 .عن طريق المناقلة طبقا للقانون المالي
ب ـ في حالة الطوارئ وعند عدم توفر مخصصات الـدفاع المـدني    
تعطى األولوية في التصرف بنفقات مختلـف الجهـات ذات العالقـة            

 .لدفاع المدنيالمنصوص عليها في هذا القانون إلى شئون ا

 
٣٩٥



 
دفاع مدني

ج ـ يصدر المجلس األعلى قرارا بالتدابير التـي يقتضـيها الـدفاع     
المدني في دوائر اختصاص المحافظات ويخصص مجلس المحافظـة         
سنويا اإلعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ خطة الدفاع المدني في دائـرة           

 .إختصاصه بالتشاور مع مجالس المحافظات واالجهزة المعنية
الة الطوارئ يصدر المجلس األعلى قرارا بالتدابير التـي   د ـ في ح 

يجب أن يتخذها أصحاب المنشآت والمؤسسـات التعليميـة والمحـال           
التجارية والصناعية والعقارية المعدة للسكن وغيرها مـن العقـارات          
األخرى وعليهم أن يقوموا بتنفيذه على نفقتهم الخاصة وفـق القواعـد            

 .متضرر حق اللجوء الى القضاءالتي تحدد لهم التنفيذ ولل
 الفصل الرابع

 التعويض والشكوى
تمنح الحكومة تعويضات ألسر الشهداء من رجال الدفاع المـدني          ) ١٥(مادة

والعاملين في فرق التطوع والمواطنين الذين أستشـهدوا واألشـخاص          
الذين تضرروا أثناء قيامهم بواجباتهم في مكافحة األضرار الناجمة عن          

 .عامة والطبيعية، ويصادق عليها رئيس مجلس  الوزراءالكوارث ال
إذا انتهت خدمة أي فرد من العاملين في الـدفاع المـدني            ): ١٦(مادة

ألسباب صحية تمنعه من اإلستمرار في عمله أو لسبب من األسـباب            
دون ذنب أو تقصير في عمله يحق له الحصول على مكافأة شريطة أن             

مدة التقل عن ستة أشهر متواصـلة       يكون الفرد قد أمضى في الخدمة       
 .دون  أن يخل ذلك بحقوق الوظيفة

( يعتبر كل أفراد الدفاع المدني من مـوظفين ومتطـوعين         ): ١٧(مادة
وذلك أثناء التدريب خالل العمليات وتسري عليهم أنظمة        ) موظفي دوله 

 ـ:وقوانين الشرطة من حيث
ة أو عقليـة    أـ العالج والتعويض في حالة إصابتهم  بأضرار جسماني        

 .نتيجة مباشرتهم ألعمال الدفاع المدني
 .ب ـ اإلنضباط والنظام الداخلي

مـن هـذا القـانون      ) ١٣(يحق للجهات المشار إليها في المـادة      ): ١٨(مادة
والمتضررة من قرار المجلس األعلى، الطعن فيه إلى رئيس مجلـس           
الوزراء خالل أسبوعين من تاريخ صدور القرار ، ويفصـل رئـيس            

س الوزراء في الطعن خالل شهر ، وعلى المتضرر اللجوء الـى            مجل
 .القضاء
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يحق ألي جهة ترى أنها تضررت من اإلجراءات المتخذة من قبل           ): ١٩(مادة
هيئات الدفاع المدني أن تتقدم بالشكوى الى المجلس األعلـى للـدفاع            
المدني خالل أسبوعين من تاريخ اإلجراء المتخذ وإستالمها للقـرار،          

 . المتضرر حق اللجوء الى القضاءوعلى
 الفصل الخامس
 العقوبات

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أخرى أشد  في قانون آخـر يعاقـب              ) ٢٠(مادة
خمسه االف ريال أو الحبس مدة ال تزيـد         ) ٥٠٠٠(بغرامة التقل عن    

 ـ:عن ستة أشهر كل من أرتكب أحد األفعال التالية
 .ادرة عن هيئات الدفاع المدنيـ عدم تنفيذه متعمدا لإلرشادات الص١
ـ المتعمد في اإلخالل بالواجبات والتعليمات المكلف بها وفقا ألحكام          ٢

 .هذا القانون
 .ـ الممتنع عن استخدام المعدات واالالت التي تقرر استخدامها٣
ـ  منع أو عرقلة أفراد وفرق المتطوعين للدفاع المدني مـن تأديـة       ٤

ا القانون واللوائح والقرارات المنفذة     واجباتهم المنصوص عليها في هذ    
 .له

 
 الفصل السادس

 أحكام عامه وختامية
يتم التنسيق بين هيئات الدفاع المدني والقوات المسلحة بقرار ): ٢١(مادة

يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية 
 ـ:والدفاع متضمنا ما يلي

 .فاع المدني باألحوال العاديةأـ واجبات القوات المسلحة إزاء الد
ب ـ كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لهيئات الدفاع المدني في 

األحوال غير العادية مع تحديد األعمال التي تناط بالقوات المسلحة في 
 .مثل هذه األحوال

يجب على أصحاب العقارات الكبيرة المخصصة لاليجار والمباني ): ٢٢(مادة
ن يعدوا مخبئا و أكثر لحماية جميع سكان العقار والمنشآت العامة أ

ويترك ألصحاب المنازل والعقارات الصغيرة الخيار في ان يعدوا 
مخبأ للحماية، وذلك بحسب المواصفات والمساحات التي يصدر 

 .بتحديدها قرارا من الجهة االدارية المختصة
 مخبًئا أو أكثر يجب أن يتوافر في العقارات المعدة للمنشآت العامة): ٢٣(مادة

لحماية الملتحقين بهذه المنشآت واألشخاص المقيمين بها بحسب 
 .المواصفات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة
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على الحكومة أن تعمل على اقامة مالجئ عامه في األحياء ): ٢٤(مادة
 .السكنية الحالية

 والمختلطة على الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة): ٢٥(مادة
والخاصة أن ترصد في موازنتها السنوية النفقات المالية الالزمة لتنفيذ 

مشاريع الدفاع المدني في المرافق التي تشرف عليها وفقا للتقديرات 
 .المعدة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني والجهات اإلدارية األخرى

 .ذية لهذا القانونيصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفي): ٢٦(مادة
يصدر المجلس األعلى للدفاع المدني القرارات والتعليمات المنفذة ): ٢٧(مادة

 .ألحكام هذا القانون
 .تلغى أية نصوص تخالف احكام هذا القانون):٢٨(مادة 
يعمل بهذا القانون من تاريخ صـدوره وينشـر فـي الجريـدة             ) ٢٩(مادة

 .الرسمية
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

 هـ١٤١٧ /ذي القعدة/ ٢٩اريخ بت
 م١٩٩٧/ابريل / ٦الموافق

  علي عبد اهللا صالح/الفريق                      
 رئيس الجمهورية                      
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