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املجل�ص الأعلى للبيئة 

 قرار رقم )3( ل�صنة 2021

ب�صاأن املقايي�ص البيئية للماء

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

باملر�شوم  ل  املعدَّ البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1997،

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

وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 1999 ب�شاأن املقايي�س البيئية )الهواء واملاء(، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

الف�صل الأول

التعاريف

مادة )1( 

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المجل�ص: المجل�س الأعلى للبيئة.

رئي�ص المجل�ص: رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة.

الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

الرئي�ص التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

الم�صروع: اأي مرفق اأو من�شاأة اأو ن�شاط ُيـحتَمـل اأن يكون م�شدرًا للتلوُّث اأو التدهور البيئي.

فـــة: الميـــاه التالفـــة التـــي يتـــم ت�شـــريفها من مختلـــف العمليات التـــي تتم في  الميـــاه الُمـ�َصـرَّ

الم�شروعات اإلى المياه الم�شتلمة عدا مياه الأمطار.

فة اإليها.  رَّ المياه الم�صتلمة: المياه البحرية لمملكة البحرين التي يتم ت�شريف المياه الُم�شَ

ثات من م�شـــادر التلـــوُّث المختلفة  فـــة: حـــدود اأو تركيـــز الملوِّ مقاي�ـــص جـــودة الميـــاه الُمـ�َصـرَّ

المحددة في الجدول رقم )1( المرفق بهذا القرار، والتي ل ُيـ�شـــمح ب�شـــرف ما يتجاوزها اإلى 

المياه الم�شتلمة.

فـــة: الخ�شـــائ�س الفيزيائيـــة والكيميائيـــة والبيولوجية للمياه  موؤ�صـــرات جـــودة الميـــاه الُمـ�َصـرَّ



العدد: 3521 – الخميس 8 أبريل 2021

46

فة المبينة في الجدول رقم )1( المرفق بهذا القرار.  رَّ الُم�شَ

ب اأو انبعاث اأو �شخ اأو تفريغ اأو اإهراق ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة  الت�صريف: اإلقاء اأو ت�شرُّ

فة اأو التخل�س منها في المياه الم�شـــتلمة �شـــواء تم ذلك عن طريـــق الخطاأ اأو  ـــرَّ لأيـــة ميـــاه ُم�شَ

ب�شورة متعَمـدة. 

فة قبل التقائها مبا�شرًة بالمياه الم�شتلمة. رَّ نقطة الت�صريف: موقع ت�شريف المياه الُم�شَ

منطقة الخْلـط: منطقة المياه الم�شتلمة والمحيطة بنقطة الت�شريف والممتدة حولها اأو بعدها 

لم�شـــاحة دائرة اأو ن�شـــف دائرة يبلغ ن�شـــف قطرها مائة )100( متر من نقطة الت�شـــريف، اأو 

فة.  رَّ تزيد اأو تقل عن ذلك تَبـعًا لموقع نقطة الت�شريف ونوعية وخ�شائ�س المياه الُم�شَ

المعاييـــر ال�صتر�صاديـــة: المعاييـــر العالمية المعتَمــــدة من ِقـبل المنظمـــات العالمية اأو الدول، 

ثات بما ل ي�شـــر ب�شـــحة الإن�شـــان والبيئة المحيطة  والتي تحدد الحدود الم�شـــموح بها من الملوِّ

بحيث يمكن الرجوع اإليها في حالة غياب المعايير المحلية. 

الف�صل الثاين

نطاق تطبيق القرار

مادة )2( 

الت�شميم  مرحلة  فيها  مبا  مراحلها  جميع  يف  امل�شروعات  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

والتاأ�شي�س والإن�شاء والت�شغيل.

الف�صل الثالث

فة مقايي�ص جودة املياه الـُم�َصرَّ

مـادة )3(

فة املحددة يف اجلدول رقم )1(  رَّ تلتزم امل�شروعات بعدم جتاوز مقايي�س جودة املياه الُم�شَ

املرفق بهذا القرار.

مـادة )4(

فة  رَّ ثات غري مدرجة �شمن مقايي�س جودة املياه الُم�شَ تلتزم امل�شروعات والتي تنتج عنها ملوِّ

املحددة بهذا القرار بتطبيق املعايري ال�شرت�شادية التي يوافق عليها اجلهاز التنفيذي. 

الف�صـل الرابع

فة ا�صرتاطات تطبيق مقايي�ص جودة املياه الـُم�َصرَّ

مـادة )5(

اأج�شام  امل�شروعات ظهور  اأيًا كانت نوعها من  الت�شريف  يتَخـلَّـف عن عمليات  اأن ل  يجب 

ل عائمة مرئية يف املياه امل�شتلمة، واأل يت�شبب الت�شريف يف تغيري لون  جامدة غري قابلة للتحلُـّ

هذه املياه.
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مادة )6(

ـها مع احلدود اخلارجية  يجب األ تزيد درجة حرارة املياه امل�شتلمة اأو تقل عند نقطة متا�شِّ

ملنطقة اخلْلـط عن امل�شتوى املحدد يف اجلدول رقم )1( املرفق بهذا القرار مقارنة بدرجة حرارة 

رها اجلهاز التنفيذي. ة نُظم بيئية ح�شا�شة يف تلك املنطقة يقدِّ مياه عْر�س البحر، ما مل تكن ثمَّ

مادة )7(

يجوز للرئي�س التنفيذي حتديد منطقة اخلْلـط بالن�شبة لبع�س امل�شروعات باأقل اأو اأكرث من 

دائرة اأو ن�شف دائرة ن�شف قطرها مائة )100( مرت، وذلك ح�شب موقع ونوعية وخ�شائ�س 

فة. رَّ املياه الُم�شَ

مادة )8(

ثات التي تنبعث من امل�شروعات من خالل ال�شتعانة بالدرا�شات  يحدد الرئي�س التنفيذي امللوِّ

فة من تلك امل�شروعات. رَّ ـرات جودة املياه الُم�شَ اأو نتائج حتاليل موؤ�شِّ

فة  رَّ ويجوز للرئي�س التنفيذي ا�شتثناء هذه امل�شروعات من تطبيق مقايي�س جودة املياه الُم�شَ

ثات التي ت�شدر منها.  غري املرتبطة بامللوِّ

الف�صل اخلام�ص

التحاليل والقيا�صات الدورية

مـادة )9(

ب�شاأن  ل�شنة 1996  بقانون رقم )21(  املر�شوم  املادة )28( من  باأحكام  الإخالل  مع عدم 

الدورية  والقيا�شات  التحاليل  باإجراء  القرار  هذا  لأحكام  اخلا�شعة  امل�شروعات  تلتزم  البيئة، 

فة ح�شبما ورد يف اجلدول املرفق بهذا القرار، وكلما طلب اجلهاز  رَّ رات جودة املياه الُم�شَ ملوؤ�شِّ

التنفيذي ذلك.

اأو القيا�س للموا�شفات واملقايي�س املحددة يف هذا   ويف حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل 

ثات  القرار، يكون للمجل�س التنفيذي مْنح �شاحب امل�شروع مهلة مدتها �شهر واحد ملعاجلة امللوِّ

فة لت�شبح مطابقة لهذه املوا�شفات واملقايي�س.  رَّ املائية الُم�شَ

ويجوز بقرار من رئي�س املجل�س بناًء على طلب اجلهاز التنفيذي وْقـف العمل يف امل�شروع اإذا 

فة خالل املدة املحددة اأو ثبت من التحليل اأو القيا�س اأن  رَّ ثات املائية الُم�شَ مل تتم معاجلة امللوِّ

ـخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق  ا�شتمرار ن�شاط امل�شروع ميثل خطرًا على البيئة اإىل اأن يتم اتِّ

اللتزام بهذه املوا�شفات واملقايي�س. 



العدد: 3521 – الخميس 8 أبريل 2021

48

ويحدد الرئي�س التنفيذي بقرار منه كيفية اإجراء التحاليل والقيا�شات الدورية امل�شار اإليها 

يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، وطرق وميعاد ت�شليم النتائج اخلا�شة بها. 

الف�صـل ال�صاد�ص

توفيق الأو�صاع

مـادة )10( 

على امل�شروعات القائمة وقت �شدور هذا القرار توفيق اأو�شاعها مبا يكفل اللتزام باأحكامه 

خالل ثالث �شنوات من تاريخ العمل به. 

وتقوم امل�شروعات خالل مدة ل جتاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار باإعداد خطة 

لتوفيق اأو�شاعها ت�شتمل على بيان برنامج ومراحل تنفيذها واملدة الزمنية املحددة لتنفيذ كل 

من  النتهاء  فور  اخلطة  بتلك  التنفيذي  اجلهاز  اإخطار  امل�شروعات  تلك  وعلى  منها.  مرحلة 

اإعدادها.

ويُبـتُّ اجلهاز التنفيذي يف اخلطة خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ت�شليمها اإليه، وله اأن يطلب 

طلب  التنفيذي  للجهاز  ويكون  لذلك،  لزمة  بيانات  اأو  م�شتندات  اأية  ا�شتيفاء  ال�شاأن  ذوي  من 

تعديل هذه اخلطة على نحو معني. 

 وعلى امل�شروعات اإخطار اجلهاز التنفيذي باإمتام كل مرحلة من مراحل التنفيذ املعتَمـدة 

وكذلك باإمتام تنفيذ اخلطة باأكملها خالل خم�شة ع�شر )15( يوم عمل من تاريخ النتهاء من 

تنفيذ كل مرحلة اأو اكتمال تنفيذ الربنامج بح�شب الأحوال.

مـادة )11(

لذلك  ال�شرورة  دعت  اإذا  ال�شاأن  ذوي  طلب  على  بناًء  التنفيذي  الرئي�س  من  بقرار  يجوز 

وثبت قيام امل�شروع باتخاذ اإجراءات جدية لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مدُّ املهلة املقررة لتوفيق 

الأو�شاع امل�شار اإليها يف املادة )10( من هذا القرار مبا ل يجاوز اأربع �شنوات اأخرى. 

م الطلب قبل نهاية املدة املقررة لتوفيق الأو�شاع ب�شتة اأ�شهر على الأقل م�شتماًل على   ويقدَّ

رات املد وما قام به امل�شروع من اإجراءات جدية لتنفيذ اأحكام هذا القرار.  مربِّ

الف�صل ال�صابع 

اأحـكام عامـة 

مـادة )12(

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )9( من هذا القرار، يجوز بقرار من رئي�س املجل�س بناًء 
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ال�شتثنائية  الظروف  اأو  ال�شرورة  التنفيذي يف حالت  الرئي�س  وعْر�س  ال�شاأن  على طلب ذوي 

فة لفرتة  رَّ الُم�شَ املياه  بع�س مقايي�س جودة  امل�شروعات من تطبيق  بع�س  ا�شتثناء  الطارئة،  اأو 

حمددة.

مادة )13(

يعاَقـب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة. 

مـادة )14(

ُيـلغى القرار رقم )10( ل�شنة 1999 ب�شاأن املقايي�س البيئية )الهواء واملاء(، كما ُيـلغى كل 

ن�س يخالف احكام هذا القرار. 

مادة )15(

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص املجل�ص الأعلى للبيئة

عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافـــــــق: 7 اأبــريــــل 2021م
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