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املجل�س الأعلى للبيئة
قرار رقم ( )3ل�سنة 2021
ب�ش�أن املقايي�س البيئية للماء
رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة ،املع َّدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )8ل�سنة ،1997
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2012ب�إن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،
وعلى القرار رقم ( )10ل�سنة  1999ب�ش�أن املقايي�س البيئية (الهواء واملاء) ،وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:
الف�صل الأول
التعاريف
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
المجل�س :المجل�س الأعلى للبيئة.
رئي�س المجل�س :رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة.
الجهاز التنفيذي :الجهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.
الم�شروع� :أي مرفق �أو من�ش�أة �أو ن�شاط ُيـحت َمـل �أن يكون م�صدر ًا للتل ُّوث �أو التدهور البيئي.
المي���اه ال ُم َـ�صـ َّرف���ة :المي���اه التالف���ة الت���ي يت���م ت�ص���ريفها من مختل���ف العمليات الت���ي تتم في
الم�شروعات �إلى المياه الم�ستلمة عدا مياه الأمطار.
المياه الم�ستلمة :المياه البحرية لمملكة البحرين التي يتم ت�صريف المياه ال ُم َ�ص َّرفة �إليها.
مقاي����س ج���ودة المي���اه ال ُم َـ�صـ َّرف���ة :ح���دود �أو تركي���ز المل ِّوثات من م�ص���ادر التل��� ُّوث المختلفة
المحددة في الجدول رقم ( )1المرفق بهذا القرار ،والتي ال ُيـ�س���مح ب�ص���رف ما يتجاوزها �إلى
المياه الم�ستلمة.
م�ؤ�ش���رات ج���ودة المي���اه ال ُم َـ�صـ َّرف���ة :الخ�ص���ائ�ص الفيزيائي���ة والكيميائي���ة والبيولوجية للمياه
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ال ُم َ�ص َّرفة المبينة في الجدول رقم ( )1المرفق بهذا القرار.
الت�صريف� :إلقاء �أو ت�س ُّرب �أو انبعاث �أو �ضخ �أو تفريغ �أو �إهراق ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة
لأي���ة مي���اه ُم َ�ص��� َّرفة �أو التخل�ص منها في المياه الم�س���تلمة �س���واء تم ذلك عن طري���ق الخط�أ �أو
ب�صورة متع َمـدة.
نقطة الت�صريف :موقع ت�صريف المياه ال ُم َ�ص َّرفة قبل التقائها مبا�شر ًة بالمياه الم�ستلمة.
منطقة الخ ْلـط :منطقة المياه الم�ستلمة والمحيطة بنقطة الت�صريف والممتدة حولها �أو بعدها
لم�س���احة دائرة �أو ن�ص���ف دائرة يبلغ ن�ص���ف قطرها مائة ( )100متر من نقطة الت�ص���ريف� ،أو
تزيد �أو تقل عن ذلك ت َبـع ًا لموقع نقطة الت�صريف ونوعية وخ�صائ�ص المياه ال ُم َ�ص َّرفة.
المعايي���ر اال�ستر�شادي���ة :المعايي���ر العالمية المعت َمـ���دة من ِقـبل المنظم���ات العالمية �أو الدول،
والتي تحدد الحدود الم�س���موح بها من المل ِّوثات بما ال ي�ض���ر ب�ص���حة الإن�س���ان والبيئة المحيطة
بحيث يمكن الرجوع �إليها في حالة غياب المعايير المحلية.

الف�صل الثاين
نطاق تطبيق القرار
مادة ()2

ت�سري �أحكام هذا القرار على امل�شروعات يف جميع مراحلها مبا فيها مرحلة الت�صميم
والت�أ�سي�س والإن�شاء والت�شغيل.

الف�صل الثالث
مقايي�س جودة املياه الـ ُم َ�ص َّرفة
مـادة ()3

تلتزم امل�شروعات بعدم جتاوز مقايي�س جودة املياه ال ُم َ�ص َّرفة املحددة يف اجلدول رقم ()1
املرفق بهذا القرار.

مـادة ()4

تلتزم امل�شروعات والتي تنتج عنها مل ِّوثات غري مدرجة �ضمن مقايي�س جودة املياه ال ُم َ�ص َّرفة
املحددة بهذا القرار بتطبيق املعايري اال�سرت�شادية التي يوافق عليها اجلهاز التنفيذي.

الف�صـل الرابع
ا�شرتاطات تطبيق مقايي�س جودة املياه الـ ُم َ�ص َّرفة
مـادة ()5

يجب �أن ال َ
يتخـ َّلـف عن عمليات الت�صريف �أي ًا كانت نوعها من امل�شروعات ظهور �أج�سام
جامدة غري قابلة للتحلُّـل عائمة مرئية يف املياه امل�ستلمة ،و�أال يت�سبب الت�صريف يف تغيري لون
هذه املياه.
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مادة ()6

متا�سـها مع احلدود اخلارجية
يجب �أال تزيد درجة حرارة املياه امل�ستلمة �أو تقل عند نقطة ِّ
ملنطقة اخل ْلـط عن امل�ستوى املحدد يف اجلدول رقم ( )1املرفق بهذا القرار مقارنة بدرجة حرارة
مياه ع ْر�ض البحر ،ما مل تكن ث َّمة ُ
نظم بيئية ح�سا�سة يف تلك املنطقة يقدِّ رها اجلهاز التنفيذي.

مادة ()7

يجوز للرئي�س التنفيذي حتديد منطقة اخل ْلـط بالن�سبة لبع�ض امل�شروعات ب�أقل �أو �أكرث من
دائرة �أو ن�صف دائرة ن�صف قطرها مائة ( )100مرت ،وذلك ح�سب موقع ونوعية وخ�صائ�ص
املياه ال ُم َ�ص َّرفة.

مادة ()8

يحدد الرئي�س التنفيذي املل ِّوثات التي تنبعث من امل�شروعات من خالل اال�ستعانة بالدرا�سات
�أو نتائج حتاليل م� ِّؤ�شـرات جودة املياه ال ُم َ�ص َّرفة من تلك امل�شروعات.
ويجوز للرئي�س التنفيذي ا�ستثناء هذه امل�شروعات من تطبيق مقايي�س جودة املياه ال ُم َ�ص َّرفة
غري املرتبطة باملل ِّوثات التي ت�صدر منها.

الف�صل اخلام�س
التحاليل والقيا�سات الدورية
مـادة ()9

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )28من املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن
البيئة ،تلتزم امل�شروعات اخلا�ضعة لأحكام هذا القرار ب�إجراء التحاليل والقيا�سات الدورية
مل� ِّؤ�شرات جودة املياه ال ُم َ�ص َّرفة ح�سبما ورد يف اجلدول املرفق بهذا القرار ،وكلما طلب اجلهاز
التنفيذي ذلك.
ويف حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل �أو القيا�س للموا�صفات واملقايي�س املحددة يف هذا
القرار ،يكون للمجل�س التنفيذي م ْنح �صاحب امل�شروع مهلة مدتها �شهر واحد ملعاجلة املل ِّوثات
املائية ال ُم َ�ص َّرفة لت�صبح مطابقة لهذه املوا�صفات واملقايي�س.
ويجوز بقرار من رئي�س املجل�س بنا ًء على طلب اجلهاز التنفيذي و ْقـف العمل يف امل�شروع �إذا
مل تتم معاجلة املل ِّوثات املائية ال ُم َ�ص َّرفة خالل املدة املحددة �أو ثبت من التحليل �أو القيا�س �أن
ا�ستمرار ن�شاط امل�شروع ميثل خطر ًا على البيئة �إىل �أن يتم ا ِّتـخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق
االلتزام بهذه املوا�صفات واملقايي�س.
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ويحدد الرئي�س التنفيذي بقرار منه كيفية �إجراء التحاليل والقيا�سات الدورية امل�شار �إليها
يف الفقرة الأوىل من هذه املادة ،وطرق وميعاد ت�سليم النتائج اخلا�صة بها.

الف�صـل ال�ساد�س
توفيق الأو�ضاع
مـادة ()10

على امل�شروعات القائمة وقت �صدور هذا القرار توفيق �أو�ضاعها مبا يكفل االلتزام ب�أحكامه
خالل ثالث �سنوات من تاريخ العمل به.
وتقوم امل�شروعات خالل مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار ب�إعداد خطة
لتوفيق �أو�ضاعها ت�شتمل على بيان برنامج ومراحل تنفيذها واملدة الزمنية املحددة لتنفيذ كل
مرحلة منها .وعلى تلك امل�شروعات �إخطار اجلهاز التنفيذي بتلك اخلطة فور االنتهاء من
�إعدادها.
وي ُب ُّـت اجلهاز التنفيذي يف اخلطة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ ت�سليمها �إليه ،وله �أن يطلب
من ذوي ال�ش�أن ا�ستيفاء �أية م�ستندات �أو بيانات الزمة لذلك ،ويكون للجهاز التنفيذي طلب
تعديل هذه اخلطة على نحو معني.
وعلى امل�شروعات �إخطار اجلهاز التنفيذي ب�إمتام كل مرحلة من مراحل التنفيذ املعت َمـدة
وكذلك ب�إمتام تنفيذ اخلطة ب�أكملها خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم عمل من تاريخ االنتهاء من
تنفيذ كل مرحلة �أو اكتمال تنفيذ الربنامج بح�سب الأحوال.

مـادة ()11

يجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بنا ًء على طلب ذوي ال�ش�أن �إذا دعت ال�ضرورة لذلك
وثبت قيام امل�شروع باتخاذ �إجراءات جدية لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،م ُّد املهلة املقررة لتوفيق
الأو�ضاع امل�شار �إليها يف املادة ( )10من هذا القرار مبا ال يجاوز �أربع �سنوات �أخرى.
ويق َّدم الطلب قبل نهاية املدة املقررة لتوفيق الأو�ضاع ب�ستة �أ�شهر على الأقل م�شتم ًال على
م ِّربرات املد وما قام به امل�شروع من �إجراءات جدية لتنفيذ �أحكام هذا القرار.

الف�صل ال�سابع
�أحـكام عامـة
مـادة ()12

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )9من هذا القرار ،يجوز بقرار من رئي�س املجل�س بنا ًء
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على طلب ذوي ال�ش�أن وع ْر�ض الرئي�س التنفيذي يف حاالت ال�ضرورة �أو الظروف اال�ستثنائية
�أو الطارئة ،ا�ستثناء بع�ض امل�شروعات من تطبيق بع�ض مقايي�س جودة املياه ال ُم َ�ص َّرفة لفرتة
حمددة.

مادة ()13

يعا َقـب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم
( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة.

مـادة ()14

ُيـلغى القرار رقم ( )10ل�سنة  1999ب�ش�أن املقايي�س البيئية (الهواء واملاء) ،كما ُيـلغى كل
ن�ص يخالف احكام هذا القرار.

مادة ()15

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة
عبداهلل بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ� 25 :شعبان 1442هـ
الـمـ ــواف ـ ـ ــق� 7 :أبــريـ ــل 2021م
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