
 

 
  

  2001لسنة ) 2(قرار رقم 
  1999لسنة ) 10(بتعديل بعض أحكام القرار رقم 

  )الهواء والماء(بشأن المقاييس البيئية 
  
  

  :وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة 
  

م    انون رق ى المرسوم بق د اإلطالع عل سنة ) 21(بع دل بالمرسوم 1996ل ة المع شأن البيئ  ب

   ،1997لسنة ) 8(بقانون رقم 

   بتعيينات وزارية ،2001لسنة ) 14(على المرسوم رقم و

  ،) الهواء والماء( بشأن المقاييس البيئية 1999لسنة ) 10(وعلى القرار رقم 

  وبناء على عرض مدير عام شئون البيئة ،

  
  :قرر اآلتي 

  
  المادة األولى

  
الهواء (ئية  بشأن المقاييس البي1999لسنة ) 10(تضاف إلى المادة األولى من القرار رقم 

  :نصهما اآلتي ) م ، ن(البندين ) والماء
  
  :البحر اإلقليمي   ) م(
  

سافة                    اه البحر لم ل   12هو المساحات من البحر التي تلي شواطئ دولة البحرين وتمتد في اتج  مي
م                    ة األم ام اتفاقي ا ألحك بحري مقاسه من خط األساس الذي يقاس منه عرض البحر اإلقليمي طبق

   .1982 لعام المتحدة لقانون البحر
  
  :المنطقة االقتصادية الخالصة   ) ن(
  

ل بحري مقاسه بخطوط               ائتي مي هي المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر االقليمي بمسافة م
  .األساس 

  
  المادة الثانية

  
م         ) ط ، ي ، ك    (تعدل نصوص البنود     رار رق ى من الق ادة األول سنة  ) 10(من الم شأن  1999ل  ب

  :إلى النصوص اآلتية ) هواء والماءال(المقاييس البيئية 
  
  :المياه المستلمة )  ط(
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ا                      دة فيم صادية الخالصة الممت ة االقت ا والمنطق هي المياه الساحلية للدولة بعمق البحر اإلقليمي له
ة                    وراء البحر اإلقليمي ، والتي يتم أو قد يتم تصريف أي مادة خطرة أو ملوثة إليها بطريقة إرادي

  :باشرة أو غير مباشرة ، وهي تشتمل على ما يلي أو غير إرادية ، م
  
  :منطقة الخلط  )1(

  
رة أو               دها لمساحة دائ هي منطقة المياه المستلمة المالصقة لنقطة التصريف والممتدة حولها أو بع

ا                ) 100(نصف دائرة يبلغ نصف قطرها مائة        ك تبع ل عن ذل متر من هذه النقطة ، أو يزيد أو يق
ة وخصائص المياه التالفة المنصرفة ، حيث يحدث في هذه المنطقة           لموقع نقطة التصريف ونوعي   

رات أو        ض التغيي دثت بع واء ح ة س صورة طبيعي اه ب ك المي زات تل ي لترآي ف األول التخفي
د                        ى أن ال تزي م يحدث ، عل ذه الجودة أو ل اييس ه ستلمة أو في مق التجاوزات في جودة المياه الم

ط عن                 درجة حرارة المياه المستلمة أو تقل عن        ة الخل ة لمنطق د نقطة تماسها مع الحدود الخارجي
ا   ) 3°± أي (ثالث درجات مئوية في جميع الحاالت  مقارنة بدرجة حرارة مياه عرض البحر م

  .لم يكن ثمة نظم بيئية حساسة في تلك المنطقة يقدرها جهاز البيئة 
  
  :نقطة التصريف  )2(
 

  . عند مرآز دائرة أو نصف دائرة منطقة الخلط وهي نقطة التقاء المياه التالفة بالمياه المستلمة
  
  :المياه التالفة )  ي(
  

ة أو   صناعية أو الكيميائي ات ال ن العملي ة ع وث ناتج ي مل أثير بيئ ة ذات ت اه ملوث ة مي ي أي ه
  .اإلشعاعية ، سواء تم تصريف هذه المياه في المياه المستلمة أو لم يتم 

  
  :التصريف   ) ك(
  

ر مباشرة              هو أي إلقاء أو تسرب أو انبع       اث أو ضخ أو تفريغ أو إهراق ، بصورة مباشرة أو غي
ان                      ستلمة سواء آ ، ألي مادة خطرة أو ملوثة أو التخلص منها في الهواء المحيط أو في المياه الم
ين في                      ا هو مب ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية ، مع مراعاة المستويات المحددة للمواد وفقا لم

  .) 4(و) 3(الجدولين رقمي 
  

  المادة الثالثة
  

ادتين   صي الم ستبدل بن م  ) 24، 13(ي رار رق ن الق سنة ) 10(م ة  1999ل اييس البيئي شأن المق  ب
  :النصان اآلتيان ) الهواء والماء(
  

  ) :13(مادة 
  

وري  الوقود األحف ل ب ي تعم ات الت تخدام الغالي د اس ب عن ازي(يج ي أو الغ ران ) الزيت واألف
ون   ة ، أن تك د الطاق دات تولي رة    ووح ازات واألبخ زات الغ ستخدم وترآي ود الم فات الوق  مواص

دود     ي الح دات ف ران والوح ات واألف ذه الغالي ي ه ود ف ات حرق الوق ن عملي ة ع ضارة الناتج ال
  .المرافق لهذا القرار ) 3(المسموح بها المبينة في الجدول رقم 
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از من الغالي            ة          ويجب في جميع األحوال تنظيف وإزالة الغ ة أو أي ات باستخدام الغاسالت األميني

دها                  ة يعتم عملية بجهاز آخر مناسب يعتمده جهاز البيئة ، آما يجب استخدام منظفات هواء مالئم
  .جهاز البيئة أيضا ، للحد من آمية الغازات والجسيمات العالقة المتسربة 

  
  ) :24(مادة 

  
ة            د المهل دة أخرى           يجوز لجهاز البيئة بناء على طلب ذوي الشأن م ق األوضاع لم  المحددة لتوفي

يراها مناسبة إذا دعت الضرورة لذلك وتبين لجهاز البيئة جدية اإلجراءات التي اتخذت في سبيل            
ثالث سنوات المنصوص            دة ال ة م ل نهاي تنفيذ أحكام هذا القرار ، على أن يقدم طلب مد المهلة قب

ل ، وأن ي                ى األق ستة أشهر عل سابقة ب ا             عليها بالمادة ال د وم ررات الم ى مب ك الطلب عل شتمل ذل
  .اتخذ من إجراءات لتطبيق هذا القرار 

  
  المادة الرابعة

  
مادة جديدة ) الهواء والماء( بشأن المقاييس البيئية 1999لسنة ) 10(تضاف إلى مواد القرار رقم 

  :نصها آاآلتي ) 22(مكرر وتأتي بعد المادة ) 22(برقم 
  

  :مكرر ) 22(مادة 
  

رة أو                   يجوز لجها  ر من دائ ل أو أآث ز البيئة أن يحدد منطقة الخلط بالنسبة لبعض المشروعات بأق
ة                 ) 100(نصف دائرة نصف قطرها مائة       ع ونوعي ى موق النظر إل ك ب ر ، حسب األحوال وذل مت

  .وخصائص المياه التالفة المتصرفة 
  

د أو ترغب                       ك التحدي ل ذل زام المشروعات التي ال تقب ة إل از البيئ ديل مساحة      ويجوز لجه في تع
منطقة الخلط بالنسبة لها ولو لم يسبق له تحديدها ، القيام وعلى نفقتهم الخاصة بإجراء دراسة أو                  

  أآثر من 
  

ك   از ، وذل ذا الجه ه ه ق علي ة أو يواف از البيئ دى جه د ل شاري متخصص ومعتم ل مكتب است قب
أثير تصري              ان مدى ت ك         لتحديد منطقة الخلط بالنسبة لتلك المشروعات وبي ى تل ة إل اه التالف ف المي

  .ويكون التحديد الذي تسفر عنه هذه الدراسة نهائيا .  المنطقة 
  

  لمادة الخامسةا
  

م    الملحق رق ا ب وارد بيانه سيمات ال ة والج ات الكيميائي ة المرآب ى مجموع ضاف إل د ) 1(ت بتحدي
م               رار رق واء المرافق للق سنة   ) 10(مجموعة مؤشرات جودة اله اي  1999ل شأن المق ة   ب يس البيئي

  ) .5(المرآب الكيميائي التالي برقم ) الهواء والماء(
  

(Co) )3( :  أول أآسيد الكربون 
  

واد         رق الم د ح ل عن ر الكام راق غي ن االحت تج ع ة ، ين م والرائح ون والطع ديم الل از ع و غ ه
اما إذا تواجد                     ازا س ر غ دم ويعتب  الكربونية ويكون مرآبا ثابتا عند اتحاده مع الهيموجلوبين في ال

  .بكميات تجاوز المسموح بها 
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  المادة السادسة

  
م      د                ) 3(يستبدل بالجدولين رق سربة عن ازات واألبخرة المت بعض الغ ق بالحدود القصوى ل المتعل

صناعات ،            ) 4(حرق الوقود ، ورقم      واء من بعض ال ى اله سربة إل واد المت اييس الم ق بمق المتعل
م    ) الهواء والماء (قاييس البيئية    بشأن الم  1999لسنة  ) 10(المرافقين بالقرار رقم     ) 3(الجدول رق

  .المرافق لهذا القرار ، وتعدل تبعا لذلك أرقام الجداول المذآورة في مواد القرار المشار إليه 
  

  المادة السابعة
  

م   دول رق ستبدل بالج ق    ) 5(ي صانع المراف ن الم صريف م اه الت اييس الخاصة بمي ق بالمق المتعل
م     ) الهواء والماء ( بشأن المقاييس البيئية     1999لسنة  ) 10(للقرار رقم    المرافق  ) 4(، الجدول رق

  .لهذا القرار ، وتعدل تبعا لذلك أرقام الجداول المذآورة في مواد القرار المشار إليه 
  

  المادة الثامنة
  

دة الرسمية            على المدير العام لشئون البيئة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجري
.  
  

   وزير دولة لشئون البلديات وشئون البيئة            
        جواد سالم العريض              

   هـ1422 ربيع األول 20:  صدر بتاريخ 
م2001 يونيـــو 12: الموافــق  
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