
 

 
 
  

  2001لسنة ) 2(قرار رقم 
  بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب
  الموظفين الالزمين للقيام بأعماله

  
  :وزير اإلسكان والبلديات والبيئة 

  
 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون 1996لسنة ) 21(بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم 

  ،1997لسنة ) 8(رقم 
  

 بشأن ندب الموظفين الالزمين 1996لسنة ) 3(بلديات والبيئة رقم وعلى قرار وزير اإلسكان وال
  ، بشأن البيئة1996لسنة ) 21(ألعمال التفتيش طبقا للمرسوم بقانون رقم 

  
 بشأن التقويم البيئي 1998لسنة ) 1(وعلى قرار وزيراإلسكان والبلديات والبيئة رقم 

  للمشروعات،
  

 بشأن المقاييس البيئية 1999لسنة ) 10(ئة رقم وعلى قرار وزير اإلسكان والبلديات والبي
  ،)الهواء والماء(
  

  ،وبناء على عرض المدير العام لشئون البيئة
  

  :قرر اآلتي 
  )1(مـــادة 

  
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين آل منها ما لم 

  :يبن من السياق خالف ذلك 
  
  :روع   المش- 1
  

أي مرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدرا للتلوث أو التدهور البيئي طبقا ألحكام 
 بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذا له بما في ذلك 1996لسنة ) 21(المرسوم بقانون رقم 

  .المرآبات بجميع أنواعها 
  
  :  المخالفة البيئية - 2
  

 بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذا 1996لسنة ) 21(ن رقم أية مخالفة ألحكام المرسوم بقانو
  .له
 
  :  المفتش - 3
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الموظف المنتدب من قبل وزير اإلسكان والبلديات والبيئة للقيام بأعمال التفتيش البيئي طبقا 
  . بشأن البيئة 1996لسنة ) 21(من المرسوم بقانون رقم ) 28(للمادة 

  
  :  التفتيش البيئي - 4
  
 1996لسنة ) 21(يام بكل أو بعض أعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ المرسوم بقانون رقم الق"

 شاملة اإلجراءات المطلوبة ألعمال التقويم البيئي ،بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذا له
 والرقابة البيئية بما في ذلك دخول المنشآت ومعاينة المشروعات واألنشطة الخاضعة ألحكام ذلك

القانون والقرارات المنفذة له، واإلطالع على السجالت والوثائق الخاصة باألعمال محل 
 وأخذ العينات وإجراءات القياسات والدراسات وذلك آله ، وطلب المعلومات والبيانات،التفتيش

بغرض التأآد من تطبيق االشتراطات والمعايير البيئية وبيان مدى االلتزام بالضوابط والحدود 
 ، وتحديد مدى تلوث البيئة،موح بها لمستوى انبعاث المواد الملوثة للبيئة وترآيزاتها فيهاالمس

 وتحرير المحاضر الالزمة إلثبات ، أو للتحقيق في شكوى بيئية معينة، إن وجد،وبيان مصادره
 وبوجه عام اتخاذ آل ما ،ما يقع من مخالفات لتلك االشتراطات والمعايير والضوابط والحدود

  ".م إلثبات المخالفة البيئية من أعمال وإجراءات يلز
  

  )2(مـادة 
  

يندب الموظفون اآلتية أسماؤهم للقيام بأعمال التفتيش الالزمة إلثبات ما يقع من مخالفات ألحكام 
  : وهم ، بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذا له1996لسنة ) 21(المرسوم بقانون رقم 

   السيد حســين عبدالنبي علــي-16   الكعبـــيجمعـة أحمد .   السيد د- 1
  محمــد علـي حســن  .   السيد د- 2  اآلنسة خولــة خليل المهنــدي-17
  عفـاف سيد علي الشـعلة.   السيدة د- 3  السيد جعفــر أحمد ســـلمان-18
  شاآر عبدالحسين خمــدن.   السيد د- 4  السيد علــي جاسم الحســابي-19
    السيد حسـن أحمد حسن جمعــة– 5  السيد عـادل أحمد عبداهللا الماجـد-20
    السيدة زهـــوة محمد الكـواري- 6  السيد علـي حسـين متـــروك-21
    السيدة سـهـاد حسين الشــهابي- 7  السيدة خيرية محمود جواد العرادي-22
راشــد عبداهللا النجـــار  السيد -23     السيد ميــرزا سـلمان خلــف– 8
    السيد عبدالمحسن محمود المحمـود- 9  اآلنسة مريــم حاجي جناحــي-24
    السيد جميــل علي اآســـيل -10  السيد محمد عبدالرسول درويــش-25
    السيد زآريــا علي عمـــران-11  السيدة فريـدة عبدالرحيم محمــد-26
  مد نعـــام  السيد ريحـــان أح-12  السيد حسـين سـلمان الشـــيخ-27
    السيد عبدالكريــم حسـن راشـد-13  السيد جميـل جعفــر حـســن-28
    السيدة لمـى عبــاس المحـروس-14  السيد حسين مصطفى حسين عامـر-29

  السيدة ســوزان محمد العجـاوي-15   
  

أعمال التفتيش البيئي خمس سنوات من تاريخ من تاريخ وتكون مدة ندب هؤالء الموظفين للقيام ب
  . ويجوز إنهاء ندب أي منهم ولو قبل انتهاء مدة ندبه ،العمل بأحكام هذا القرار قابلة للتجديد

  
  )3(مــادة 

  
يكون للموظفين المنتدبين للتفتيش البيئي سلطة وصالحية القيام بكافة األعمال الالزمة لهذا 

  : ويكون لهم على وجه الخصوص القيام بما يلي ،هذا القرارالتفتيش المبينة في 
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معاينة ما يجري من أعمال ونشاطات داخل أو خارج المشروع أو تلك الصادرة عنه   ) أ(
  .الخاضعة ألحكام قانون البيئة لإلستيثاق من اتفاقها مع تلك األحكام 

رض من قبل جهاز توجيه اإلخطارات عن المخالفات البيئية على النماذج المعدة لهذا الغ  ) ب(
  . عند ضبط المخالفة ،البيئة

تحرير المحاضر الالزمة الثبات المخالفة التي عاينها المفتش إذا آان سبق إنذار صاحب   )ج(
 أو إذا آان إثبات المخالفة ال يحتمل ،المشروع أو من ينوب عنه بإزالتها ولم يقم بذلك

 يترتب عليه ضررا بيئيا يتعذر  فيه اإلنذار أو آانيجديالتأخير أو آان موضوعها ال 
  .تدارآه 

سؤال صاحب المشروع أو من يمثله أو من يرى المفتش ضرورة سؤاله من موظفي   )د(
  .وعمال المشروع المختصين في شأن المخالفة محل اإلثبات 

  
  )4(مــادة 

  
يجوز أن يتم التفتيش على المشروع في أي يوم من أيام األسبوع في النهار أو في الليل دون 

 على أن يقوم المفتش عند دخوله ،الحاجة إلى إخطار صاحب المشروع أو من يمثله مسبقا
من هذا القرار وبإيضاح مهمته وسببها ) 8(المشروع بالكشف عن شخصيته طبقا للمادة 

مختص أو غيرهم ممن يكون متواجدا بالمشروع في ذلك الوقت من للموظف أو الشخص ال
 وعلى هذا األخير تقديم آل ، بغض النظر عن طبيعة عمله ودرجته الوظيفية،العاملين به

 وعليه بوجه خاص تقديم آافة البيانات ،مساعدة للمفتش في سبيل إنجاز أعمال التفتيش
  .مفتش والمعلومات والوثائق والسجالت التي يطلبها ال

  
  )5(مــادة 

  
  :يجب على المفتش عند تحرير محضر بالمخالفة البيئية مراعاة ما يلي 

  
  .أن يتم تحرير المحضر في مكان ضبط المخالفة   ) أ(
 وأن يعني المفتش بوجه ،أن يستوفى المحضر آافة البيانات الالزمة الثبات المخالفة  ) ب(

 والمواد القانونية محل ،وتها وسند ثب، وأسبابها،خاص ببيـان أوجه المخالفة البيئية
 وأية مالحظات أخرى يرى ،واثبات مكان وتاريخ وساعة تحرير المحضر ، المخالفة

 .المفتش أهمية إثباتها في المحضر 
 وآذا أقوال الشخص القائم بالعمل محل ،إثبات أقوال صاحب المشروع أو من يمثله  ) ج(

واله من موظفي وعمال المخالفة والمسئول عنه ومن يرى المفتش ضرورة سماع أق
 وفي حالة امتناع بعضهم عن إبداء أقوالهم أو ،المشروع وتوقيع آل منهم على المحضر

عن اإلجابة على بعض األسئلة الموجه إليهم أو رفض التوقيع على المحضر يثبت ذلك 
 على أن يوقع على المحضر في تاريخه ،في المحضر مع ذآر سبب االمتناع أو الرفض

  .يش وساعة التفت
  

  )6(مــادة 
  

على المفتش تسليم نسخة طبق األصل من األخطار بالمخالفة البيئية أو المحضر المحرر بشأنها 
إلى الموظف المختص بالمشروع المعني أو إرساله إليه بالبريد المسجل مع علم الوصول في 

ألخرى  على أن يحتفظ المفتش بالنسخة ا،اليوم التالي لتحرير ذلك اإلخطار أو المحضر
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 خالل يومين على األآثر من تاريخ تحرير ،لديه لعرضها على رئيسه المباشر) األصلية(
  .اإلخطار أو المحضر في جميع األحوال 

  
ويجب على الرئيس المباشر رفع األوراق مشفوعة برأيه خالل أسبوع من تاريخ عرضها عليه 

  .ب إلى المدير العام لشئون البيئة وذلك التخاذ القرار المناس
  

  )7(مــادة 
  

 فانه إذا ، بشأن البيئة1996لسنة ) 21(من المرسوم بقانون رقم ) 26(مع مراعاة أحكام المادة 
 أن أعمال قد أجريت أو شرع في إجرائها بالمخالفة ،تبين عند القيام بالتفتيش على المشروعات

 أو أن ثمة تجاوزا ،لالشتراطات المقررة بموجب ذلك القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له
 آان ،للنسب والضوابط والمعايير المنصوص عليها في ذلك القانون أو تلك القرارات قد وقع

 تكليف ذوي الشأن في تلك المشروعات ،لجهاز البيئة مع عدم اإلخالل بالحق في إثبات المخالفة
عليها من آثار في  ومعالجة ما ترتب ،سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات إلزالة أسباب المخالفة

 في حالة عدم ، مع إنذارهم بوقف العمل في المشروع عمال بالمادة سالفة الذآر،اجل مناسب
  .إزالة المخالفة أو عدم اتخاذ االحتياطات خالل األجل المحدد لذلك 

  
وفي حاالت التلوث أو التدهور البيئي التي تشكل خطرا على البيئة أو يترتب عليها ضررا 

 يكون لجهاز البيئة الحق في وقف العمل بالمشروع فورا آليا أو جزئيا ودائما أو ،هيتعذر تدارآ
  . وآذلك منع استعمال أية آلة أو أداة أو مادة آليا أو جزئيا ،مؤقتا حسب األحوال

  
ويفوض المدير العام لشئون البيئة في إصدار قرارات وقف العمل أو منع االستعمال في 

  .المشروع
  

  )8(مــادة 
  
حمل المفتش بطاقة تحمل صورته تعتمد من وزير اإلسكان والبلديات والبيئة وتختم بخاتم البيئة ي

  .الثبات صفة المفتش عند قيامه بأعمال التفتيش البيئي 
  

 أو إذا ،ويجب على المفتش تسليم هذه البطاقة إلى الجهاز المذآور عند انتهاء مدة ندبه للتفتيش
  .من األسباب انتهى عمله بالجهاز ألي سبب 

 
  )9(مــادة 

  
على المفتش االحتفاظ بسرية اسم أو أسماء مقدمي الشكاوي البيئية وعدم اطالع صاحب 

 وعلى المفتش آذلك االحتفاظ بسرية ما يصل ،المشروع أو الشخص المسئول فيه على الشكوى
 حتى بعد ،إلى عمله خالل عملية التفتيش البيئي من معلومات وبيانات بشأن المشروع ونشاطه

  .ترآه العمل
  

  )10(مــادة 
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على االدارت المعنية في جهاز البيئة االحتفاظ بسجل خاص بأعمال التفتيش البيئي تقيد فيه 
 وآذا ما يرى جهاز البيئة ،البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التفتيش تباعا وما يتخذ بشأنها

  .وخالفه أهمية إثباته في هذا السجل من تقارير ومعاينات 
  

  )11(مــادة 
  

 بشأن ندب الموظفين الالزمين 1996لسنة ) 3(يلغى قرار وزير اإلسكان والبلديات والبيئة رقم 
  . بشأن البيئة 1996لسنة ) 21(ألعمال التفتيش طبقا للمرسوم بقانون رقم 

  
  )12(مـــادة 

  
  .خ نشره في الجريدة الرسمية  ويعمل به من تاري،على المدير العام لشئون البيئة تنفيذ هذا القرار

  
  
  
  
  
  

      وزير اإلسكان والبلديات والبيئة              
  خالد بن عبداهللا آل خليفة                

   هـ1421 ذي الحجة 17:  صدر بتاريخ 
   م2001 مـارس  12:        الموافق 
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