المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا
المحيط من عنصرين:

 1البيئة:
عنصر طبيعي:

يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات ،وغيرها من الكائنات
الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير
عضوية ،وكذلك األنظمة الطبيعية.

عنصر غير طبيعي:

يشمل كل ما أدخله اإلنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير
ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات
ومبتكرات وتقنيات.

 2البيئة البحرية:

المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات بحرية
أخرى ،وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشروعات ثابته
أومتحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة اإلقتصادية الخالصة للدولة

 3البيئة المائية:

البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان
ومابها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى وما فوقها من
هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة

 4األنظمة البيئية:

النظام الشامل الذي يضم جميع مكونات العناصر الطبيعية للبيئة التي تتكامل
وتتفاعل فيما بينها

 5الموارد

الطبيعية:

 6المحمية الطبيعية:

جميع الموارد التي ال دخل لإلنسان في وجودها

األرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة (طيور ،حيوانات،
أسماك،نباتات ،أو ظواهر طبيعية) ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة أو قرار من
السلطات المختصة.

 7تدهور

 8تلوث

البيئة:

البيئة:

 9المواد والعوامل
الملوثة:
 10تلوث

الهواء:

 11التلوث

المائي:

 12المواد الملوثة للبيئة
المائية:

 13شبكات الرصد البيئي:

التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف
مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو باآلثار.

التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام اإلنسان بشكل
مباشرأو غير مباشر ،إرادي أو غير إرادي ،بإدخال أي من المواد والعوامل
الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية ،والذي ينشأ من جرائه أي خطر على
صحة اإلنسان
أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية
أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء
أوإشعاعات أو حرارة أو وهج اإلضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو
بفعل اإلنسان وتؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة
وتدهورها أواإلضرار باإلنسان أو بالكائنات الحية
كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل
وهواء األماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة
اإلنسان والبيئة ،سواءكان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط
إنساني
إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية
مباشرة أوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد
صحة اإلنسان أو يعوق األنشطة المائية بما في ذلك صيد األسماك واألنشطة
السياحية أو يفسد صالحيتها لالستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من
خواصها
أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها على نحو يضر باإلنسان
وبالكائنات الحية األخرى أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة المائية أو يضر
بالمناطق السياحية أويتداخل مع االستخدامات األخرى المشروعة للبيئة
المائية
وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات
للجهات المعنية بصفة دورية

 14تقييم التأثير البيئي:

دراسة وتحليل الجدوى البيئية لألنشطة التي قد يؤثر إقامتها أو ممارستها
على سالمة البيئة

 15حماية البيئة:

المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو اإلقالل
منه أو مكافحته ،والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهالكها وحماية
الكائنات الحية التي تعيش فيها ،خاصة المهددة باالنقراض ،والعمل على
تنمية كل تلك المكونات واالرتقاء بها
السياسات واإلجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة في الدولة
اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتحقق األهداف والمبادئ التي من أجلها وضع

 16تنمية البيئة:

هذا القانون وأهمها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع
البيولوجي
والتراث التاريخي واألثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة
 17التنمية المستدامة:

ربط االعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق احتياجات
وتطلعات الحاضر دون إخالل بالقدرة على تحقيق احتياجات وتطلعات
المستقبل
الحادث الناجم عن عوامل طبيعية أو فعل اإلنسان ،والذي يترتب عليه
ضررشديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية
المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة اإلنسان أو
التي تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة ،مثل المواد السامة أو القابلة لالنفجار
أولالشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤينة.

 20المواد الضارة:

جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى اإلضرار بصحة
اإلنسان أو البيئة ،سواء كانت هذه المواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة.

 21النفايات:

جميع أنواع المخلفات أو الفضالت الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات
النووية والتي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناء على
أحكاما لقانون وتشمل:

 18الكارثة البيئية:
 19المواد الخطرة:

النفايات الصلبة :مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية
ومخلفات التشييد والبناء والهدم.
النفايات السائلة :وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية
وغيرها
النفايات الغازية والدخان واألبخرة والغبار:وهي الصادرة عن المنازل
والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع األحجار ومحطات الطاقة
وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصالت المختلفة.
النفايات الخطرة:مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة
بخواص الموادالخطرة.
النفايات الطبية:أية نفايات تشكل كليا أو جزئيا من نسيج بشري أو حيواني أو
دم أو سوائل الجسم األخرى أو اإلفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدالنية
األخرى أوالضمادات أو الحقن أو اإلبر أو األدوات الطبية الحادة أو أية
نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو
تمريض أو معالجة أورعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو
ممارسات صيدالنية أوتصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس
أو أخذ عينات أوتخزينها.
 22إدارة

النفايات:

 23تداول النفايات:

جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك
العناية الالحقة بمواقع التخلص منها.

جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية إلى حين التخلص اآلمن
منها،وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتدويرها أو التخلص
منها.

النفايات:

العمليات التي ال تؤدى إلى استخالص المواد أو إعادة استخدامها ،مثل
الطمرفي األرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو
الفيزيائية/الكيميائية أوالتخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها السلطات
المختصة.

 25إعادة تدوير النفايات:

العمليات التي تجري على النفايات بهدف استخالص المواد أو إعادة
استخدامها،مثل االستخدام كوقود أو استخالص المعادن والمواد العضوية أو
معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.

 24التخلص من

