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مملكة البحرين :حقائق و�أرقام
العا�صمة

املنامة

املحافظات

العا�صمة ،املحرق ،الو�سطى ،ال�شمالية ،اجلنوبية

�إجمايل امل�ساحة

الياب�سة 750 :كلم مربع ()%9.2
املياه الإقليمية 7478 :كلم مربع ()%90.8

اخلط ال�ساحلي

 350كلم

املناخ

يف ال�صيف ( يوليو �إىل �سبتمرب) :حار جد ًا وعايل الرطوبة
يف ال�شتاء (دي�سمرب �إىل فرباير) :بارد �أو معتدل مع �أمطار متف ّرقة (� 10إىل  20درجة مئوية.
من مار�س �إىل مايو ،ومن �أكتوبر �إىل نوفمرب ،يكون الطق�س دافئ ًا (� 20إىل  30درجة مئوية).

اللغة الر�سمية

العربية

النظام ال�سيا�سي

ملكي د�ستوري دميقراطي ير�أ�سه ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة،
ورئي�س احلكومة هو رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة .وويل
العهد هو �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة.

ال�سكان

( ، 1.048.084بح�سب �إح�صاءات عام 2007م) و ينق�سمون �إىل:
 529.638بحريني و  517.446غري بحريني

العملة

دينار بحريني

�إجمايل الناجت القومي  4.1مليار دينار بحريني (وفق ًا لإح�صاءات عام  )2006مو ّزعة على ال�شكل التايل:
النفط والغاز ،%13.1 :اخلدمات املالية ،%24.2 :التجارة ،%12.4 :ال�سياحة،%3 :
العقارات ،البناء والن�شاطات التجارية ،%13.4 :الزراعة� :أقل من  ،%1الإدارة العامة:
%10.8

اجل�سور

ج�سر ي�صل البحرين باململكة العربية ال�سعودية – مت ت�شييده عام 1986
ج�سر ي�صل البحرين بقطر – من املتوقع �إجنازه يف نهاية عام 2013

ال�شركات الكربى
الرئي�سة

�شركة نفط البحرين (بابكو) ،ت�أ�س�ست عام 1929
�شركة �أملنيوم البحرين (�ألبا) ،ت�أ�س�ست عام 1968
ال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن( �أ�سري) ،ت�أ�س�ست عام 1977
�شركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات (جيبك) :ت�أ�س�ست عام 1979

املوانئ الرئي�سية

ميناء �سلمان (�أقدم ميناء واملنفذ الرئي�س حلركة الب�ضائع)
ميناء خليفة ( مت افتتاحه يف نهاية عام ) 2008

�إ�ستهالك الطاقة

حوايل  8000جيجاوات �سنوي ًا (للعام )2007

�إ�ستهالك املياه

حوايل  172.4مليون مرت مكعب يف ال�سنة ( )2007مو ّزعة على ال�شكل التايل:
مياه حمالة 132.3 :مليون مرت مكعب ومياه جوفية 40.4 :مليون مرت مكعب

عدد ال�سياح الوافدين � 7,833,610سائح %63.3 ،منهم من دول جمل�س التعاون اخلليج
م�شاريع الردم الكبرية
(هكتار)

 مرف�أ البحرين املايل :م�شروع �سكني �سياحي جتاري‘يقع يف و�سط ال�ساحل ال�شمايل ملدينةاملنامة مب�ساحة تقدر بحوايل  0.38كيلومرت مربع.
 درة البحرين :م�شروع �سكني �سياحي جتاري (مت االنتهاء من املرحلة الأوىل اخلا�صةبالردم والدفن) ،تبلغ م�ساحته حوايل  20كيلومرت مربع.
	�أمواج بحر ال�شمال :م�شروع �سكني �سياحي (مت االنتهاء من املرحلة الأوىل اخلا�صة بالردموالدفن ،وب�صدد االنتهاء من ت�شييد املن�ش�آت ال�سكنية وال�سياحية) ،وتبلغ م�ساحته28
كيلومرت مربع.
 املدينة ال�شمالية اجلديدة :م�شروع �سكني يتم تنفيذه من قبل الدولة (مت االنتهاء مناملرحلة الأوىل اخلا�صة بالردم والدفن) ،تبلغ م�ساحته حوايل  6.9كيلومرت مربع.
 خليج البحرين :م�شروع �سكني �سياحي جتاري (مت االنتهاء من اجلزء الأول من املرحلةالأوىل اخلا�صة بالردم والدفن) ،وتبلغ م�ساحته  0.765كيلومرت مربع.
 ديار املحرق :م�شروع �سكني (قيد التنفيذ) .يقع امل�شروع على ال�سواحل ال�شمالية ملدينةاملح َّرق ويعترب من �أكرب امل�شاريع العمرانية وتبلغ م�ساحته حوايل  38كيلومرت مربع.

ت�صدير
«ت�أخذ الدولة التدابري الالزمة ل�صيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية»

املادة -9ح من د�ستور اململكة

�أ�صدرت مملكة البحرين خالل العقود املا�ضية العديد من الت�شريعات والقوانني واملرا�سيم امللكية ال�سامية والقرارات
الوزارية لتنظيم ا�ستخدام املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة وا�ستخداماتها ،بهدف مواكبة التطورات ال�سريعة
يف التنمية يف املجاالت املختلفة .ولقد �أكد ميثاق العمل الوطني ،يف ف�صله الثالث (املادة اخلام�سة)على �ضرورة
اتخاذ جميع الإجراءات والتدابري الت�شريعية املنا�سبة للحد من التلوث وم�صادره املختلفة؛ لذا قامت الهيئة العامة
حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ممثلة بالإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية بالعمل على
�إ�صدار تقرير حالة البيئة ل�سنة 2009م ،وهي خطوة هامة لاللتزام البيئي حلكومة مملكة البحرين.
وي�صدر هذا التقرير تنفيذ ًا ملا ورد باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 1996م ب�ش�أن البيئة ،والذي �أوكل مهمة
درا�سة امل�شاكل البيئية وحتديدها ،واقرتاح احللول املنا�سبة لها من خالل �إعداد الدرا�سات والأبحاث والتن�سيق
بني امل�ؤ�س�سات ذات العالقة� ،إىل الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية .كما جتدر الإ�شارة �إىل �أنه قد
�سبق �أن قامت الإدارة ب�إ�صدار عدد من تقارير حالة البيئة ململكة البحرين بح�سب �آليات ومنهجيات برنامج الأمم
املتحدة للبيئة ( ،)UNEPوذلك يف الأعوام 1988م1990 ،م1992 ،م .وقد �أُ ِع َّد هذا التقرير احلايل باتباع منهجية
التقييم البيئي املتكامل� ،إحدى املنهجيات التي ي�ستخدمها برنامج الأمم املتحدة للبيئة يف �إعداد تقاريره الدورية
عن توقعات حالة البيئة العاملية (اجليو ،)4حيث يهدف التقييم البيئي املتكامل �إىل التعرف على حالة البيئة الآنية
واجتاهاتها ا�ستناد ًا �ﺇىل بيانات وم�ؤ�شرات حديثة ،ويعمل على حتليل العالقات املتكاملة بني الأن�شطة الب�شرية التي
متثل القوى الدافعة وال�ضغوط الناجتة عنها ،و�آثارها يف النظم البيئية ورفاهية الإن�سان ،واال�ستجابة املجتمعية
للحد من تلك ال�ضغوط ،وحتجيم �أ�سبابها ،واحتواء �آثارها يف �إطار ما يعرف ب�إطار عمل القوى الدافعة – ال�ضغوط
– احلالة – الت�أثريات  -اال�ستجابة ( .)DPSIRبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يقوم هذا التقييم بتحليل ال�سيا�سات البيئية
الراهنة وانعكا�ساتها على حالة البيئة ،والتنب�ؤ بامل�سارات امل�ستقبلية حلالة البيئة وت�أثريها يف اخلطط والربامج
التنموية باعتماد �أ�سلوب ال�سيناريوهات امل�ستقبلية.
ي�شتمل التقرير على ت�سعة ف�صول فنية ،حتدثت عن البيئة البحرية وال�ساحلية ،وا�ستخدامات الأرا�ضي ،وجودة
الهواء واملاء ،كما تطرقت �إىل التنوع احليوي واملحميات الطبيعية� ،إ�ضافة �إىل الطاقة وتغري املناخ ،واملخلفات،

باعتبارها موا�ضيع متقاطعة مع البيئة ،وذات �أثر كبري فيها .وقد مت تقييم حالة البيئة يف كل ف�صل �ضمن منهجية
الـ( .)DPSIRالف�صول مرتابطة ببع�ضها البع�ض ب�صورة وثيقة ،و هو ما يعك�س �أهمية وجود تقييما بيئيا متكامال
لتقارير حالة البيئة .وتزامن ًا مع �إ�صدار ر�ؤية اململكة حتى 2030م ،فقد مت �إعداد ف�صل خا�ص بال�سيناريوهات
امل�ستقبلية ،ركز على �أ�س�س التنمية امل�ستدامة املتثلة يف العن�صر الب�شري ،واحلكم ال�صالح ،والتعاون الإقليمي .و
اعتمد هذا الف�صل �أ�سلوب ال�سرد الق�ص�صي يف خمتلف ال ُّن ُهج وال�سيا�سات واخليارات االجتماعية التي اعتمدتها
مملكة البحرين لل�سيناريوهات الثالثة امل�ستقبلية (الأ�سواق �أو ًال ،ال�سيا�سة �أو ًال ،واال�ستدامة �أو ًال) حتى عام 2030م،
وهو ي�ستعر�ض كيفية تطور التوجهات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية احلالية مع م�سارات التنمية يف امل�ستقبل،
و�آثارها املتوقعة على البيئة والتنمية ورفاهية الإن�سان .جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الدار�سة قد �إعتمدت على الكثري
من املراجع والتقارير العلمية ،بالإ�ضافة �إىل البيانات الفنية امل�ستقاة من الإدارات والأق�سام ذات العالقة مب�ؤ�س�سات
الدولة احلكومية.
لقد عكفت الإدارة العامة للبيئة واحلياة الفطرية دوم ًا ،ومنذ ت�أ�سي�سها ،على انتهاج الأ�سلوب التكاملي لتحقيق
التوازن البيئي بني متطلبات التنمية ،وحتقيق مبد�أ التنمية امل�ستدامة ،واال�ستخدام الأمثل للموارد والرثوات
الطبيعية .كما كان مبد�أ ال�شراكة والتعاون مع م�ؤ�س�سات اململكة كافة من �أهم �أولوياتها التي ُط ِّبقت يف �سبيل تفعيل
امل�شاركة الفعلية جلميع �شرائح املجتمع .وبالرغم من كل التحديات واملعوقات التي واجهتنا على مدى ما يقارب
ثالثة عقود ،ف�إننا ما زلنا م�صممني على امل�ضي قدم ًا ،واالرتقاء برباجمنا ،وت�أهيل كوادرنا املحلية ،مبا يجعلنا
قادرين على امل�ضي قدما والتقدم واحلر�ص على �صون البيئة؛ حفاظ ًا على �صحة و�سالمة و�أمن املواطنني وجميع
القاطنني على هذه الأر�ض احلبيبة ،حمافظني بذلك على حقنا وحق الأجيال القادمة يف احل�صول على بيئة �آمنة
ذات ثروات م�ستدامة.
متمنني �أن يعك�س هذا التقرير حالة البيئة البحرينية وتغرياتها ،ودمتم.

د .عادل الزياين
املدير العام

مــقــدمــــة

ملحة عن الهيئة

�أُ ِّ�س�ست الهيئة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية ,والتي �سيطلق عليها يف هذا التقرير الحق ًا
«الهيئة العامة» عام 2002م بـمر�سوم رقم  41و )50لتوحيد كل امل�ؤ�س�سات العاملة يف املجال البيئي
يف مملكة البحرين حتت مظلة واحدة ،وتكمن املهمة الأ�سا�سية للهيئة العامة يف حتقيق مبد�أ التنمية
امل�ستدامة عرب حماية البيئة من املواد والعوامل امللوثة ،وو�ضع اخلطط وال�سيا�سات الالزمة للمحافظة
عليها من �أجل ال�صحة العامة ،والعمل على تطوير وحماية مقومات احلياة البحرية والربية وح�سن
�إدارة املوارد الطبيعية ،تلبي ًة حلاجات الأجيال احلالية وامل�ستقبلية .وترتكز ال�سيا�سة البيئية للهيئة
على مبادئ ثالثة :مبد�أ منع ال�ضرر �أو الوقاية ،ومبد�أ تغرمي امللوث ،ومبد�أ امل�شاركة والتعاون .والإدارة
العامة هي اجلهة احلكومية الرئي�سة املعنية بو�ضع املعايري واملوا�صفات البيئية ،ومراقبة االمتثال لهذه
املعايري ،واقرتاح الت�شريعات اجلديدة.

�أهداف التقارير البيئية

ُت َع ُّد التقارير حول و�ضع البيئة اليوم من املتطلبات الأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة؛ حيث ميثل فهم
حالة البيئة حجر الأ�سا�س يف عملية و�ضع ال�سيا�سات والتوقعات البيئية امل�ستقبلية بجودة البيئة.
ولأن الن�شاطات الب�شرية ما فتئت ت�ؤثر يف البيئة ،وتلحق بها تغريات كبرية بطرق كثرية ،ف�إن الدول
حول العامل تعمل على ر�صد حالة البيئة و�إعداد تقارير يتم من خاللها تطوير وحت�سني قدراتها يف
جمال جمع البيانات الأولية وتف�سريها ،بغية �إدراك حالة البيئة حمل ّي ًا ،ور�صد حالة الأر�ض .وقد
َن َ�ش َر برنامج الأمم املتحدة للبيئة ( )UNEPيف عام 2007م تقرير توقعات حالة البيئة العاملية الرابع
(املعروف �أي�ض ًا با�سم  )4GEOوالذي �أعد مبنهجية التقييم البيئي املتكامل و ُيعد هذا التقرير الأكرث
�شمولية حول البيئة العاملية حتى يومنا هذا .ويكمن الهدف منه يف حتقيق التناغم بني العلم وعملية

�صنع ال�سيا�سات ،مع احلفاظ على امل�صداقية العلمية للتقرير ،وجعله �أكرث ان�سجام ًا مع الأهداف
وال�سيا�سات .وقد �شاركت مملكة البحرين يف �صياغة ومراجعة تقرير (.)4GEO

اجلمهور امل�ستهدَف

يحمل هذا التقرير معلومات مهمة للجميع ،فاملد ِّر�سون �سيجدون فيه م�صدر ًا غن ّي ًا بالبيانات واملعلومات
التي ميكن ا�ستعمالها يف دعم العمل يف ال�صف �أو يف جمال البحث العلمي� .أما �صانعو ال�سيا�سات
ف�سوف يقدِّ رون التحليالت يف الق�ضايا املرتبطة بالبيئة ،ومدى ت�أثري هذه الق�ضايا يف حياتنا ،و�سوف
ت�ستفيد امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة واملنظمات غري احلكومية �أي�ض ًا من التقرير؛ لكونه ير ِّكز على م�سائل
�أ�سا�سية بالن�سبة �إليهم ،وعلى تطبيق خطوات حمددة لتح�سني حالة البيئة حمل ّي ًا.

منهجية ونطاق و�ضع التقارير

�أ�ضحت �صياغة التقارير البيئية اليوم عملية حمددة ج ّد ًا ،لذلك  -ومن �أجل م�ساندة الدول الأع�ضاء
يف �صياغة التقارير عن حالة البيئة لديها على امل�ستويني املحلي والإقليمي  -و�ضع برنامج الأمم
املتحدة للبيئة جمموعة �إر�شادات وتوجيهات خا�صة بالتقييم البيئي املتكامل الذي ميكن تعريفه بـ�أنه
“العمليات املتداخلة ملعرفة وحتليل وتقييم العمليات الطبيعية والن�شاطات الب�شرية وما يتم بينها من
تفاعالت حتدد نوعية وحالة البيئة احلالية وامل�ستقبلية ،وت�ؤدي �ﺇىل بلورة ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وتبيان �سبل تطبيقها”� .إن تقرير حالة البيئة للبحرين هو
الرابع من نوعه يف اململكة،

يقع تقرير حالة البيئة يف البحرين �ضمن ت�سعة ف�صول:
الف�صل الأول :البيئة البحرية وال�ساحلية
الف�صل الثاين :جودة الهواء
الف�صل الثالث :جودة املياه
الف�صل الرابع :الأرا�ضي وا�ستخداماتها
الف�صل اخلام�س :التنوع احليوي واملحميات
الف�صل ال�ساد�س :النفايات  /املخلفات
الف�صل ال�سابع :الق�ضايا املرتبطة بالبيئة
الف�صل الثامن :امل�ستقبل اليوم ،ال�سيناريوهات البيئية يف البحرين
الف�صل التا�سع :الأولويات البيئية واخليارات يف �صنع ال�سيا�سات
تقدِّ م الف�صول ال�ستة الأوىل تقييم ًا دقيق ًا حلالة البيئة ،وللقوى الدافعة امل�ؤثرة ،وطبيعة اال�ستجابات
التي قامت بها اجلهات املعنية باململكة للحد من التدهور الناجم عن الأن�شطة الب�شرية وتخفيفه� .أما
الف�صل ال�سابع حول الق�ضايا املرتبطة بالبيئة ،ف�إنه يتناول �أثر الن�شاطات الب�شرية ب�صورة مبا�شرة
وغري مبا�شرة يف البيئة (التجارة والبيئة ،الطاقة والتغيرُّ املناخي ،البيئة وال�صحة) .ويتطرق الف�صل
الثامن �إىل ثالثة �سيناريوهات م�ستقبلية و�صو ًال �إىل عام 2030م ،معتمد ًا �أ�سلوب ال�سرد الق�ص�صي
بهدف ا�ستك�شاف ال ُّن ُهج املعتمدة يف اتخاذ ال�سيا�سات واخليارات املجتمعية التي قامت بها مملكة
البحرين (الأ�سواق �أو ًال� ،إ�صالح ال�سيا�سات �أو ًال ،اال�ستدامة �أو ًال) .بينما ِّ
يلخ�ص الف�صل التا�سع
الأولويات البيئية للبحرينِّ ،
ويو�ضح اخليارات املتاحة ل�صنع ال�سيا�سات التي من �ش�أنها حت�سني البيئة
يف اململكة ،وعك�س جمرى االجتاهات الراهنة.

َّ
ملخ�ص عن القوى الدافعة وال�ضغوط

�شهدت مملكة البحرين حتوالت ملحوظة يف القرن املا�ضي  ،كانت يف معظمها ذات ت�أثري دائم يف
الأنظمة البيئية املحلية اله�شة ،ومنط احلياة ،ورفاهية ال�سكان .وت�شمل �أهم القوى الدافعة ما ي�أتي:

()1النمو ال�سكاين والتم ُّدن (التح�ضر) :ارتفع عدد ال�سكان املقيمني من  672.124ن�سمة عام
2002م �إىل  1.048.000عام 2007م ،وتعي�ش الغالبية من ال�سكان (حوايل  )%90على ال�سواحل
�أو بالقرب منها .وتعد البحرين من الدول ذات الكثافة ال�سكانية املرتفعة ( 1400ن�سمة لكل
كيلومرت مربع) .وقد �ساهمت الطفرة النفطية يف بدايات القرن املا�ضي يف ت�سريع معدل التمدن
مع ما يرتتب عليه من انعكا�سات على قطاع النقل والنفايات ونوعية احلياة ومنط اال�ستهالك.
()2انت�شار البناء يف املناطق ال�ساحلية� :شهدت مملكة البحرين منو ًا �إقت�صادي ًا �ساهم يف جلب
الكثري من الإ�ستثمارات وامل�شاريع العقارية ال�ضخمة التي متركزت على �سواحلها وتطلب ذلك
ردم م�ساحات وا�سعة من البحر؛ بهدف �إف�ساح املجال لبناء امل�شاريع العقارية ال�ضخمة ،على
غرار «مرف�أ البحرين املايل» ،و»درة البحرين» ،ومنتجع «جزر �أمواج» و»ديار املحرق» و»املدينة
ال�شمالية اجلديدة» و»خليج البحرين» .ومل ُتغيرِّ هذه امل�شاريع امل�شهد ال�ساحلي للبحرين فح�سب،
بل �أ َّثرت �أي�ض ًا يف طبيعة التيارات املائية والبيئة البحرية ،و الن�شاطات املتعلقة ب�صيد الأ�سماك
والل�ؤل�ؤ ،كما �أن الأثر قد امت َّد لي�شمل اجلانب االجتماعي لل�صياديني وقاطني تلك ال�سواحل.
()3حتلية املياه لتلبية الطلب على املياه العذبة :على الرغم من العجز الكبري يف املياه العذبة  ،فقد
متكنت البحرين من ت�أمني االحتياجات املائية املطردة للقطاع البلدي ،بالإ�ضافة �إىل القطاع
ال�صناعي ،وذلك عرب حتلية مياه البحر .وت�ستهلك هذه العملية كميات كبرية من الطاقة ،كما
�أنها ذات �أثر مبا�شر يف جودة الهواء ب�سبب انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون وغريه من الغازات
 ،ناهيك عن الأثر املتوقع يف البيئة البحرية ب�سبب املياه الراجعة احلارة والعالية امللوحة،
واحلاوية على بقايا بع�ض املواد الكيميائية.
()4زيادة بناء وتو�سع حمطات �إنتاج الكهرباء ملواكبة التو�سع االقت�صادي ال�سريع :مل ي� ِأت الطلب
املتزايد على الكهرباء خالل العقد املا�ضي نتيج ًة الزدياد متطلبات القطاع البلدي فح�سب ،بل
امل�سجل يف
�أي�ض ًا للزيادة يف متطلبات القطاع ال�صناعي واخلدمي وال�سياحي .وقد دفع النمو َّ
هذه القطاعات احلكومة �إىل بناء حمطات كهربائية جديدة ،و�إعادة ت�أهيل وتو�سعة القائمة
منها .وي�ؤدي �إنتاج الكهرباء �إىل �آثار �سلبية على البيئة� ،إذ �إن حمطات �إنتاجها تعد من امل�صادر
الرئي�سة النبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون وغازات دفيئة( اكا�سيد النيرتوجني والكربيت) ،يف
منطقة بد�أت للتو بالتوجه نحو انتهاج �سيا�سات تخفي�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون.
تدفع هذه القوى جمتمعة نحو الت�أثري يف جودة البيئة يف البحرين ،ويو�ضح التقرير هذه الآثار ب�صورة
تف�صيلية ،وانعكا�ساتها على املدى الطويل.

امللخ�ص التنفيذي
تعد مملكة البحرين من الدول اجلزرية ذات الأنظمة البيئية الفريدة والغنية بتنوعها احليوي ،فعلى
الرغم من وقوعها يف نطاق املناطق اجلافة اال �أن ما حباها اهلل به من مياه جوفية عذبة وعيون
طبيعية وثروة بحرية جعلتها مرتكز حل�ضارات متتالية منذ �آالف ال�سنني فكانت �أر�ض اخللود وجزيرة
املليون نخلة.
�إال �أن ما �شهدته مملكة البحرين-والعامل �أجمع -من حت�ضر وتنمية �إقت�صادية ومنو �سكاين مت�سارع
وما �صاحبها ذلك من طلب متزايد على املوارد الطبيعية -املحدودة �أ�ص ًال – وتزايد يف ال�ضغوط على
الأنظمة البيئية اله�شة فيها ،وتلوث للموارد وزيادة يف �إفراز النفايات ناهيك عن ال�ضغوط اخلارجية
من تغري للمناخ العاملي وغريها بات ي�شكل تهديد ًا للرفاه الب�شري ويتطلب تدخالت و�سيا�سات توازن
بني احلفاظ على البيئة والتنمية االقت�صادية.
يقدم التقرير احلايل تقييم ًا حلالة البيئة واجتاهاتها با�ستخدام منهجية التقييم البيئي املتكامل حيث
ي�ستعر�ض املوا�ضيع البيئة ب�إطار الدوافع �أوم�سببات التغري البيئي املبا�شرة وغري املبا�شرة ،وحالة
البيئية و�آثار تلك احلالة على خدمات النظم البيئة والرفاه الب�شري ،واال�ستجابات التي متت لتح�سني
تلك احلالة .كما يتناول التقرير الق�ضايا املرتبطة بالبيئة ،وال�سيناريوهات امل�ستقبلية ،واالولويات
البيئية واملقرتحات للأ�ستدامة وذلك مل�ساعدة وا�ضعي ال�سيا�سات على �إتخاذ القرار من منظور تقيمي
متكامل للبيئة.
فالبيئة البحرية التي �أ�شتق منها �أ�سم اململكة تعد م�صدر ثراء بيئي و�إقت�صادي �إذا ما اديرت ب�صورة
م�ستدامة ،وهي ت�شكل نحو  %92من امل�ساحة الإجمالية ململكة البحرين ،ويتمركز نحو  %90من جملة
ال�سكان على �سواحلها ،وعليها تقع حمطات حتلية املياه ،وتوفر �إكتفاء ًا ذاتيا من اال�سماك ي�صل �إىل نحو
 %98من اال�ستهالك ال�سنوي ،ناهيك عن �أهميتها من ناحية التنوع احليوي اال �أنها تتعر�ض للعديد من
ال�ضغوط من امل�صادر الربية والبحرية اهمها تركز امل�شاريع اال�سكانية وال�صناعية وما يليها من بنية
حتتية وما ينتج عنها من خملفات �سائلة ،ووجود حمطات حتلية املياه ،وحمطات معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي ،وعمليات الردم وجرف الرمال ال�شاطئية ،والتلوث الناجم عن رمي خملفات م�صانع غ�سيل
الرمال وغريها ،وهو ما �أدى �إىل تدهور املوائل البحرية و�أهمها بيئات احل�شائ�ش البحرية ،وال�شعاب
املرجانية ومناطق �أ�شجار القرم ،كما �أزالت عمليات الدفان نحو  %20من ح�ضور ال�صيد و�سببت يف
تناق�ص الإنزال ال�سمكي وما ي�صاحب ذلك من �آثار �إقت�صادية و�إجتماعية �أثرت على رفاهية �شريحة
هامة من املجتمع .يتوقع �أن تزداد هذه الآثار ويتفاقم النق�ص يف املخزون ال�سمكي مع �إ�ستمرار عمليات
الدفان للإنتهاء من امل�شاريع املقرة يف �أ�سرتاتيجية البحرين  2030ومع البدء ب�إن�شاء ج�سر املحبة مع
دولة قطر .ولعل تكرار ظاهرة نفوق الأ�سماك على �سواحل البحرين وخا�صة خليج توبلي دليل على
و�صول هذه ال�ضغوط �إىل احلالة احلرجة والتي يتطلب معها و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية للإدرة املتكاملة

للمناطق ال�ساحلية ،و�إتخاذ تدابري �صارمة للحماية وال�صون و�إعادة الت�أهيل من اجل مواجهة هذه
ال�ضغوط التي حتم ًا �ستتعاظم مع ما هو متوقع من تغ ٍري للمناخ و�إحتمالية �إرتفاع م�ستوى البحر ،وت�أثر
البيئات احل�سا�سة والكائنات احلية �إثرها.
�أما بالن�سبة جلودة الهواء ف�إن الدرا�سات التي قامت بها هيئة البيئة ت�شري �إىل �أن حوايل  %49من
جممل �إنبعاثات ملوثات الهواء �إمنا تعود �إىل عوادم ال�سيارات التي و�صلت ن�سبة الزيادة ال�سنوية فيها
�إىل � %9سنوي ًا ،كما �أن عمليات �إنتاج الطاقة وحتويلها و�إنبعاثات القطاع ال�صناعي والنفطي تعد �أهم
عوامل تدين جودة الهواء وما قد ي�صاحبه من �أثار �صحية .وقد قامت هيئة البيئة بتحديث حمطات
�شبكة الر�صد و�سن العديد من ال�ضوابط والت�شريعات اخلا�صة مبقاي�س�س جودة الهواء ،وتطبيق قوانني
تقييم الأثر البيئي ،و�إلزام امل�صانع القدمية بت�صحيح �أو�ضاعها ،و�أاللتزام بتقنيات االنتاج االنظف يف
امل�صانع احلديثة ،وجنحت يف الدفع باجتاه ا�ستخدام الغاز الطبيعي كم�صدر للطاقة وحت�سني نوعية
الوقود ومراقبة عوادم ال�سيارات وغريها ،اال �أن هناك جملة ق�ضايا ال تزال عالقة وتلقي بظاللها على
جودة الهواء منها عدم تكامل ال�سيا�سات اخلا�صة بالنقل للحد من م�شكلة تزايد ال�سيارات ،وق�ضية
امل�صانع القدمية ،وتداخل املناطق ال�صناعية مع بع�ض املناطق ال�سكنية .فمع حمدودية م�ساحة
البحرين فان هناك �ضرورة لإقامة نظام للنقل اجلماعي (مرتو دبي كنموذج) ،كذلك �إن�شاء نظام
انذار مبكر لتلوث الهواء ،وبناء القدرات وحتديث الدرا�سات اخلا�صة بتلوث الهواء و�آثارها ال�صحية
يف اململكة.
وتعد مملكة البحرين واحدة من �أكرث مناطق الإجهاد املائي يف العامل ،ويخ�شى �أن ي�صبح ذلك �أحد
معوقات التنمية االجتماعية واالقت�صادية فيها .وتكمن �أكرب الدوافع والتحديات – التي تفاقم من
هذا الو�ضع احلايل والطويل الأجل – الطلب على املياه للقطاع الزراعي ( ،)%67والزيادة الكبرية
يف الطلب على مياه ال�شرب ( )%30بفعل النمو ال�سكاين امل�ضطرد وتنامي الن�شاطني ال�سياحي
وال�صناعي ناهيك عن �أمناط الأ�ستهالك املرتفعة التي ال تتنا�سب و�شح املوارد املائية يف اململكة مما
�سبب يف هبوط م�ستويات املياه اجلوفية ومتلحها .وقد �أدى هذا الو�ضع �إىل عبئ �إقت�صادي متنامي مع
الزمن على كاهل احلكومة لدعم �إنتاج وتوزيع مياه ال�شرب املحالة ،ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
املتزايدة ،ناهيك عن ما �سي�شهده العامل من زيادة يف االجهاد املائي ب�سبب تداعيات و�آثار تغري املناخ.
ويعد تفعيل دور جمل�س املوارد املائية واعتماد ا�سرتاتيجيات الأدارة املتكاملة للموارد املائية املرتكزة
على مثلث الكفاءة الإقت�صادية والعدالة الإجتماعية واال�ستدامة الإيكولوجية مع الرتكيز على جانب
�إدارة الطلب واملحافظة والرت�شيد من جانب و�إ�صالح وتعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات و�إ�صالح ال�سيا�سات
والت�شريعات املائية من �أولويات املحافظة على موارد املياه.
لقد �أدى تدهور املياه اجلوفية كم ًا ونوع ًا من جانب وزيادة الطلب على الأرا�ضي للقطاعني ال�سكني

والأ�ستثماري من جانب �آخر �إىل خروج كثري من الأرا�ضي الزراعية من دائرة الأ�ستثمار ،وتراجعت
الرقعة املزروعة و�أعداد النخيل وتدنى جودة املتبقي منها ،وفقدان النظم البيئية واملوائل وتدهور
التنوع احليوي .االمر الذي يتطلب معه و�ضع ا�سرتاتيجيات للحفاظ على حجم وتنوع القطاع الزراعي،
وا�ستخدام ا�ساليب زراعية متطورة ،وممار�سات زراعية م�ستدامة ت�ستند على برامج بحث وتطوير
زراعية لتعظيم انتاج الغذاء .كذلك ت�أهيل حمطات معاجلة املياه ال�ستخدامها يف القطاع الزراعي،
والعمل على تكامل ال�سيا�سات الزراعية وال�سيا�سات املائية .كذلك من الأهمية ادماج ق�ضايا الطلب
على املياه وادارة املوارد االر�ضية واملائية واحليوية يف اجراءات التكيف مع تغري املناخ ،ومراعات
املوائمة بني االتفاقيات البيئية الدولية مثل �إتفاقيات الت�صحر وفقدان التنوع احليوي وتغري املناخ.
وعلى الرغم من انخفا�ض �إ�سهامات مملكة البحرين يف انبعاث غازات االحتبا�س احلراري التي ال
تعدى  %0.1من جممل االنبعاثات على م�ستوى العامل ،كما �أن عدد �سكانها ميثل  % 0.0147من
�سكان العامل(عدد �سكان العامل  6.789بليون ن�سمة بح�سب �إح�صائيات عام � ، )2008إال �إنه يتوقع �أن
ي�ؤثر تغري املناخ ت�أثري ُا كبري ًا على مواردها املائية ،و�إنتاجها الزراعي �إثر ن�شوء حاالت جفاف وزيادة
ال�ضغوط على مواردها املائية املحدودة �أ�صال ،ناهيك عن تعر�ض �سواحلها املنخف�ضة للغمر �إثر
�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر .وللحد من هذه الآثار البد من �إجراء تقييم لقابلية النظم الإيكولوجية
للت�أثر بتغري املناخ .وينطوي و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للتكيف مع تغري املناخ على �أهمية بالغة نظ ًرا
للإرتباط ال�شديد مع بني تغري املناخ والرفاه الب�شري.
ومتثل حمدودية الأرا�ضي يف مملكة البحرين من جانب والزيادة ال�سكانية من جانب �آخر حتدي ًا
حقيقي ًا للتنمية احل�ضرية فعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتو�سعة الطرق وت�شييد اجل�سور فال تزال
ال�شوارع غري قادرة على ا�ستيعاب الكم الهائل لل�سيارات .كما �أن تو�سع املدن وتداخلها مع املناطق
ال�صناعية ،ون�شوء مناطق خمتلطة –�صناعية�/سكنية ،وتقل�ص الرقعة اخل�ضراء �أدى �إىل تفاقم
امل�شاكل ال�صحية من �أمرا�ض تنف�سية ،ووالدات مبكرة وغريها .ونتج عن زيادة كمية النفايات ال�صلبة
بفعل النمو ال�سكاين و�أمناط اال�ستهالك املرتبطة بالنمو االقت�صادي ،وغياب التقنيات احلديثة
للتدوير واملعاجلة ال�سليمة بيئي ًا �إىل تناق�ص العمر الأفرتا�ضي ملدفن ع�سكر .وتبقى ق�ضية تدهور
البيئة البحرية بفعل الدفان ،وتلوثها مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ثنائي ُا وتلك غري املعاجلة يف
�أوقات الذروة� ،أو عند هطول الأمطار �أو عند حدوث خلل فني يف حمطة توبلي ،وكذا التخل�ص من
الكميات الكبرية من احلم�أة يف مدفن ع�سكر ق�ضايا حتتاج �إتخاذ تدابري للتخفيف من تدهور البيئة
احل�ضرية و�إنعكا�ساته على الإقت�صاد الوطني ،وتعزيز اال�ستهالك امل�ستدام وحتفيز القطاع اخلا�ص
للدخول يف م�شاريع التدوير ك�أولوية يف جمال �إدارة املخلفات والنهو�ض بربامج التوعية والتعليم
و�إعتماد التخطيط واالدارة املتكاملة للمناطق احل�ضرية.
ويف جمال الق�ضايا املرتبطة بالبيئة ف�أنه من املتوقع �أن ي�ساهم حترير التجارة يف حت�سني كفاءة

تخ�صي�ص املوارد يف مملكة البحرين وانفتاح اال�سواق �أمام التكنولوجيا النظيفة ،وت�سهيل تبادل
املنتجات ال�صديقة للبيئة ،واالهتمام باملوا�صفات واملقاي�س�س ومنها �شهادات االيزو .وهو ما يتطلب يف
�إعادة النظر يف ق�ضايا الدعم وال �سيما دعم الطاقة ،و�أهمية ت�ضمني ا�سعار ال�سلع واخلدمات كلفتها
احلقيقية ،ومنح قرو�ض للتكنولوجيا النظيفة ،وحوافز للبيان البيئي و�شهادات االيزو وغريها من
ادوات االدارة البيئية.
عر�ض التقرير ثالث �سيناريوهات بيئية للبحرين ا�ستناد ًا للقوى الدافعة الرئي�سية للتعرف على تطور
التوجهات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية احلالية مع م�سارات التنمية يف امل�ستقبل واثرها على
االن�سان والبيئة .والتي �أ�شارت وبو�ضوح �أن اال�ستثمار يف تنمية املوارد الب�شرية ،وحت�سني احلوكمة
البيئية ،وحتقيق التعاون /التكامل الإقليمي من الق�ضايا الأ�سا�سية التي على البحرين �أن ت�سعى
به لتحقيق اال�ستدامة ،فاالعتماد على ال�سوق وحده يف �سيناريو “الأ�سواق �أو ًال” لن يحقق �أهداف
الرفاهية الب�شرية ،والأهداف البيئية املرج َّوة فربغم �أنه �سيح�سن من كفاءة ا�ستخدام املوارد وتطوير
بع�ض التقنيات احلديثة اال �أنه ي�ؤدي �إىل زيادة ال�ضغوط التي تتع َّر�ض لها البيئة ،و�إىل تباط�ؤ التقدم
يف حتقيق الأهداف االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل ازدياد التفاوت االجتماعي-االقت�صادي الذي بدوره
�سيعرقل النمو االقت�صادي .يف حني �أن تنمية املوارد الب�شرية ،وحت�سني �أ�سلوب احلوكمة ،بالتزامن
مع ازدياد التكامل بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف �سيناريو “الإ�صالح �أو ًال” و”اال�ستدامة �أو ًال”
�سيحقق تقدم �أ�سرع دون الت�ضحية بالتنمية االقت�صادية .كما �أن �سيناريو “اال�ستدامة �أو ًال” ،يوفر
التقدم احلا�صل يف �أ�سلوب احلوكمة ،والناجت عن تقدم عملية التحول الدميقراطي ،ووجود الروابط
امل�ستدامة بني ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ،ح ًّال لتحدِّ ي اال�ستدامة الذي تواجهه
البحرين.
�أخري ًا فان التنمية امل�ستدامة وحماية البيئة ترتبط �إرتباط ًا وثي ًقا ومتداخ ًال فالبيئة واملوارد الطبيعية
هي �أ�سا�س ثروة البلدان وما يح�صل من تغري بيئي و�إختالل يف اخلدمات التي تقدمها النظم البيئية
لها ميكن �أن ي�ؤثر على �صحة االن�سان و�أحتياجاته املادية وعالقاته االجتماعية و�أمنه وذلك يعني
انخفا�ض يف م�ستوى الرفاهية �أو “الفقر” وفق التقييم البيئي للألفية .وللتحول نحو �سيا�سات التنمية
امل�ستدامة واحلفاظ على ما بلغته مملكة البحرين من م�ستوى متقدم يف جمال التنمية الب�شرية ف�أنه
البد من تنفيذ �سيا�سات �سكانية فعالة ت�ؤدي اىل تباط�ؤ �أو تثبيت معدل الزيادة ال�سكانية ،و�إدراج
موا�ضيع �إقت�صاديات البيئة والتكلفة االقت�صادية للموارد والتدهور يف �صميم ال�سيا�سة البيئية ،وتعزيز
التعاون والتكامل االقليمي مع دول جمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية .و�إيالء �أهتمام �أكرب
لق�ضايا التعليم والتوعية البيئية للجمهور ودعمه ،وتبني نهج ت�شاوري وت�شاركي يف �صياغة ال�سيا�سات
البيئية ،وتعزيز دور منظمات املجتمع املدين و�إ�شراكها يف معاجلة الق�ضايا البيئية و�إدارتها من خالل
احلمالت والربامج العامة للتوعية والتعليم.

�شكر وتقدير
تتقدم �إدارة التقومي والتخطيط البيئي بال�شكر والتقدير لكل من �ساهم يف �إعداد هذا التقرير من العاملني
بالوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة باململكة  ،والأخ�صائيني يف الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية واخلرباء
الذين �ساهموا يف �إعداد بع�ض الف�صول  ،للجهود املتميزة التي بذلت يف �سبيل �إ�صداره بال�شكل املطلوب .وتخ�ص
الإدارة بالذكر �سعادة الدكتور عادل خليفة الزياين  ،املدير العام للإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية
للثقة والدعم الكبري الذي قدمه للأخ�صائيني ليت�سنى �إ�صدار التقرير على يد كوادر وطنية وال�شكر مو�صول كذلك
لربنامج الأمم املتحدة للبيئة (  - ) UNEPمكتب غرب �آ�سيا للدعم املادي والفني  ،وللمكتب اال�ست�شاري �إيكوديت
على توجيهاتهم القيمة يف الإ�شراف العام وال�صياغة.

امل�شاركون يف �إعداد التقرير من جامعة اخلليج العربي
الأ�ستاذ الدكتور وليد خليل زباري
الدكتورة �أ�سماء علي �أبا ح�سني

امل�شاركون يف �إعداد التقرير من الهيئة العامة
املهند�سة زهوة حممد الكواري
املهند�سة �سوزان حممد العجاوي
ال�سيد عبدالكرمي ح�سن را�شد
ال�سيد �إبراهيم عبدعلي بوح�سني
املهند�سة مرمي حممد الأن�صاري
ال�سيد علي من�صور عبا�س
املهند�س ح�سن عبداهلل مرزوق
ال�سيد علي جا�سم احل�سابي
ال�سيدة هيا �سلمان الدو�سري

الـفــ�ص ـ ــل الأول

البيئــة البحـريــة
والسـاحليـة

مملكة البحرين �أرخبيل من اجلزر ،يقع يف اخلليج العربي ،يف منت�صف امل�سافة بني م�صب �شط العرب وم�ضيق
هرمز ،قريب ًا من ال�ساحل ال�شرقي للمملكة العربية ال�سعودية .وي�صل جمموع �أرخبيل اجلزر �إىل  40جزيرة منت�شرة
يف م�ساحة بحرية تبلغ  8269كيلومرت ًا مربع ًا تقريب ًا ،وتبلغ امل�ساحة الأر�ضية لهذه اجلزر  760كيلومرت ًا مربع ًا.
�شكل ( ) 1احلدود
الربية والبحرية ململكة البحرين
وت�شغل البيئة البحرية وال�ساحلية نحو
 7510كيلومرت ًا مربع ًا � ،أي  %92من م�ساحة
اململكة ،ويتمركز حولها حوايل  %90من
جملة ال�سكان ،وتقع عليها جميع حمطات
حتلية مياه ال�شرب .ومتتاز هذه البيئة بتنوع
كبري يف �أنظمتها الأيكولوجية ،فهناك بيئة
ال�شعاب املرجانية ،والأع�شاب واحل�شائ�ش
البحرية ،اللتان تعتربان م�صدر غذاء
واحتماء لكثري من �أنواع الأ�سماك ،وخا�صة
�أثناء فرتات التكاثر ،وبيئة الطحالب،
وامل�سطحات الطينية وال�صخرية والرملية،
وبيئة �أ�شجار القرم والنباتات امللحية،
وغريها ،وهي بيئات تعترب موائل للكائنات
البحرية وحمطات للطيور البحرية املقيمة
واملهاجرة .كما حتتوي املياه الإقليمية
ململكة البحرين على بع�ض احليوانات
.النادرة املهددة باالنقرا�ض

�إن هذا التنوع يف البيئات ،وبالتايل املوائل ،جعل مملكة البحرين غنية باملوارد البحرية الهامة ،كالأ�سماك والق�شريات
والرخويات ،ومركز ًا لتغذية وح�ضانة هذه الكائنات البحرية وتفريخها ،مما و َّفر اكتفا ًء ذات ّي ًا يف الأ�سماك املحلية،
و�صل �إىل نحو  %98من اال�ستهالك ال�سنوي.
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 -1الق�ضايا الرئي�سة يف البيئة البحرية وال�ساحلية

توجد العديد من العوامل والقوى التي تدفع يف اجتاه العديد من امل�شاكل البيئية ،وت�ساهم ب�شكل كبري يف تدهور
البيئة البحرية ،و�أهم هذه القوى ما ي�أتي هي:

 -1.1زيادة امل�شاريع االقت�صادية يف املنطقة ال�ساحلية:

�شهدت مملكة البحرين يف الفرتة الأخرية قيام العديد من امل�شاريع االقت�صادية ،التي �شكلت �ضغوط ًا على البيئة
البحرية و�ساهمت ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف تدهور البيئة البحرية ،ومن هذه امل�شاريع على �سبيل الذكر:
مرف�أ البحرين املايل:
يقع يف و�سط ال�ساحل ال�شمايل ملدينة املنامة
مب�ساحة تقدر بحوايل  0.38كيلومرت مربع،
يف موقع املرف�أ القدمي ،ويتكون املرف�أ من �أبراج
ملكاتب جتارية ،وم�صارف ،ومرافق حيوية كمحطة
ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي و�أخرى لتوفري
التربيد املركزي�....إلخ .ومن املتوقع �أن تنتهي
�أعمال �إن�شاء املرف�أ مطلع عام 2010م.

منتجع درة البحرين:
يتكون هذا املنتجع من عدة جزر ا�صطناعية �أهمها
جزيرة الهالل ,ويقع يف اجلهة اجلنوبية ال�شرقية من
جزيرة البحرين ويربط كل جزير ٍة باجلزيرة املجاورة
ج�سر يعرب املاء وتقدر م�ساحته بـ 20كيلومرت مربع .
وميثل هذا امل�شروع مدين ًة �ساحلي ًة �سكنية و�سياحي ًة
م�صغر ًة؛ كما �أنه يحوي العديد من املرافق احليوية
الأخرى كمحطة لتحلية املياه لغر�ض ري امل�سطحات
اخل�ضراء و�أخرى لتوفري التربيد املركزي ،وحمطة
ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي �....إلخ.

خليج البحرين :
يقع قبالة املنطقة الدبلوما�سية مب�ساحة كلية تقدر
بـحوايل  0.765كيلومرت مربع (م�ساحة اجلزء
الأول من امل�شروع  0.46واجلزء الثاين ،)0.30
وميثل هذا امل�شروع مدين ًة �ساحلي ًة �سكنية ،جتارية
و�سياحي ًة ،هذا بالإ�ضافة �إىل مرافق البنية التحتية
العامة وحمطة ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ....
�إلخ .ومن املتوقع االنتهاء من �أعمال �إن�شاء امل�شروع
يف عام 2010م.

منتجع جزر �أمواج:
وهو عبارة عن جزر متقاربة ت�شتمل على العديد من
املرافق ال�سياحية وال�سكنية وتقد م�ساحة امل�شروع
بحوايل  2.790كيلومرت مربع .ويقع هذا امل�شروع �إىل
ال�شمال ال�شرقي من حمافظة املحرق.

� 2.1شح الأرا�ضي ال�سكنية واال�ستعا�ضة بدفن املناطق ال�ساحلية:

�أدى النمو ال�سكاين امل�ضطرد يف عدد ال�سكان وما �صاحبه من زيادة الطلب على الأرا�ضي ال�سكنية وحمدوديتها
على الياب�سة �إىل جلوء اململكة �إىل دفن املناطق البحرية ال�ضحلة لإقامة م�شاريع املدن ال�سكنية كم�شروع املدينة
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ال�شمالية الواقع �شمال غرب البديع وتت�ألف املدينة ال�شمالية من �أرخبيل من اجلزر مب�ساحة تقارب  6.9كيلومرت
مربع  ،ويو�ضح ال�شكل () 2املخطط العام للم�شروع ،ومن املقرر �أن يتم تنفيذ امل�شروع على مراحل عدة.
�شكل ( )2املخطط العام مل�شروع املدينة ال�شمالية

 3.1زيادة عدد حمطات حتلية املياه وحمطات معاجلة مياه املجاري

�صاحب النمو ال�سكاين يف مملكة البحرين والتنمية الإقت�صادية زيادة الطلب على املياه املحالة ،وزيادة احلاجة
�إىل معاجلة مياه املجاري .وملواكبة هذه الزيادة ،مت �إن�شاء العديد من حمطات حتلية املياه ،وحمطات معاجلة مياه
املجاري للعديد من امل�شاريع ذات الطابع الإ�ستثماري كمرف�أ البحرين املايل ،خليج البحرين ،درة البحرين منتجع
العرين ال�صحراوي�...إلخ.

 -2ال�ضغوط واملخاطر الواقعة على البيئة البحرية

تتمركز يف املنطقة ال�ساحلية مبملكة البحرين العديد من �أن�شطة التنمية ال�صناعية ،وعدد من �أن�شطة التنمية
احل�ضارية وال�سياحية ،بالإ�ضافة �إىل وجود البنية الأ�سا�سية للموانئ.
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وتختلف الأن�شطة وتتنوع على ال�ساحل ال�شرقي للمملكة عنها يف ال�ساحلني ال�شمايل والغربي؛ حيث ترتكز على
ال�ساحل ال�شرقي العديد من الأن�شطة ال�صناعية ،كامل�صايف النفطية ،واملجمعات البرتوكيميائية ،ومعامل حتلية
املياه ،وحمطات توليد القدرة الكهربائية ،بينما يكرث الن�شاط ال�سياحي والتنموي واالقت�صادي يف ال�ساحلني
ال�شمايل والغربي .وقد �أدى هذا االختالف يف الأن�شطة �إىل اختالف ال�سمات الفيزيائية واحليوية ،كحرارة �سطح
البحر ،وامللوحة ،وتركيز �أيونات الهيدروجني ،وغريها .وهناك عدد من املخاطر التي تهدد نوعية البيئة البحرية
وال�ساحلية ومواردها البيئية مبملكة البحرين ،وهي مرتبطة بامل�صادر الآتية:

 -1.2امل�صادر الربية

تعترب حمطات مياه ال�صرف ال�صحي املنت�شرة بغالبيتها على طول �سواحل اململكة البحرين من �أهم م�صادر
التلوث الربية؛ حيث تقوم بت�صريف كميات كبرية من مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة جزئي ًا �إىل البيئة البحرية.
ويعترب ت�صريف مياه املجاري املعاجلة م�صدر ًا رئي�س ًا للتلوث ال�ساحلي يف البحرين؛ حيث �إن املياه املعاجلة جزئي ًا
وامل�ص َّرفة �إىل البحر من حمطات املعاجلة تت�ضمن �أحيان ًا جتاوزات يف ن�سب بع�ض اخلوا�ص ،كاالحتياج الكيميائي
والبيوكيميائي للأك�سجني ،والأمونيا ،وبع�ض املعادن الثقيلة ،كما حتتوي املياه امل�ص َّرفة �أي�ض ًا على �أحياء دقيقة ميكن
�أن تكون بكترييا والأوليات (الربوتوزوا) املمر�ضة ،ورمبا الفريو�سات �أي�ض ًا .ويرتبط  %90من منازل �سكان البحرين
ب�شبكة املجاري الرئي�سة مبا�شرة  ،بينما يتم نقل مياه املجاري من بقية املنازل عرب �شاحنات �إىل املحطة الرئي�سة
بتوبلي .وي�ستقبل املرفق الرئي�س (حمطة توبلي) ملعاجلة مياه املجاري ما يزيد عن � 190ألف مرت مكعب /يوم من
مياه املجاري املنزلية من خمتلف �أنحاء البالد ،بالإ�ضافة �إىل نحو � 15ألف مرت مكعب /يوم يتم ا�ستقبالها من عدة
حمطات �صغرية منت�شرة يف خمتلف �أنحاء اململكة .ومت تقدير حجم مياه املجاري املعاجلة التي يتم ت�صريفها يف
البحر بنحو � 130ألف مرت مكعب يف اليوم.
جماري فرعية ،وجميعها تقوم مبعاجلة مياه املجاري معاجلة ثالثية،
ويوجد يف مملكة البحرين �إحدى ع�شر حمطة
ٍ
وبت�صريف مياهها املعاجلة جزئي ًا �إىل البيئة البحرية ،ما عدا حمطة جامعة البحرين التي تقوم باملعاجلة ثالثي ًا،
ويتم ا�ستخدام مياهها املعاجلة لأغرا�ض الري.وبالرغم من �أن حمطة توبلي تقوم باملعاجلة الثالثية �إال �أنها ونتيجة
ال�ضغط عليها ف�إنها يف موا�سم الذروة تلقي مبياهها املعاجلة يف البحر ،وفيما ي�أتي اجلدول برقم ( )1الذي يو�ضح
معدل ت�صريف املياه من حمطات املجاري.
�أما الأن�شطة ال�صناعية املطلة على البيئة ال�ساحلية فتمار�س يف مناطق حمددة يف البحرين ،كمنطقة احلد
ال�صناعية ،ومنطقة �سرتة ،وخليج توبلي ،ور�أ�س زويد ،وينتج عن هذه الأن�شطة يف غالب الأحيان ملوثات لها �أثرها
يف على البيئة البحرية ويو�ضح اجلدول برقم ( )2معدل ت�صريف مياه ال�صرف ال�صناعي من بع�ض ال�شركات �إىل
البيئة البحرية.
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جدول ( )1معدل ت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي من املحطات الفرعية �إىل البيئة البحرية2008 ،
1
2
3
4
5
6
7
8
9

)معدل الت�صريف (مرت مكعب /اليوم
1,340
308
1,078
8,220
410
269
ال يوجد ت�صريف �إىل البحر
55
153

املحطة
)حمطة جنوب �ألبا(
حمطة جو
حمطة اجل�سرة
حمطة �شمال �سرتة
حمطة ع�سكر
حمطة جدة
حمطة جامعة البحرين
حمطة الدور
حمطة الهملة

جدول( - )2معدل ت�صريف مياه ال�صرف ال�صناعي من بع�ض ال�شركات �إىل البيئة البحرية2008 ،
ال�شركة

معدل الت�صريف
مرت مكعب(/
)اليوم
693,974

1

)�شركة نفط البحرين بابكو(
ال�شركة الوطنية لل�صناعات
البرتوكيماوية
�شركة تنقية املياه

395

4

ال�شرق الأو�سط للثلج واملياه العذبة

30

5

�شركة البحرين ل�سحب الأملنيوم

20

2
3

1,030,525

العنا�صر الأ�سا�سية
�أمونيا ،كلور ،فلور ،مواد هيدروكربونية،
كربون ع�ضوي
�أمونيا ،نرتات ،كلور ،الزئبق
الكلور ،الكال�سيوم ،ال�صوديوم ،املاغني�سيوم،
البوتا�سيوم
االحتياج الكيميائي للأك�سجني ،كادميوم،
ر�صا�ص ،جمموعة الكربون الع�ضوي ،املواد
البرتولية الفلورن�سية
�أمونيا ،فلور ،كلور ،زنك

امل�صدر :التقارير الن�صف ال�سنوية لل�شركات

ومن امل�صادر الربية التي ينتج عنها ملوثات ذات �أثر �سلبي يف البيئة البحرية حمطات حتلية املياه التي تتوزع على
ال�ساحل ال�شرقي للمملكة ،والتي يعمل بع�ضها بتقنية التنا�ضح العك�سي ،كمحطة الدور ،وحمطة ر�أ�س �أبوجرجور،
وبع�ضها بتقنية التبخري الومي�ضي املتعدد املراحل ،كما هو احلال مبحطة احلد ،وحمطة العزل� ،أما بع�ضها الآخر
فيعمل بتقنية التقطري املتعدد الأثر ،كما هو احلال يف املرحلة الثالثة من حمطة احلد .ويبلغ �إجمايل الطاقة
الإنتاجية لهذه املحطات  113,650مرت ًا مكعب ًا من املياه املحالة يف اليوم الواحد .وتقوم حمطات حتلية املياه

24

الف�صل االول :البيئــة البحريــة وال�ساحليــة

بت�صريف املياه ال�شديدة امللوحة الناجتة عن عمليات التحلية �إىل املناطق ال�ساحلية ،بالإ�ضافة �إىل الكلور وما
حتدثه من �أثر حراري ،وهو الأمر الذي ميثل تهديد ًا م�ستم ّر ًا وخطري ًا للبيئة البحرية.
وتتوقف الآثار البيئية للمياه ال�شديدة امللوحة امل�صرفة من حمطات التحلية على اخل�صائ�ص وال�سمات الفيزيائية
والكيميائية واحليوية (البيولوجية) للبيئة ال�ساحلية التي يتم ت�صريف هذه املياه فيها .ويف معظم الأحيان ف�إن
هذه املياه تدخل مرة ثانية �إىل معامل التحلية مع م�آخذ املياه وهو ما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض الكفاءة الت�شغيلية لهذه
املحطات.
وت�ؤثر درجة احلرارة يف ظاهرة التنقية الذاتية الطبيعية يف الأج�سام املائية؛ وخوا�صها ال�صحية ،وت�ؤدي زيادة
احلرارة �إىل الإ�سراع يف التحلل احليوي للمواد الع�ضوية يف املاء وروا�سب القاع؛ وهو ما ي�ؤدي �إىل زيادة احلاجة �إىل
الأك�سجني الذائب ،حيث يقل ذوبان الأك�سجني يف املاء ب�إزدياد درجة احلرارة وي�ؤدي ذلك �إىل ا�ستنفاد الأك�سجني
ب�سرعة ،و�إىل تعفن املواد الع�ضوية.
�أما الكلور فهو غاز �سام �أخ�ضر م�صفر ،له خا�صية �سريعة للذوبان يف املاء ،ويتحد مبا�شرة مع كثري من املواد
الع�ضوية وغري الع�ضوية ،ويتكون مع املواد النيرتوجينية الكلورامينات التي لها �أي�ض ًا ت�أثريات �سامة يف الأ�سماك،
�سم َّية الكلور احلر نف�سه .كما ي�ؤدي الكلور �إىل نق�ص كمية الأك�سجني املحمول بخاليا الدم احلمراء،
ولكنها �أقل من ِّ
وبالتايل ي�ؤدي �إىل اختناقها.

2.2امل�صادر ال�ساحلية

�أدى النمو الكبري وال�سريع والأن�شطة االقت�صادية ال�ساحلية العديدة التي �شهدتها البحرين يف ال�سنوات الأخرية �إىل
و�ضع �ضغوط ًا �إ�ضافي ًة على البيئة البحرية وموائلها ،وبالذات ال�شعاب املرجانية املهددة باالنقرا�ض .و�شهدت �سواحل
البحرين عمليات جرف للرمال ال�شاطئية ،وردم للمناطق ال�ساحلية ،وقد زادت هذه الأن�شطة يف ال�سبعينات ب�سبب
ال�ضغوط الناجتة عن امل�شروعات ال�صناعية وال�سكنية .وقد كان ردم م�ساحات كبرية من البحر �أمر ًا مطلوب ًا لإن�شاء
املجمعات ال�صناعية ،ولت�شييد ج�سر امللك فهد الذي يربط البحرين باململكة العربية ال�سعودية .و�أدت عمليات ردم
بع�ض املناطق البحرية �إىل زيادة امل�ساحة ال�سطحية ململكة البحرين من  661.87كيلومرت ًا مربع ًا يف عام 1963م
�إىل  760كيلومرت مربع يف عام 2007م� ،أي �إن الزيادة بلغت  99كيلومرت ًا مربع ًا يف �أقل من � 45سنة ،وقد �أدى تو�سع
املدن والنمو احل�ضري �إىل التعدي على م�ساحات كبرية يف املناطق ال�ساحلية يف مملكة البحرين.

 3.2امل�صادر البحرية

متثل ناقالت النفط القادمة �إىل البحرين من خمتلف �أنحاء العامل م�صدر ًا من م�صادر ال�ضغط على البيئة
البحرية ،فهناك كميات كبرية ال ي�ستهان بها من امل�شتقات النفطية التي يتم ت�صديرها ونقلها عرب مرف�أ �شركة
نفط البحرين (بابكو) مبنطقة �سرتة ،وقد �أدى عدد من حوادث الناقالت واالن�سكابات النفطية �إىل �إحداث �أ�ضرار
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كبرية بالبيئة البحرية .ويتم ت�صريف كميات من النفط �إىل البيئة البحرية عن طريق مياه التوازن امللوثة بالنفط
من الناقالت .كما تفرز خمتلف �أنواع ال�سفن املارة يف املياه الإقليمية ململكة البحرين مياه �آ�سنة ،وزيوت م�ستعملة
تنتج من عملية الطرد املركزي للزيت امل�ستخدم يف ت�شغيل ال�سفن ،بالإ�ضافة �إىل ما يت�سرب من غرف املحركات،
ومن عمليات غ�سل املحركات .وبالرغم من قلة النفايات �إال �أنها ذات حمتوى عال من النفط .ومن املخلفات التي
تخلفها ال�سفن �أي�ض ًا مياه ال�صرف ال�صحي ،ولكي تقوم ال�سفن بالتخل�ص من هذه النفايات ب�صورة �صحيحة يجب
توفري املرافق املنا�سبة ال�ستقبال النفايات ومياه التوازن.
وتوجد يف البحرين مرافق ال�ستقبال خملفات ال�سفن ومعاجلتها ،حيث تقوم �شركة نفط البحرين (بابكو)
با�ستقبال ومعاجلة خملفات ال�سفن الناجتة عن غ�سل خزاناتها ،والتي عادة ما تكون عبارة عن خليط من املنتجات
النفطية ومياه التنظيف .كما وت�ستقبل وتعالج ال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن (�أ�سري) احلم�أ املرت�سب يف
قيعان اخلزانات التابعة لل�سفن ،وتقوم ال�شركات اخلدمية املرخ�صة من قبل الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة
الفطرية با�ستقبال خملفات ال�سفن ونقلها �إىل املواقع املخ�ص�صة لها يف منطقة ع�سكر ملعاجلتها.
ويوجد عدد من خطوط الأنابيب يف البيئة البحرية وال�ساحلية للبحرين ،وتقوم هذه اخلطوط بنقل النفط اخلام من
ال�سعودية �إىل البحرين ،ونقل امل�شتقات النفطية �إىل مرافئ الت�صدير وت�شكل هذه الأنابيب �أي�ض ًا �أحد ال�ضغوط على
البيئة البحرية وال�ساحلية ونادر ًا ما يتم طمر خطوط الأنابيب يف املناطق ال�ساحلية ب�سبب التكلفة العالية لتنفيذ
ذلك مما يجعلها عر�ضة حلوادث الت�سرب التي قد تنجم من حوادث ا�صطدامها باملراكب والناقالت وغريها
وم�صدر ًا لتلويث البيئة البحرية.
�إن �أعمال جرف الرمال والطني يتم �إجرا�ؤها بكميات كبرية يف عدد من املناطق ال�ساحلية مبملكة البحرين ،وتجُ ري
�أعمال جرف الرمال ورفعها ملنع تراكم الروا�سب الطميية والرمال الناعمة يف املوانئ واملمرات املائية ،بالإ�ضافة
�إىل �أنها تجُ رى لتنفيذ امل�شروعات الإن�شائية اجلديدة ،وامل�شروعات الهند�سية التي ُتقام يف املياه املغمورة ،ويتكون
ما يتم جرفه من مواد رملية وطينية ،وت�ستخدم هذه املواد بعد ذلك يف �أغرا�ض الردم.
وتنت�شر معامل جرف وغ�سل الرمال على ال�ساحل ال�شرقي للمملكة ،حيث تلقي هذه املعامل باملياه الناجتة عن
عمليات اجلرف والغ�سل يف البيئة ال�ساحلية املجاورة ،ويف �أحيان عديدة تتجاوز ن�سبة الطمي (ال�سلت) يف املياه
امل�صرفة احلدود امل�سموح بها ،وي�ؤدي انت�شار الطمي يف البيئة البحرية �إىل تكدر املياه و�إفتقادها �صفاءها وبالتايل
انخفا�ض عمليات التمثيل ال�ضوئي الالزمة لنمو الأحياء البحرية .ويلخ�ص اجلدول برقم( )3الآتي جممل ما مت
ذكره من �ضغوط وخماطر على البيئة البحرية وال�ساحلية.
جدول (- )3ال�ضغوط واملخاطر على البيئة البحرية وال�ساحلية
امل�صادر الربية
 حمطات معاجلة مياه املجاري حمطات حتلية املياه -الأن�شطة ال�صناعية
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امل�صادر البحرية
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 -3حالة البيئة البحرية يف مملكة البحرين
 -1.3املوائل البحرية الرئي�سة
ميكن تق�سيم املوائل البحرية الرئي�سة يف مملكة البحرين �إىل:
ُمهُد احل�شائ�ش البحرية

توفر احل�شائ�ش البحرية �أف�ضل املوائل للعديد من �أنواع الأحياء البحرية ذات الأهمية التجارية ،وهي توجد على
�شكل بقع ممتدة على طول �سواحل البحرين ،وتزدهر هذه احل�شائ�ش يف مملكة البحرين بكثافة على الرغم من
�أنها ال متتد عموم ًا �إىل �أكرث من ثمانية �أمتار عمق ًا .وتتكون معظم منابت الأع�شاب الكثيفة على ركائز رملية،
وتوجد ثالثة �أنواع من الأع�شاب معروفة جيد ًا يف مملكة البحرين ،وهي توفر بيئة جيدة ومهمة للعديد من الأحياء
البحرية ،وتقع غالبيتها يف اجلزء ال�شرقي من املياه الإقليمية املغمورة� ،أما ثاين �أكرب املنابت فتقع يف اجلزء الغربي
من املياه الإقليمية املغمورة ململكة البحرين.

الطحالب

تعترب الطحالب من �أنواع املوائل املهيمنة يف منطقة املد ال�شرقية واملنطقة املغمورة جلزيرة البحرين الرئي�سة
وجمموعة جزر حوار .وت�صنف الطحالب يف البحرين �إىل �أربعة �أنواع :الطحالب اخل�ضراء ،والطحالب احلمراء،
والطحالب البنية ،والطحالب املرجانية.

ال�شعاب املرجانية

على الرغم من االعتقاد ال�سائد ب�أن ال�شعاب املرجانية ال توجد يف البيئات ذات الظروف املناخية القا�سية ال�شديدة
التطرف ،الواقعة يف املناطق املوجودة فوق و�أ�سفل خط عر�ض  23.5oيف �شمال وجنوب خط اال�ستواء على التوايل،
ف�إن وجود ال�شعاب املرجانية يف منطقة اخلليج العربي يعد مثا ًال فريد ًا لتكيف الأحياء البحرية .ويوجد يف مملكة
البحرين العديد من ال�شعاب املرجانية ،وبو�صفها �إحدى املوائل ،ف�إنها ت�ؤدي دور ًا مه ّم ًا بالن�سبة �إىل بع�ض الأنواع
من الأ�سماك .وال�شعاب املرجانية على درجة عالية من التنوع �إذا ما قورنت بالكائنات احلية الأخرى .وقد مت
العثور يف املياه الإقليمية للبحرين على حوايل  30نوع ًا من الأحياء البحرية التي ت�ؤول �إىل  19نوع ًا من ال�شعاب
املرجانية ،وتعادل هذه ال�شعاب املكت�شفة �أقل من  %5من مناطق ال�شعاب املرجانية يف ف�شت العظم وف�شت اجلارم
وخور الف�شت .وتوجد ال�شعاب املرجانية الأكرث تنوع ًا و�صحة يف ف�شت �أبولثامة ،الذي يبعد حوايل  75كيلومرت ًا �إىل
ال�شمال من جزيرة البحرين.

�أ�شجار القرم

تت�ضمن النظم البيئية لأ�شجار القرم � Mangrovesأكرث من  60نوع ًا من الأ�شجار على م�ستوى العامل ،وهي توفر
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حيز ًا حيو ّي ًا لأكرث من  2000نوع من الأ�سماك والالفقاريات والنباتات الهوائية يف خمتلف �أنحاء العامل a،وتوجد
�أ�شجار القرم من نوع  Avicennia marinaيف خليج توبلي ،وهو املكان الوحيد لتواجد هذا النوع ،من �أ�شجار القرم
الذي يعترب حتت تهديد االنقرا�ض ب�سب عمليات الدفان للأرا�ضي يف خليج توبلي ،و ما يرتتب من ت�صريف مل�صانع
غ�سل الرمال وحمطة توبلي  ،كما توجد �أنواع �أخرى من �أ�شجار القرم يف دوحة عراد وهي تعد الآن موائل ا�صطناعية
بعد قيام �إدارة الرثوة البحرية بزرعها يف منت�صف الت�سعينات من القرن املا�ضي.

 2.3الرثوات البحرية احلية

 1.2.3الق�شريات
 1.1.2.3الروبيان

يحظى خليج توبلي واملناطق املائية ال�ضحلة جنوب ف�شت العظم مبكانة متميزة ب�سبب وفرة الروبيان  Penaeidبها.
وتوجد �ستة �أنواع من هذه يف تلك املناطق ،و�إن كان ال�صيد التجاري يعتمد �أ�سا�س ًا على نوع واحد هو Penaeus
� .semisulcatusأما الأنواع الأخرى فهي ت�شكل ما ن�سبته  %5من كميات الروبيان التي يتم ا�صطيادها �سنو ّي ًا.
وينمو نوعان فقط �إىل حجم جيد ،هما Penaeus latisulcatus:و  ،Matapenaeus Kutchensisبينما تت�سم الأنواع
الأربعة الأخرى M. stebbingi :و  Trachypenaeus curvirostrisو  Metapenaeopsis stridulandsو M. mogiensis
ب�صغر �أحجامها ،وعادة ما يتم التخل�ص منها – بعد �صيدها – جزئي ًا �أو كلي ًا .وتكون كمية الروبيان ال�صغري
احلجم �أكرب من كمية الروبيان الكبري احلجم الذي يتم �صيده ،وذلك يف نهاية مو�سم ال�صيد (فرباير وحتى
يوليو) .وتعد �سفن ال�صيد التي تقوم بجرف القاع امل�سئول الأول عن ا�ستنزاف خمزون النوع الرئي�س من الروبيان
املعروف علم ّي ًا با�سم  .P. semisulcateويدل على ذلك ما لوحظ من انخفا�ض معدالت �صيد هذا النوع ،و�أحجامه
ال�صغرية التي متت م�شاهدتها يف �أثناء درا�سة م�سحية �أجريت من قبل دول جمل�س التعاون اخلليجي .وبرغم ذلك،
ف�إنه من املرجح �أن يكون ل�سفن ال�صيد التي ت�ستخدم �شباك اجلر �أثر حمدود يف بي�ض ذلك النوع من الروبيان.
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  2.1.2.3جراد البحر

توجد �أربع عائالت من جراد البحر تنتمي �إىل الطائفة العليا من الق�شريات ،ومن بني هذه العائالت توجد عائلتان
يف منطقة اخلليج العربي ،وهما :جراد البحر ال�شوكي �أو ال�صخري (العائلة  ،)Palinuridaeوجراد البحر الزلق
(العائلة  .)Scyllarideaومن بني عائلة جراد البحر ال�شوكي يتم ا�ستغالل بع�ض الأنواع جتار ّي ًا ،مثل :جراد البحر
ال�شوكي املدور (الإ�سكالوبي) ،وجراد البحر ال�شوكي.
ويف مملكة البحرين يتم احل�صول على جراد البحر ذي الأنف اجلارويف (الذي ينتمي �إىل العائلة ،Scyllaridae
واملعروف علم ّي ًا با�سم  )Thenus orientalisك�صيد جانبي – ب�صورة وا�سعة – �أثناء �صيد الروبيان ،ويتم �صيد نحو
 200طن من هذا النوع من جراد البحر �سنو ّي ًا.

 2.2.3الأ�سماك

بوجه عام ،يوجد انخفا�ض ملحوظ يف عدد �أنواع الأ�سماك املوجودة يف املنطقة البحرية للخليج العربي؛ وذلك
نظر ًا �إىل �سيادة اجلفاف والظروف املناخية ال�شبه املدارية .ومع ذلك توجد الأنواع الفردية ب�أعداد كبرية .وحتتوي
املنطقة البحرية للخليج العربي على �أكرث من  500نوع من الأ�سماك ،يعي�ش معظمها يف مواطن �أوقيانو�سية �أو
مواطن قاعية ناعمة احلبيبات ،ويعي�ش يف ال�شعاب املرجانية نحو  125نوع ًا على الأقل .ويوجد يف البحرين 71
نوع ًا.وقد ك�شف تقرير �صادر عن الهيئة العامة عن تراجع كميات �صيد الأ�سماك بن�سبة  68يف املئة خالل الع�شرة
�أعوام الأخرية� ،إ�ضافة �إىل تراجع �أنواع احلظور �إىل  18نوعا فقط بعد �أن كانت ت�صل �إىل  33نوعا .وميكن الإ�شارة
�إىل �أن م�صائد الأ�سماك مل ت�سجل من ّو ًا يذكر منذ عام 1996م واجلدول ( )4يبني تراجع كميات �صيد الأ�سماك يف
الفرتة من  ،2008-1998كما �أن اجلدول يو�ضح �أي�ض ًا الرتاجع احلا�صل يف الق�شريات والرخويات.
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واجلدول ( ،)4تراجع كميات �صيد الأ�سماك يف الفرتة من ( 2008-1998الطن املرتي)
ال�سنوات
جممو عا ت
الأ�سماك 2003 2002 2001 2000 1999 1998
الأ�سماك 1158 823.1 1073.2 1082.6 1648.5 1386
192 36.9
252
670
الق�شريات 77 261
60.4 65.3 23.7 30.6
الرخويات 0 749
1413 925.3 1349 1783 1725 1722
املجموع

2008 2007 2006 2005 2004
520 426 944 517 607
23.4 9.8 14.9 53.3 83.6
11.7 13.8 5.5 20.8 17.3
556 450 964 591 708

 .3.3خ�صائ�ص البيئة البحرية
 1.3.3درجة احلرارة

معظم الدرا�سات التي �أجريت حول قيا�س حرارة مياه البحر على �سواحل البحرين غطت مواقع قليلة ،ولفرتة زمنية
ق�صرية ،وركزت كثري ًا على املناطق ال�شمالية وال�شمالية ال�شرقية .و درجة احلرارة ترتاوح بني  14و  35درجة مئوية،
ويو�ضح اجلدول برقم (� )5أدناه التغري يف درجة احلرارة بني الأ�شهر والف�صول يف �أحد املواقع ال�ساحلية يف اجلزء
ال�شمايل ال�شرقي من البحرين .ومن الوا�ضح ارتفاع درجة احلرارة يف ف�صل ال�صيف ،الذي ي�صل فيه املعدل �إىل
 31.4درجة مئوية ،مقارنة بف�صل ال�شتاء الذي ينخف�ض فيه املعدل �إىل  18.4درجة مئوية ،وهذه النتيجة طبيعية
ب�سبب ارتفاع درجة حرارة اجلو يف ف�صل ال�صيف مقارنة بف�صل ال�شتاءb.
جدول (، )5التغري يف درجة احلرارة يف �أحد املواقع ال�ساحلية يف �شمال �شرق البحرين 2008-م
الف�صل ومدته
ال�شتاء (دي�سمرب �إىل فرباير)
الربيع (مار�س �إىل مايو)
ال�صيف (يونيو �إىل �سبتمرب)
اخلريف (�أكتوبر �إىل نوفمرب)

معدل درجة احلرارة
18.4
22.6
31.4
27.5

و�أ�شارت درا�سة �أجريت يف �شهر يونيو فقط يف  25موقع ًا – بع�ضها على ال�ساحل ،وبع�ضها بعيد عن املناطق ال�ساحلية
– يف �شمال و�شمال �شرق البحرين� ،أن درجة احلرارة تنخف�ض بالتدريج كلما ابتعدنا عن املناطق ال�ساحلية .فعلى
�سبيل املثال� ،أعلى درجة حرارة �سجلت كانت يف املناطق ال�ساحلية الواقعة �شرق البحرين ،وبالتحديد يف منطقة
جو ،و�صلت �إىل  31.5درجة مئوية ،بينما �أقل درجة كانت  29.2درجة مئوية يف �شمايل ف�شت اجلارم الذي يقع يف
اجلزء ال�شمايل من البحرين ،وت�شري هذه النتائج ب�أن درجة حرارة املياه ال�ساحلية ال�ضحلة �أعلى من درجة حرارة
املياه العميقة البعيدة عن ال�سواحل.
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.2.3 3امللوحة

هناك درا�سة �أجريت على �أربعة مواقع �ساحلية فقط – و بالتحديد من جنوب جزيرة �سرتة �إىل قرية ع�سكر –
يف الفرتة من فرباير �إىل دي�سمرب ،ومن املالحظ عدم تغري ن�سبة امللوحة ب�شكل وا�ضح مع تغري الزمن واختالف
املواقع؛ وذلك ُيعزى �إىل �أن املواقع جميعها تقع يف �شرق وجنوب �شرق جزيرة البحرين ،وهي مواقع متقاربة ج ّد ًا.
�أما الدرا�سة التي �أجريت على معظم �سواحل البحرين ،فلقد �أ�شارت �إىل فروق يف امللوحة اعتماد ًا على املكان
والزمان ،كما يو�ضح ذلك يف اجلدولني ( )6و(.)7
جدول ( )6التغري ال�شهري للملوحة على �سواحل البحرين ( )o%لعام 8200
ال�شهر
املوقع
بالج اجلزائر
الزالق
البديع
�شمال املحرق
احلد
ميناء �سلمان
النبيه �صالح
�سرتة
ع�سكر
املعدل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

55
55
48
43
42
42
42
42
42
44

55
55
47
43
42
42
41
41
43
45

53
53
46
43
42
42
40
41
43
44

54
53
46
43
42
42
42
43
45
45

54
55
50
44
43
42
42
45
43
45

55
55
46
47
42
42
43
45
45
46

55
53
46
43
42
42
41
41
43
45

54
54
47
44
41
40
41
42
42
42

54
55
50
45
47
42
42
42
45
45
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55
55
47
42
42
42
42
42
45
45

54
55
46
41
42
42
41
42
43
44

52
54
50
42
43
42
42
42
44
44

54
54
47
43
42
42
41
42
43

 3.3.3الأك�سجني الذائب يف املاء

الأك�سجني الذائب يف املاء ،بح�سب الدرا�سات التي �أجريت يف �شهر يونيو 2001م يف  25موقع ًا بحر ّي ًا ،تراوح بني
 5.1و  6.2مليجرام من الأك�سجني يف اللرت الواحد من ماء البحر؛ لي�ست هناك فروق ملمو�سة بني املواقع ال�ساحلية
املختلفة واملواقع البعيدة عن ال�ساحل .ولكن يف اجلدول ( ،)8ومن نتائج الأ�س الهيدروجيني للماء ،ميكن اال�ستنتاج
�أن مياه البحر متيل نحو القلوية ،ولكن امل�ستويات ال تتغري كثري ًا مع الأ�شهر �أو مع املواقع ،و�أغلب الدرا�سات �أ�شارت
�إىل �أن الأ�س الهيدروجيني عموم ًا يرتاوح بني  7.83و � .8.26أما نتائج تركيز الأك�سجني الذائب يف املاء ،فت�شري �إىل
�أن الرتكيز عموم ًا يزيد عند انخفا�ض درجة حرارة املاء� ،أي يف ف�صل ال�شتاء ،وينخف�ض عند ارتفاعها يف ف�صل
ال�صيف.
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جدول ( )7التغري الف�صلي للملوحة على �سواحل البحرين ( )o%لعام 8200
املوقع
بالج اجلزائر
الزالق
البديع
�شمال املحرق
احلد
ميناء �سلمان
النبيه �صالح
�سرتة
ع�سكر
املعدل

ال�شتاء
54.1
55.0
48.6
43.1
42.5
42.3
41.9
42.0
43.0
45.8

الربيع
54.2
54.1
47.6
43.9
42.7
42.2
41.8
43.4
44.1
46.0

ال�صيف
54.6
54.5
47.3
45.1
43.1
41.7
42.0
42.6
43.8
46.1

اخلريف
54.5
55.0
46.5
41.7
42.0
42.2
41.7
41.7
44.0
45.5

جدول ()8التغري ال�شهري يف بع�ض اخل�صائ�ص الطبيعية يف �أربعة مواقع �ساحلية لعام 2008
ال�شهر
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املدى ال�سنوي

امللوحة
)(%o
43.8-43.3
43.5-43.2
44.5-43.5
42.0-40.4
44.4-42.0
42.5-41.9
44.2-41.0
41.3-41.1
44.4-44.0
42.1-41.5
44.3-42.3
44.5-40.4

 -4اجلهود املبذولة يف مواجهة تلوث البيئة البحرية

الأ�س الهيدروجيني
8.81-8.32
8.47-8.41
8.83-7.81
7.86-7.79
7.99-7.77
7.61-7.54
7.87-7.60
7.82-7.81
9.05-8.99
7.95-7.03
7.84-7.63
9.05-7.03

الأك�سجني الذائب
(ملج/لرت)
8.84-8.20
8.66-6.50
8.27-6.21
8.10-5.88
7.10-5.30
6.31-3.40
6.44-4.48
8.00-5.44
6.75-5.22
7.09-6.61
8.66-3.40

من منطلق الواجب الوطني ،وتنفيذ ًا لاللتزامات الدولية والإقليمية حلماية املنطقة البحرية� ،أقامت الهيئة العامة
حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية عدد ًا من الأن�شطة التي تهدف �إىل حماية املوارد البحرية .وقد مت
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ت�شكيل «جلنة حلماية البيئة البحرية» يف نهاية الت�سعينيات من القرن املا�ضي ت�ضم خمتلف اجلهات املعنية ،مبا
فيها املنظمات غري احلكومية يف البلد .وكان من املهام الرئي�سة لهذه اللجنة:
(� )1إعداد مبادئ عامة حلماية املناطق ال�ساحلية.
(� )2إعداد خطة عمل حلماية املوارد البحرية على امل�ستويني املحلي والدويل.
( )3درا�سة �آثار ارتفاع م�ستوى �سطح البحر نتيجة لتغري املناخ على املناطق ال�ساحلية.
(� )4إعداد خطة لت�شجيع البحوث املتعلقة بالبيئة البحرية.
�إال �أن هذه اللجنة مل يتحقق لها النجاح التام يف �إجناز مهامها.
ولقد بد�أت الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية بربنامج ر�صد يهدف �إىل ت�أ�سي�س �إدارة �سليمة لت�صريف
النفايات ال�سائلة �إىل البيئة البحرية ،ومن خالل هذا الربنامج كانت الإدارة العامة قادرة على بناء قاعدة بيانات،
وحتديد م�صادر ال�ضغوط على البيئة البحرية ،وو�ضع معايري وطنية خا�صة بت�صريف النفايات ال�سائلة �إىل البحر،
وتنفيذ �أن�شطة الر�صد الدورية والتقييم .وت�شري النتائج النهائية لهذه الأن�شطة �إىل انخفا�ض ملحوظ يف ت�صريف
النفايات غري املعاجلة �إىل البحر نظر ًا لتو�سيع وحدات املعاجلة ،وتركيب مرافق املعاجلة يف املن�ش�آت ال�صناعية
الكبرية ،وتعزيز �سيا�سة املراقبة الذاتية للنفايات ال�سائلة من ال�صناعات الرئي�سة .والأهم من ذلك� ،إلزام امل�شاريع
التي �أن�شئت حديث ًا بالقيام بتقييم الأثر البيئي.
كما �ص َّدقت مملكة البحرين يف عام 1998م على «اتفاقية رم�سار» ،ومت حتديد عدد من املناطق ال�ساحلية واعتبارها
مناطق حممية .وت�شمل هذه املناطق منابت �أ�شجار القرم يف خليج توبلي ،وجزر حوار ومواردها البحرية املحيطة
بها .كما وقعت اململكة على اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن قانون البحار لعام 1982م ،واالتفاقية الدولية ملنع تلوث
البحار بالنفط (ماربول) يف عام 1985م.

 .1.4على امل�ستوى الإقليمي

قامت البحرين باعتبارها ع�ضو ًا يف املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية ،بالتوقيع والت�صديق على االتفاقيات
الآتية:
( )1اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون ب�ش�أن حماية البيئة البحرية من التلوث.
( )2الربوتوكول املتعلق بالتعاون الإقليمي يف مكافحة التلوث بالنفط واملواد ال�ضارة يف احلاالت الطارئة.
( )3بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث من امل�صادر الربية.
( )4الربوتوكول املتعلق بالتلوث البحري الناجم عن ا�ستك�شاف وا�ستغالل اجلرف القاري.
وعلى الرغم من �أن عدد ًا من القوانني قد ُ�س َّنت حلماية البيئة البحرية وال�ساحلية ،ف�إن هذه القوانني حتتاج �إىل
التحديث ،والتنقيح ،والرتكيز بو�ضوح على التنمية امل�ستدامة للموارد ال�ساحلية والبحرية .و�إن خطة الهيئة العامة
هي الرتكيز على و�ضع خطط ا�سرتاتيجية لإدارة املناطق ال�ساحلية ،والإدارة املتكاملة للموارد البحرية.
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 .2.4خطة الطوارئ ملكافحة االن�سكابات النفطية باململكة

مت �إعداد خطة الطوارئ ملكافحة االن�سكابات النفطية مبملكة البحرين يف مطلع الت�سعينات من القرن املا�ضي ،قبل
ما يقارب خم�سة ع�شر عام ًا ،ومنذ ذلك التاريخ مل يتم �إجراء �إال تدريب عملي واحد على اخلطة .وت�شارك يف تنفيذ
اخلطة كثري من اجلهات والوزارات احلكومية ،مثل :وزارة البلديات ،ووزارة الداخلية (خفر ال�سواحل – �إدارة
املرور–الأمن العام) ،ووزارة املالية واالقت�صاد الوطني ،ووزارة ال�صحة ،وغريها من الهيئات والوزارات ذات
العالقة .وت�ؤدي الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية دور ًا �إ�شراف ّي ًا وتن�سيق ّي ًا يف جمال
مكافحة االن�سكابات .ونظر ًا �إىل التغيريات التي طالت الوزارات منذ مطلع الت�سعينات من القرن املا�ضي حتى
يومنا هذا� ،أ�صبح من ال�ضروري حتديث اخلطة الوطنية مبا يتنا�سب مع الو�ضع احلايل لهذه الهيئات والوزارات؛
لذلك بد�أت الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية م�شروع ًا لتحديث هذه اخلطة بالتعاون
مع اجلهات املعنية.
ومتتلك الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية بع�ض املعدات والأدوات التي ت�ؤهلها ملكافحة
االن�سكابات النفطية من الدرجة الأوىل .ويبينِّ اجلدول ( )9الآتي معدات و�أدوات املكافحة التي متتلكها الهيئة
العامة ،ومركز امل�ساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية-ميماك ،و�شركة نفط البحرين الوطنية-بابكو.

  .3.4احلوادث البحرية التي متت معاجلتها

لعل �أهم حادث ان�سكاب نفطي حدث يف مملكة البحرين هو ذلك االن�سكاب الذي ح�صل يف مار�س عام 2003م،
حيث �أبلغ جناح الطريان بوزارة الداخلية البحرينية عن ر�صد بقعة نفط يف عر�ض البحر ،تبعد قرابة  20مي ًال
�شمال اخلط ال�ساحلي ال�شمايل جلزيرة البحرين ،وبد�أ النفط بعد ذلك باالقرتاب من ال�سواحل البحرينية �إىل
�أن و�صل �إىل ال�سواحل ال�شمالية وبعدها بحوايل ثالثة �أيام و�صل �إىل ال�سواحل ال�شرقية والغربية جلزيرة املحرق.
كما توغلت بقعة النفط �إىل ميناء �سلمان ،وانت�شرت يف مرف�أ ل�صيد الأ�سماك ُم ِلح َق ًة �أ�ضرار ًا كبرية فادحة بقوارب
ال�صيد .عالوة على ذلك اقرتبت بقعة النفط نحو م�آخذ املياه ملحطتني لإنتاج الطاقة وحتلية املياه ،بالإ�ضافة �إىل
حمطة ثالثة خم�ص�صة لتحلية املياه.
وقد ت�سبب هذا احلادث يف تلويث  18كم من اخلط ال�ساحلي ململكة البحرين مبا يقرب من  100طن من النفط
اخلام ،كما ُ�س ِّجلت �أي�ض ًا �شواهد على التلوث النفطي يف �سواحل اململكة العربية ال�سعودية بجوار ج�سر امللك فهد
الذي يربط البحرين بال�سعودية .وقد �ساهم رجال خفر ال�سواحل مبملكة البحرين وبالتعاون مع الهيئة العامة يف
عمليات تنظيف البيئة البحرية من �آثار االن�سكاب النفطي ،خالل الفرتة من � 15إىل  24مار�س 2003م.
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 البيئــة البحريــة وال�ساحليــة:الف�صل االول

 و�شركة بابكو، ومركز مماك، معدات و�أدوات املكافحة التي متتلكها الهيئة العامة،)9( جدول
No.

Equipment

EA

MEMAC

Bapco

1

Desmi Power pack

4

-

2

2

Desmi Skimmer

3

-

2

3

Desmi Skimmer floatation units

3

-

1

4

Desmi Hydraulic Hose Reels

3

-

2

5

Generator Airman battery

1

-

-

6

German Power pack

1

-

-

7

German Skimmer

2

-

-

8

Boom (25 m)

82

-

-

9

Boom (20 m)

111

-

-

10

Boom (15 m)

115

-

-

11

Shovels

270

-

-

12

Rakes

123

-

-

13

Rope

-

-

-

14

Oil Catchers – super attack
(50x50x0.4cm)

-

-

-

15

Oil Catchers – neo attack ace
(50x50)

81

-

-

16

Oil Catchers – mitsui (65x65x0.4cm)

96

-

-

17

Anchors - large

22

-

-

18

Anchors - medium

8

-

-

19

Anchors - small

21

-

-

20

Spare discharge hose

1

-

-

21

Lockers

30

-

-

22

Floaters - small

20

-

-

23

Floaters - large

8

-

-

24

Suck hose

5

-

-

25

Rubber

90

-

-

26

GT-185 skimmer

-

1

-
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الـفــ�ص ـ ــل الثاين

جودة الهواء

 -1الق�ضايا الرئي�سة يف قطاع الهواء
�أو ًال
ثاني ًا
ثالث ًا
رابع ًا
خام�س ًا
�ساد�س ًا
�سابع ًا

تدين جودة الهواء ب�سبب االنبعاثات الناجمة عن توليد الطاقة وحتويلها ،وانبعاثات عوادم
ال�سيارات ،وانبعاثات القطاع ال�صناعي.
تداخل املناطق ال�صناعية واملناطق ال�سكنية وتزايد احتماالت تعر�ض ال�سكان للملوثات الهوائية.
ارتفاع ن�سبة اجل�سيمات الدقيقة امل�ستن�شقة يف الهواء ب�سبب مقالع ال�صخور ،وم�صانع اخلر�سانة
والطابوق ،ومواقع البناء والتعمري ،وقلة الغطاء النباتي ،والت�صحر ،والعوا�صف الرملية التي
تتعر�ض لها املنطقة.
االفتقار �إىل نظام �إنذار مبكر لتلوث الهواء.
قلة توافر املعلومات عن بع�ض االنبعاثات ،وقلة عدد حمطات قيا�س جودة الهواء.
نق�ص الكوادر الفنية املتخ�ص�صة يف جمال تلوث الهواء.
قلة البحوث يف جمال الت�أثريات ال�صحية لتلوث الهواء ،وكذلك اخلا�صة بتقنيات الإنتاج الأنظف
والطاقة املتجددة.

 -2ال�ضغوط امل�ؤثرة يف جودة الهواء

امللوثات املنبعثة من م�صادر حمددة �إىل الهواء املحيط ،ميكن �أن تطر�أ عليها تغريات فيزيائية وكيميائية ،و�إذا ما
انبعثت بكميات كبرية ولفرتات طويلة ،ف�إنها ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �أ�ضرار خمتلفة بحياة الإن�سان واحلياة الفطرية
واحليوان والنبات ،وت�ؤثر يف اال�ستمتاع والتنعم مبظاهر احلياة .ومن ال�ضغوط امل�ؤثرة يف جودة الهواء ما ي�أتي:

 1.2املوا�صالت

ت�شري حمطات ر�صد ملوثات الهواء يف اململكة �إىل ارتفاع ن�سبة امللوثات يف الهواء بالغازات املنبعثة من عوادم
الهم الأكرب يف تلوث البيئة يف اململكة ،وال �سيما �أنه بات من ال�صعب التحكم فيها نظر ًا
ال�سيارات؛ وبالتايل فهي ت�شكل َّ
�إىل الزيادة املطردة الكبرية يف �أعداد ال�سيارات ،والتي ت�صل �إىل � %9سنو ّي ًا �ضمن م�ساحة حمدودة .و ُي َع ُّد انبعاث
الغازات من قطاع املوا�صالت  -وبالأخ�ص املواد الهيدروكربونية ،و�أكا�سيد النيرتوجني  ،NOxو�أول �أك�سيد الكربون
 ،COواجل�سيمات العالقة  ، PMوانبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون  - COمو�ضع قلق واهتمام اجلهات املتخ�ص�صة
حمل ّي ًا و�إقليم ّي ًا ودول ّي ًا .وهذه االنبعاثات الناجمة عن عملية احرتاق الوقود الأحفوري ،ت�شكل ن�سبة كبرية متنامية
من انبعاثات الأن�شطة الب�شرية على امل�ستوى العاملي .ويف درا�سة قامت بها �ش�ؤون البيئة مبملكة البحرين خالل عام
1997م حل�ساب كمية انبعاث ملوثات الهواء من م�صادر �أنبعاثها ،تبينَّ �أن املركبات ت�ساهم بحوايل  %49من جمموع
انبعاثات ملوثات الهواء يف مملكة البحرين ،واملق َّدرة بحوايل � 1.686ألف طن .كما تبينَّ �أن حوايل  %39.91من
انبعاثات �أول �أك�سيد الكربون م�صدرها املركبات ،و�أن املركبات هي امل�صدر الرئي�س النبعاث املواد الهيدروكربونية؛
حيث تق َّدر ن�سبة م�ساهمتها بحوايل  %98.85من جمموع انبعاثات امللوثات الهيدروكربونية املق َّدرة ب�أكرث من 102
�ألف طن �سنو ّي ًا� ،أما بالن�سبة �إىل م�ساهمتها يف انبعاث اجل�سيمات العالقة ،و�أكا�سيد النيرتوجني ،و�أك�سيد الكربيت،
فتقدر بحوايل  %35.6و  %29.8و  %4.2على التوايل ( جدول برقم .)1
10

38

2

الف�صل الثاين :جودة الهواء

جدول ( :)1كمية انبعاث ملوثات الهواء من قطاع املوا�صالت (املركبات)
العن�صر

الرمز

�أول �أك�سيد الكربون
�أك�سيد الكربيت
�أك�سيد النيرتوجني
اجلزيئات العالقة
الهيدروكربونات
املجموع

CO
SO
NO
PM10

-

امل�صدر� :ش�ؤون البيئة ،وزارة الإ�سكان والبلديات والبيئة1997 ،م.

كمية االنبعاثات �سنو ّي ًا
%
طن� /سنة
39.9
672841.6
4.2
1682.1
29.8
46257.8
35.6
5046.3
98.8
100926.3
49.0
826754.1

 2.2قطاع ال�صناعة

حتل الغازات الناجمة عن امل�صانع يف املرتبة الثانية من ناحية تلويث الهواء اجلوي ،حيث ُت َع ُّد عمليات تكرير
النفط ،و�صناعات الأملنيوم ،وحمطات �إنتاج الكهرباء ،من امل�صادر الرئي�سة لتلوث الهواء .وقد و�ضعت الإدارة
العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية منذ الثمانينات العديد من ال�ضوابط واال�شرتاطات البيئية
التي تلزم امل�صانع القائمة بت�صحيح �أو�ضاعها مبا يتالءم مع احلفاظ على البيئة ،ويتم التحكم يف هذا اجلانب من
خالل املتابعة امل�ستمرة مع امل�صانع واللجان التي تقوم بدورها بااللتزام باملعايري البيئية ويت�أثر و�ضع جودة الهواء
يف مملكة البحرين بامل�صادر الآتية يف اجلدول برقم(:)2
جدول( :)2امل�صادر الثابتة واملتحركة للملوثات مبملكة البحرين
 -1امل�صادر الثابتة
العدد
امل�صدر
1
�إنتاج وتكرير النفط
1
�إنتاج الغاز الطبيعي
4
�إنتاج الطاقة
1
�صناعة البرتوكيماويات
7
�إنتاج وحتويل الأملنيوم
غري متوافر
ال�صناعات التحويلية
1
املحاجر (مقالع ال�صخور)
2
مدافن النفايات

 -2امل�صادر املتحركة

امل�صدر
عوادم ال�سيارات
امللوثات العابرة للحدود

العدد
�( 345,350إح�صائية )2007
غري متوافر /حمدد
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�شكل (� :)1صور لبع�ض م�صادر تلوث الهواء يف مملكة البحرين
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الف�صل الثاين :جودة الهواء

برنامج ر�صد جودة الهواء يف مملكة البحرين

بد�أ برنامج ر�صد جودة الهواء املحيط يف مملكة البحرين عام 1986م با�ستخدام حمطة �شبه متنقلة ،ثم مت
فيما بعد �إ�ضافة ثالث حمطات ثابتة عام 1993م ،ويف عام 2006م مت ا�ستبدال جميع املحطات بخم�س حمطات
حديثة متنقلة ،و ِّزعت على حمافظات اململكة اخلم�س )املحرق ،العا�صمة ،الو�سطى ،ال�شمالية ،اجلنوبية) .وترتبط
حمطات الر�صد اخلم�س بحا�سبني �آليني مركزيني لتخزين بيانات الر�صد يف مبنى الإدارة العامة حلماية البيئة
واحلياة الفطرية وقد مت تزويدهما بربنامج ات�صال قادرعلى �سحب وتخزين بيانات ر�صد جودة الهواء ملتو�سط
دقيقة واحدة كحد �أدنى ب�صورة تلقائية� ،أو بح�سب الطلب.
تعمل هذه املحطات على ر�صد جودة الهواء على مدار ال�ساعة؛ للتعرف على �أهم تراكيز الهواء التي ت�شمل �أول
�أك�سيد الكربون ،وثاين �أك�سيد الكربيت ،وثاين �أك�سيد النيرتوجني ،وكربيتيد الهيدروجني ،والأمونيا ،والأوزون
الأر�ضي ،وفلوريد الهيدروجني ،وجمموع املواد الهيدروكربونية دون امليثان ،واملركبات الع�ضوية الطيارة (البنزين،
الطولوين ،والزايلني) ،واجلزيئات امل�ستن�شقة �أقل من  2.5و�أقل من 10ميكرون .كما تر�صد عنا�صر الطق�س،
ومنها� :سرعة الرياح واجتاهها ،ودرجة احلرارة ،والرطوبة الن�سبية ،والإ�شعاع ال�شم�سي؛ وذلك لأهميتها وعالقتها
مبدى تركيز ملوثات الهواء ،و�إعطاء م�ؤ�شر لتحديد اجتاه م�صادر امللوثات.
�شكل ()2
�صورة لإحدى حمطات ر�صد جودة الهواء

�شكل ()3
خارطة تبني مواقع ر�صد جودة الهواء
احلد
��ΪΤ

املنامة
����Δ�Ύ

املعامري
���ή��Ύό
الرفاع
���ωΎ�ή
الغربي
����Αή

�����Δ
الهملة
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 -3امللوثات املقي�سة وو�ضع جودة الهواء يف مملكة البحرين
 .1غاز �أول �أك�سيد الكربون ()CO

2
STD = 26ppm

1.5
0.98

0.38

0.42

الو�سطى ال�شمالية

املحرق

0.34

0.55
املنامة

1
0.5

اجلنوبية

جزء يف البليون ppb

ال�س ِّمـ َّية ملا له من قدرة على
هو غاز عدمي اللون والرائحة� ،شديد ُّ
التفاعل ال�سريع مع الهيموجلوبني يف الدم ،وهو ما ي�ؤدي �إىل
انخفا�ض م�ستوى الأك�سجني يف اجل�سم ،ومن ثم االختناق �إذا ما
تواجد بكميات غري قليلة .وهو �أكرث امللوثات الأ�سا�سية وجود ًا يف
الهواء ،وخا�صة يف املدن احل�ضرية ،ويت�صاعد نتيجة لالحرتاق
غري الكامل للوقود الكربوين ،و ُت َع ُّد و�سائل النقل املختلفة م�سئولة
بن�سب تزيد على  %70عن تلوث الهواء بهذا الغاز.

�أول �أك�سيد الكربون CO
2007

0

املحافظات

 .2غاز ثاين �أك�سيد الكربيت ()SO2

20
STD = 134ppm

10.69
5.15

5.47

5.65

الو�سطى ال�شمالية

املنامة

املحرق

2.91

5
اجلنوبية

0

ثاين �أك�سيد النيرتوجني NO2
2007

50

STD = 134ppm

40

16.78 16.31

املحرق

ال�شمالية

20.98

34.86

26.99

30
20
10

املنامة
املحافظات

الو�سطى

اجلنوبية

0

جزء يف البليون ppb
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10

املحافظات

 .3غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني ()NO2

ُي َع ُّد ك ٌّل من غاز �أول وثاين �أك�سيد النيرتوجني من �أكرث الغازات
التي �أهتم بها املخت�صون يف جمال تلوث الهواء ،ومن �أكرثها ت�أثري ًا
يف الهواء ،وتنبعث هذه الأكا�سيد عند احرتاق الوقود الأحفوري،
عند ت�أك�سد املركبات النيرتوجينية ،وعوادم ال�سيارات ،ويف
حمطات اال�شتعال ذات احلرارة العالية ،و�صناعة حم�ض
النيرتيك .كما تتكون �أكا�سيد النيرتوجني املختلفة يف الهواء
من تفاعالت �أول �أك�سيد النيرتوجني ( ،)NOالذي ي�ؤدي دور ًا

15

جزء يف البليون ppb

هو غاز عدمي اللون ،ذو رائحة نفاذة ومهيجة للجهاز التنف�سي،
ويت�أك�سد يف اجلو ليكون ثالث �أك�سيد الكربيت ،الذي يذوب يف
بخار املاء �سريع ًا مكون ًا حم�ض الكربيتيك ،فيت�ساقط �أمطار ًا
حم�ضية �أو يف حاالت الرطوبة العالية كرذاذ حم�ضي .وينبعث
هذا الغاز نتيجة ال�شتعال الوقود الأحفوري املحتوي على عن�صر
الكربيت (الفحم – النفط) ،وذلك خالل �إ�ستخراج النفط
و�إنتاجه وتكريره ،ومن �صناعة حم�ض الكربيتيك ،وعوادم
ال�سيارات التي تعمل بالديزل ،وحمطات توليد الطاقة والتحليه.
وي�ؤدي التعر�ض للم�ستويات العاليه من هذا الغاز على املدى
الق�صري �إىل ت�أثري حاد يف القنوات العلوية من اجلهاز التنف�سي،
وحدوث االلتهاب ال�شعبي والرئوي ،وانتفاخ الرئة.

ثاين �أك�سيد الكربيت SO2
2007

الف�صل الثاين :جودة الهواء
�أ�سا�س ّي ًا يف التفاعالت ال�ض�ؤكيميائية ،حيث يت�أك�سد �أول �أك�سيد النيرتوجني ويتحول �إىل ثاين �أك�سيد النيرتوجني
(  ،)NOوالذي قد يتفاعل مع الهيدروكربونات مع وجود الأ�شعة ال�شم�سية مكون ًا ال�ضباب ال�ض�ؤكيميائي ،وقد
يتفاعل �أي�ض ًا مع الهيدروك�سيل ( )OHمكون ًا حم�ض النيرتيك وم�سبب ًا الأمطار احلم�ضية .وقد تركز االهتمام
بغاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني لت�أثريه ال�صحي والبيئي ،وو�ضعت له املعايري البيئية ،وهو غاز ذو لون مائل �إىل
البني املحمر ،وذو رائحة نفاذة ،وي�ؤدي التعر�ض له �إىل الإ�ضرار بقلب الإن�سان وجهازه التنف�سي،وانخفا�ض م�ستوى
الر�ؤية لديه ،كما انه ي�ضر بالنباتات.
2

 .4غاز الأوزون ()O3

جزء يف البليون ppb

هو غاز ذو رائحة نفاذة ،مييل لونه �إىل الزرقة ،ويتولد عند �سطح الأر�ض نتيجة التفاعل ال�ض�ؤكيميائي للأكا�سيد
الأوزون Ozone
النيرتوجينية مع الأبخرة الهيدروكربونية و�أول �أك�سيد الكربون
2007
وبخار املاء يف وجود الأ�شعة ال�شم�سية ،كما يتولد من ت�أثري �أك�سدة
80
STD = 100ppm
الأك�سجني من ال�صواعق ،وعمليات اللحام ،وا�ستخدام تيارات
70
64.33
عال ،كالأفران الكهربائية امل�ستخدمة يف
كهربائية ذات ٍ
جهد ٍ
60
57.3 52.45 51.35
50
�صهر احلديد والأملنيوم .وي�ؤدي التعر�ض له �إىل تلف �أن�سجة
40
35.77
30
الرئة ،وهو �سا ٌّم للحياة النباتية واحليوانية ،وله ت�أثريات بيئية
20
على الغالف اجلوي.
10
اجلنوبية ال�شمالية

 .5كربيتيد الهيدروجني ()H2S

املنامة

الو�سطى

املحرق

0

املحافظات

4.97

وي�ؤدى التعر�ض لكربيتيد الهيدروجني برائحته النفاذة املعروفة
(رائحة البي�ض الفا�سد) �إىل تهيج امل�سالك التنف�سية ،وفقدان
حا�سة ال�شم م�ؤقت ًا ،وعند التعر�ض لرتكيزات �أعلى من  550جزء
يف املليون  ،يحدث تدافع �سريع للهواء خارج الرئة ،وهو ما ي�ؤدي

5.36

5.45

4
2

اجلنوبية الو�سطى

ال�شمالية

املنامة

املحرق

جزء يف البليون ppb

هو غاز ذو رائحة كريهة قوية ت�شبه رائحة البي�ض الفا�سد ،لي�س
له لون ،ويوجد ب�صورة طبيعية يف البيئة ،وقد يتكون وينبعث حيثما تكون النفايات ,واملجاري ,وخملفات املوا�شي،
وم�صاريف املياه الآ�سنة اخلا�صة بالإن�سان ،وال�شاحنات التي تنقل النفايات واملخلفات الكيميائية ،ومن املمكن �أن
بنبعث �أي�ض ًا ب�سبب ال�صناعات التي ترتكز على مركبات الكربيت،
كربيتيد الهيدروجني H2S
كما �أنه ميكن �أن يوجد يف الآبار القريبة من حقول النفط� ،أو
2007
10
الآبار التي تتخلل ال�صخور الرملية .ويحتوي الغاز الطبيعي على
8
STD = 30 ppm
 %28منه ،لذا فقد يت�سبب يف تلوث الهواء يف املناطق التي يوجد
6.03 6.02
6
بها �إنتاج للغاز الطبيعي ،ويف مناطق م�صايف النفط.

0

املحافظات

43

�إىل االختناق .كما ي�ؤدي التعر�ض له �إىل الغثيان ،وال�سعال ،وال�صداع ،والدوار ،وااللتهاب احلاد للعيون ،وااللتهاب
ال�شعبي .ويت�سبب ا�شتعاله يف حدوث انفجارات ،وي�ؤدي احرتاقه �إىل انبعاث الغازات ال�سامة ،مثل :ثاين �أك�سيد
الكربيت ،وحام�ض الكربيتيك ،ومركبات كربيتية �أخرى� .أما الكربيت املن�صهر منه فيت�سبب يف انبعاث الأبخرة
اخلطرة عند ان�سكابه.

 .6الأمونيا ()NH3

50

STD = 800 ppm

12.46 12.18
املحرق

املنامة

17.43

32.78

20.68

40
30
20
10

الو�سطى

اجلنوبية

ال�شمالية

0

املحافظات

املواد الهيدروكربونية دونامليثان NMHC
2007
STD = 0.24 ppm

0.13

0.6
0.43

0.4
0.2

جزء يف البليون ppb

 .7املواد الهيدروكربونية دون امليثان ()NMHCs

الأمونيا NH3
2007

جزء يف البليون ppb

هو غاز عدمي اللون ،ميكن �أن يذوب يف املاء حتى ن�سبة ،%34
وهو مادة م�سببة للت�آكل ،ذو رائحة نفاذة (حادة) ،ويعد
امل�صدر الرئي�س للنيرتوجني املكون
لكافة الأ�سمدة النيرتوجينية و�أ�سمدة الأمونيوم
الفو�سفاتية.
وتت�سبب الأمونيا الالمائية يف حدوث االلتهابات والتهيجات
باجللد ،والعني ،والأنف ،واحللق ،واجلزء العلوي من اجلهاز
التنف�سي .وحيث �إن الأمونيا هي امل�صدر الرئي�س لعن�صر
النيرتوجني الالزم لنمو النباتات املائية ،ف�إنها من املمكن
�أن ت�سهم يف �أجون ( )eutrophicationامل�سطحات املائية
الراكدة �أو البطيئة ال�سريان ،وخا�صة تلك امل�سطحات ذات
املحتوى املحدود من النيرتوجني.ويعد ت�أثريها يف الكائنات
املائية متو�سط ال�سمية ،وحتى الآن مل يثبت علم ّي ًا �أن الأمونيا
من املواد امل�سببة لل�سرطان.

هي مركبات ع�ضوية متعددة ،تتكون �أ�سا�س ًا من احتاد
0.05 0.04
الهيدروجني مع الكربون ،وتنبعث نتيجة عمليات االحرتاق غري
0
العا�صمة اجلنوبية الو�سطى املحرق ال�شمالية
الكامل للوقود �سواء عوادم ال�سيارات� ،أم ج َّراء ال�صناعات
املحافظات
النفطية والبرتوكيمياوية ،كما تنبعث نتيجة للتحلل البيولوجي
للمواد الع�ضوية وامل�ستنقعات ،ويدخل من �ضمنها املركبات
الع�ضوية املتطايرة ،كالبنزين ،والطولوين ،والزايلني وغريها ،وكذلك املركبات الع�ضوية املتعددة احللقات ،مثل
الفينيل كلوريد ،النفتالني ،الفورمالني .وجميع هذه املركبات لها ت�أثريات �صحية على الإن�سان عموم ًا ،وبع�ضها قد
ي�سبب الإ�صابة بالأمرا�ض ال�سرطانية.

44

0.12

الف�صل الثاين :جودة الهواء

 .8املواد الع�ضوية الطيارة ()VOCs

وللرتكيب الكيميائي لهذه اجل�سيمات وم�ستويات تركيزها يف
الهواء اجلوي دور مهم يف ت�أثريها يف البيئة ويف �صحة الإن�سان،
ف�إن حلجمها �أهمية كبرية �أي�ض ًا ،وخا�صة يف مدى ت�أثريها
ال�صحي يف املتعر�ضني لها ،حيث يزيد ت�أثريها كلما �صغرت يف
احلجم و�أمكن لها الو�صول والرت�سب يف �أجزاء اجلهاز التنف�سي
ال�سفلي؛ ولذا اجته االهتمام �إىل اجل�سيمات العالقة يف الهواء

STD = 4 ppm

1
0.45
املحرق

0.47
ال�شمالية

0.64

العا�صمة

0.65

الو�سطى

0.5
اجلنوبية

0

املحافظات

6 5.08
5

الطولوين Toluene
2007

4

Toluene STD = 623 ppm

3
0.99

1.38

املحرق

ال�شمالية

1.61

2

1.91

1
العا�صمة

الو�سطى

اجلنوبية

0

املحافظات

5

الزايلني Xylene
2007

3.26

Xylene STD = 623 ppm

0.93
املحرق

1.23
العا�صمة

1.27
الو�سطى

4
3
2

1.91

1
ال�شمالية

اجلنوبية

0

املحافظات
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جزء يف البليون ppb

هي ج�سيمات دقيقة من مواد �صلبة �أو �سائلة ترتاوح �أحجام
ج�سيماتها بني  0.1و  100ميكرون ،وهو ما يجعلها عالقة
يف الهواء لفرتات زمنية طويلة ،وتنت�شر مل�سافات بعيدة عن
م�صدرها .وهي تعتمد يف تركيبها الفيزيائي والكيميائي على
طبيعة م�صدر انبعاثها ،وت�صدر عن م�صادر طبيعية كالرباكني
والبحار والرتبة ،وعن �صناعات الأ�سمنت والطابوق ،واملحاجر
والك�سارات ،وعمليات احلفر والتنقيب عن النفط واملعادن،
وعوادم و�سائل النقل املختلفة ،وت�آكل الإطارات ،وكذلك عن
عمليات االحرتاق الكامل الذي يتخلف عنه الرماد ،وعن حرائق
املزروعات.

1.19

1.5

جزء يف البليون ppb

 .9اجل�سيمات امل�ستن�شقة الأقل من  10ميكرون و 2.5
ميكرون ()PM 2.5 -PM10

البنزين Benzene
2007

جزء يف البليون ppb

توجد هذه املواد يف الطبيعة على �شكل مركبات عديدة ذات
رائحة ت�شبه الرائحة الطبيعية التي تطلقها �شجرة ال�صنوبر،
وتنبعث عند حرق الوقود الأحفوري يف ال�سيارات ،ووحدات
�إنتاج الطاقة ،وامل�صانع.وعند �إنبعاثها تختلط مع بقايا الوقود
من الكربون والأك�سجني املوجود يف الهواء ،فينتج من ذلك
مركبات ع�ضوية متطايرة .وتعد املذيبات والأ�صباغ وال�صمغ
واملواد الكيميائية اخلا�صة ب�أدوات التنظيف اجلاف �أهم
م�صادر هذه املركبات.ومن املمكن �أن يكون بع�ض هذه الغازات
�سا ٌّم ،وبع�ضها الآخر قد ي�سبب مر�ض ال�سرطان ،وتلف بع�ض
النباتات .ومن �أمثلتها مركبات البنزين والطولوين والزايلني.

2

ذات احلجوم  10ميكرون و�أقل ( )PM؛ لقدرتها على املرور والو�صول �إىل داخل اجلهاز التنف�سي والت�أثري فيه
بت�أثريات �صحية متعددة ،وقد بد�أت منظمة ال�صحة العاملية  -يف الآونة الأخرية  -تو�صي الدول باالهتمام �أكرث
باجل�سيمات ذات احلجوم  2.5ميكرون (  .)PMوي�ؤدي انت�شار اجل�سيمات العالقة يف الهواء �إىل انخفا�ض م�ستوى
الر�ؤية ،و�إىل ت�أثريات �صحية �سامة مبا�شرة  -نتيجة لوجود معادن �سامة ومركبات كيميائية �ضارة ،مثل :الر�صا�ص
والزئبق والفانديوم  ،-و�إىل تفاقم حاالت �أمرا�ض الربو واحل�سا�سية والأمرا�ض التنف�سية الأخرى ،كما �أن لها
ت�أثريات �سامة يف املزروعات واحليوانات ،حيث تعوق عمليات التمثيل ال�ضوئي.
10

2.5

اجل�سيمات الدقيقة �أقل من  10ميكرون PM10
2007

اجل�سيمات الدقيقة �أقل من  2.5ميكرون PM2.5
2007

PM10 STD = 340 ug/m3

300

PM2.5 STD = 50 ug/m3

100

250 213.71

80 67.56

35.67

20
املحرق

العا�صمة

ال�شمالية

اجلنوبية

الو�سطى

0

جزء يف البليون ppb

40

186.85
114.23

150

149.36

100
50

44.14
املحرق

ال�شمالية

املحافظات

العا�صمة

الو�سطى

اجلنوبية

0

املحافظات

جدول برقم ( :)3م�ستويات امللوثات لعام 2007
امللوثات
�أول �أك�سيد الكربون
ثاين �أك�سيد الكربيت

46

القيمة ال�صغرى /
�أهم الت�أثريات
الرمز العظمى للمتو�سط وحدة القيا�س
ال�شهري
 1.16 / 0.35 COجزء يف املليون  -غاز �سام ي�سبب االختناق
 مهيج للجهاز التنف�سي 11.77 / 2.53 SOجزء يف البليون -ي�سبب االلتهاب الرئوي
ال�شعبي وانتفاخ الرئة
2

جزء يف البليون ppb

59.07 57.62
52.92

60

200

الف�صل الثاين :جودة الهواء

 الت�أثري يف اجلهاز التنف�سي انخفا�ض م�ستوى الر�ؤية الت�أثري يف النباتات ي�ؤدي �إىل تلف �أن�سجة الرئة�سام للحياة النباتيةواحليوانية
تهيج امل�سالك التنف�سيةوفقدان حا�سة ال�شم م�ؤقت ًا
الغثيان ،ال�سعال ،ال�صداع،االلتهاب احلاد للعيون
ي�سبب تهيجات والتهاباتالعني والأنف واحللق واجلزء
العلوي من اجلهاز التنف�سي

ثاين �أك�سيد النيرتوجني

NO2

 26.56 / 10.18جزء يف البليون

الأوزون

O3

 54.84 / 19.82جزء يف البليون

كربيتيد الهيدروجني

H2S

6.37 / 1.15

جزء يف البليون

الأمونيا

NH3

13.54 / 6.92

جزء يف البليون

0.09 / 0.01

جزء يف املليون � -سامة وم�سرطنة

الهيدروكربونات دون
امليثان
البنزين

C6H6

الطولوين

C6H5CH3

الزايلني

C6H4C2H6

اجل�سيمات الدقيقة
الأقل من  2.5ميكرون

PM2.5

اجل�سيمات الدقيقة
الأقل من  10ميكرون

PM10

 م�سرطن 0.92 / 0.6جزء يف البليون
 ي�ؤدي �إىل تلف النباتات م�سرطن 0.97 / 0.40جزء يف البليون
 ي�ؤدي �إىل تلف النباتات م�سرطن 0.53 / 0.15جزء يف البليون
 ي�ؤدي �إىل تلف النباتاتالربو واحل�سا�سية و�أمرا�ضاجلهاز التنف�سي
ميكروجرام/
68.84 / 35.71
مرت مكعب -ترت�سب يف اجلزء ال�سفلي من
اجلهاز التنف�سي
الربو واحل�سا�سية و�أمرا�ضميكروجرام/
/ 74.69
اجلهاز التنف�سي
مرت مكعب
207.03
 -تعوق عمليات التمثيل ال�ضوئي
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 -4جهود اململكة للحد من تلوث الهواء
(� )1إ�صدار جمموعة من القرارات الوزارية املتعلقة مبقايي�س حماية جودة الهواء ،ومنها القرار الوزاري برقم
( )10ل�سنة 1999م ب�ش�أن املقايي�س البيئية (الهواء واملاء) وتعديالته.
وقد �شمل القرار الوزاري مقايي�س جودة الهواء لكل من :غاز ثاين �أك�سيد الكربيت ،غاز ثاين �أك�سيد النيرتوجني،
اجلزيئات امل�ستن�شقة (الأقل من  10ميكرون) .كما �شمل مقايي�س امللوثات الهوائية من امل�صادر لكل من ال�صناعات
الآتية :وحدات االحرتاق (جميع عمليات احرتاق الوقود) ،عمليات تكرير النفط ،عمليات �صهر الأملنيوم ،عمليات
�صهر و�صناعة املعادن غري احلديدية� ،صناعة احلديد� ،صناعة الأ�سمدة� ،صناعة الأ�سمنت� ،صناعة البرتوكيماويات
وت�صنيع الأمونيا� ،صناعة الأقم�شة ،تكلي�س الفحم احلجري (راجع اجلدول برقم ( )5يف هذا الف�صل).

( )2الوقود الأنظف
قامت �شركة نفط البحرين (بابكو( بنا ًء على �سيا�ساتها والتزامها بالقرارات الوزارية  -ومنها القرار برقم 21
لعام 1999م ،وطبق ًا لقانون البيئة لعام 1996م ،ب�إنتاج البنزين اخلايل من الر�صا�ص عام 2000م ،كما قامت
بخف�ض الكربيت يف الديزل من � 6500إىل  500جزء يف املليون لال�ستخدام املحلي ،و�أقل من � 10أجزاء يف املليون
يف الديزل امل�ص َّدر.

( )3برنامج مراقبة عوادم املركبات
يعد هذا الربنامج من اجلهود الهامة يف حت�سني نوعية جودة الهواء يف اململكة؛ حيث يهدف �إىل مراقبة االنبعاثات
الناجمة من املركبات طبق ًا للقرار الوزاري برقم ( )8ل�سنة 2002م ب�ش�أن معايري امللوثات واملواد املنبعثة من
املركبات �أو عوادمها والتفتي�ش عليها بخ�صو�ص احتواء املركبات امل�ستوردة ابتدا ًء من طراز (2004م) التي تعمل
بوقود اجلازولني على املحول احلفزي ،كما ين�ص القرار على عدم جتاوز غاز �أول �أك�سيد الكربون يف املركبات التي
تعمل على اجلازولني  45جزء ًا يف املليون ،والهيدروكربونات  1.2جزء يف املليون.

( )4حتديث �شبكة الر�صد و�إ�ضافة مقايي�س جديدة

مت حتديث �شبكة ر�صد جودة الهواء عام 2006م ،كما ذكر �سالف ًا ،حيث مت تغيري املحطات القدمية الثابتة مبحطات
جديدة متنقلة ،مع زيادة عدد املحطات من ثالث �إىل خم�س حمطات ،وزيادة عدد امللوثات املقا�سة من �ستة ملوثات
�إىل اثني ع�شر ملوث ًا.
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( )5امل�شاركة يف االتفاقيات الدولية املنظمة حلماية الغالف اجلوي
جدول برقم ( )4االتفاقيات الدولية املنظمة حلماية الغالف اجلوي
االتفاقية

تاريخ
التوقيع

تاريخ الت�صديق
واالن�ضمام

حمتوى االتفاقية

ما مت �إجنازه

�إ�صدار تقرير البالغ الوطني
تثبيت تراكيزاتفاقية الأمم
الأول  2005املتعلق باالتفاقية
الدفيئة
غازات
املتحدة الإطارية يونيو  28 1992دي�سمرب - 1994احلد من الأن�شطة الإطارية للأمم املتحدة لتغري
لتغري املناخ
الب�شرية امل�ؤثرة املناخ ،والعمل جار ٍعلى �إ�صدار
الن�سخة الثانية منه
اتفاقية فيينا
�إعداد وتنفيذ الربامج
وبرتوكول
مونرتيال ب�ش�أن � 28سبتمرب � 27إبريل  1990احلد من ت�آكل طبقة وامل�شاريع للتخل�ص التدريجي
من املواد امل�ستنفذة لطبقة
الأوزون
 26يوليو 1990
1989
املواد امل�ستنفذة
الأوزون
لطبقة الأوزون
وتعديالته
�إتفاقية جنيف
حلماية بيئة العمل
مل ي�صدق عليها
1977
من التلوث الهوائي
بعد
وال�ضو�ضاء

49

جدول برقم  :5مقايي�س االنبعاث �إىل الهواء من امل�صادر املختلفة
املقيا�س
الوحدة
امللوثات
القطاع /ال�صناعة امل�صدر
 50للوحدات التي تكون الطاقة
الداخلة فيها  50ميجاوات
مليجرام  /م 100 3للوحدات التي تكون الطاقة
اجل�سيمات العالقة
الداخلة فيها �أقل من  50ميجاوات
()3()PM10
(وذلك للوحدات التي تعمل بالوقود
وحدات االحرتاق
الزيتي)
( )2(،)1جميع عمليات
 -600وقود غازي()4
احرتاق الوقود كربيتيد الهيدروجني يف الوقود جزء لكل مليون
 -500وقود زيتي
مليجرام  /م3
ثاين �أك�سيد الكربيت
 -100وقود غازي
مليجرام  /م3
�أكا�سيد النيرتوجني
 -150وقود زيتي
مليجرام  /م3
�أكا�سيد النيرتوجني
100
مليجرام  /م3
�أول �أك�سيد الكربون
كربيتيد الهيدروجني
اجل�سيمات العالقة
جميع العمليات
�أول �أك�سيد الكربون
املركبات الع�ضوية الطيارة
وحدات
ثاين �أك�سيد الكربيت
ا�ستخال�ص
تكرير النفط
الكربيت
وحدات
االحرتاق ثاين �أك�سيد الكربيت
الأخرى()5
وحدة التك�سري
بالو�سيط
�أول �أك�سيد الكربون
الكيميائي
()FCCU

50

مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
 %لال�سرتجاع

150
50
100
%100-95

مليجرام  /م3

150

مليجرام  /م3

500

جزء لكل مليون

500
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القطاع /ال�صناعة

امل�صدر

خاليا االختزال
�صهر الأملنيوم

امللوثات

الوحدة

اجل�سيمات العالقة

مليجرام  /م3

فلوريد الهيدروجني

مليجرام  /م3

الفلوريدات

مليجرام  /م3

ثاين �أك�سيد الكربيت

كجم  /طن من
الأملنيوم الألومينيوم

املقيا�س
( 30يجب �أال يزيد جمموع االنبعاث
على  3كجم /طن �أملنيوم)
1
( 2يجب �أال يزيد جمموع االنبعاث
على  1.25كجم /طن �أملنيوم)
32

املركبات الع�ضوية الطيارة

مليجرام  /م3

20

اجل�سيمات العالقة
ثاين �أك�سيد الكربيت
�أكا�سيد النيرتوجني

مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
كجم  /طن من
الأملنيوم
مليجرام  /م3

30
500
400
20

مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3

10
5
2
5
50
10
30
1

عمليات الت�سخني
للوحدات
ذات الأقطاب
الكهربائية
الفلوريدات
املوجبة
(الأنودات) املركبات الع�ضوية الطيارة
مركبات الفو�سفور
النحا�س ومركباته
الكروم
الر�صا�ص
كلوريد الهيدروجني
الفلوريدات
الكلور
الكادميوم

0.05
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القطاع /ال�صناعة امل�صدر
التلبد احلراري
Sintering

التكوير

Pelletizing

�صناعة احلديد

جميع العمليات
مبا فيها الأفران
الأفران
الكهربائية
القو�سية

امللوثات
ثاين �أك�سيد الكربيت
�أكا�سيد النيرتوجني
ثاين �أك�سيد الكربيت

الوحدة
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3

املقيا�س
500
750
500

�أكا�سيد النيرتوجني

مليجرام  /م3

250

الفلوريدات
اجل�سيمات العالقة
الر�صا�ص
الكروم
النيكل

مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3

5
50
1
2
1

اجل�سيمات العالقة

مليجرام  /م3

10

 %ا�سرتجاع
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3

%99
30
50

ثاين �أك�سيد الكربيت
اجل�سيمات العالقة
�أكا�سيد النيرتوجني

مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3

400
50
600

الأمونيا

مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3

�( 15صناعة البرتوكيماويات)
( 30ت�صنيع الأمونيا)
5
100
10

مليجرام  /م3

5

مليجرام  /م3

5

مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3
مليجرام  /م3

500
300
20
20

املركبات الع�ضوية الطيارة
اجل�سيمات العالقة
�صناعة الأ�سمدة جميع العمليات
الأمونيا
الأفران،
�صناعة الأ�سمنت املربدات،
وحدات الطحن،
وباقي العمليات

البنزين العطري
�أول �أك�سيد الكربون
كلوريد الهيدروجني
فنيل كلوريد
�صناعة
() Vinyl Chloride
البرتوكيماويات جميع العمليات
وت�صنيع الأمونيا
 – 1،2ثنائي كلوريد الإيثان
()Dichloroethane -1,2
ثاين �أك�سيد الكربيت
�أكا�سيد النيرتوجني
اجل�سيمات العالقة
املركبات الع�ضوية الطيارة
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القطاع /ال�صناعة امل�صدر
عمليات
التهذيب،
�صناعة الن�سيج التجفيف،
وا�ستخدام
املذيبات
تكلي�س الفحم
البرتويل

امللوثات

الوحدة

املقيا�س

املركبات الع�ضوية الطيارة

مليجرام  /م3

( 20يجب �أال يزيد جمموع االنبعاث
على  1كجم /طن من املنتج)

اجل�سيمات العالقة
ثاين �أك�سيد الكربيت

مليجرام  /م3
مليجرام  /م3

50
500

الأفران

()1مقايي�س االنبعاثات لـ  SO ، NOتطبق على جميع وحدات االحرتاق يف جميع امل�صانع ،وقد حددت مقايي�س
االنبعاثات لـ  SO ، NOمن امل�صادر املختلفة لأي عمليات �أخرى غري االحرتاق.
()2يجب �أن تكون غازات االحرتاق جافة ،عند درجة حرارة  273كلفن ،و�ضغط  101.3كيلوبا�سكال ،و�أن تكون
ن�سبة الأك�سجني معدلة �إىل ( %15حجم الأك�سجني /احلجم الكلي).
( )3مقايي�س اجل�سيمات العالقة ( )PMللتطبيقات الأخرى هي  50ملجم /مرت.3
(�)4إذا كان حمتوى كربيتيد الهيدروجني  H Sيف الغاز �أعلى من هذه الن�سبة ،فيجب ا�ستخدام نظام �إزالة ثاين
�أك�سيد الكربيت  SOلإي�صالها �إىل هذه الن�سبة.
( )5للوحدات التي ال ت�ستخدم الغاز الطبيعي وقود ًا ،وت�ستخدم وقود ًا غاز ّي ًا �آخر.
x

x

2

2

2

2
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الـفــ�ص ـ ــل الثالث

المياه

 .1القوى الدافعة وال�ضغوط الرئي�سة امل�ؤثرة يف جودة املياه

ب�سبب ندرة الأمطار ،وحمدودية امل�ساحة اجلغرافية ،وموقع البحرين على الكرة الأر�ضية ،ف�إن اململكة ال توجد
لديها موارد مائية طبيعية �سطحية ،و ت�ستمد احتياجاتها املائية من موردين �أ�سا�سيني ،هما :املياه التقليدية ،واملياه
غري التقليدية .وحتى عهد قريب ظلت املياه اجلوفية هي املورد الأ�سا�سي الذي يلبي طلب القطاعات املختلفة من
املياه� ،إال �أن النمو ال�سكاين املطرد الذي بد�أ مع عقد
ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،وت�سارع عجلة التطور
معدل الأمطار ال�سنوي
التنموي مع الطفرة النفطية� ،سببان �أديا �إىل تزايد يكت�سب مناخ البحرين �سمات ومميزات املناطق اجلافة من
الطلب على املياه ،وحدوث عجز يف �إمدادات املياه العامل ،والتي تزيد فيها معدالت البخر بدرجة كبرية عن كمية
اجلوفية ،الأمر الذي تطلب اللجوء �إىل م�صادر املياه الهطل ،حيث يقدر معدل البخر ال�سنوي بحوايل  1850ملم.
وتزداد معدالت البخر ب�صورة كبرية يف �أ�شهر ال�صيف لت�صل
غري التقليدية ل�ضمان مقابلة الطلب واالحتياجات� ،إىل حوايل  33ملم/اليوم� ،أما معدل البخر اليومي فيبلغ
وتخفيف حدة العجز وتدهور املياه اجلوفية .وميكن  9ملم/اليوم .وتهطل الأمطار يف ال�شتاء ،وهي قليلة وغري
منتظمة ال�سقوط حيث ي�صل متو�سط كمية الأمطار حوايل
تلخي�ص �أهم الق�ضايا الرئي�سة يف قطاع املياه بالآتي:
 80ملم�/سنة.
 التدين امل�ستمر لنوعية املياه اجلوفية ب�سببا�ستنزافها ومتلحها ،وكذلك ب�سبب التلوث ال�سطحي
لها من الأن�شطة الإن�سانية القائمة ،وتقل�ص مناطق
املياه اجلوفية ال�صاحلة لال�ستخدام املبا�شر.
 ازدياد الطلب على حمطات التحلية لتغطية االحتياجات املائية املتزايدة للم�شاريع التنموية ،ومن ثم تزايد العبءعلى تلك املحطات ،وت�أثر كفاءتها الإنتاجية.
 التلوث الهيدروكربوين والكيميائي ملياه البحر امل�ستخدمة يف التحلية ،واحتماالت انتقاله �إىل مياه ال�شرب. عدم وجود �إدارة متكاملة للموارد املائية يف اململكة ،وتعدد اجلهات املخت�صة بق�ضايا قطاع املياه.املياه التقليدية وغري التقليدية
ُتعرف املوارد املائية الطبيعية (وتدعى �أي�ض ًا باملوارد املائية التقليدية) ب�أنها م�صادر املياه التي تن�ش�أ دون تدخل مبا�شر
من قبل الإن�سان ،ولقد �أخذت هذه املوارد �أمناط ًا متعددة ،منها على �سبيل املثال �أحوا�ض الأنهار والبحريات والأودية،
والينابيع واملياه اجلوفية .واملياه اجلوفية هي املورد الطبيعي الوحيد يف اململكة.
وتعترب حمدودية التعوي�ض الطبيعي للمياه اجلوفية يف مملكة البحرين مقارنة باال�ستهالك العايل لها من �أهم التحديات
التي تواجه ا�ستدامة هذا املوارد ،ولقد �أدى اال�ستنزاف اجلائر لذلك امل�صدر وعلى مدى الن�صف قرن املا�ضية �إىل
ارتفاع تركيز الأمالح يف املياه اجلوفية وتدهور نوعيتها وعدم قدرتها على تلبية الطلب الآدمي يف ظل الزيادة ال�سكانية
املت�سارعة ،مما حدا باجلهات املعنية �إىل تبني �إيجاد م�صدر �آخر يلبي احتياجاتها ،وكانت تقنية حتليه املياه هي التي
قد اعتمدت منذ ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،واعتربت املياه املحالة �أحد املوارد املائية الغري تقليدية .ويف نهايات
الثمانينات من القرن املا�ضي� ،أدرجت مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ك�أحد املوارد املائية غري التقليدية امل�ستخدمة يف
جمال القطاع الزراعي لري املزروعات املقيدة وامل�ساحات التجميلية.
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 .2حـالة امليـاه
 1.2املياه اجلوفية

متثل املياه اجلوفية امل�صدر الرئي�س والطبيعي الوحيد يف تلبية احتياجات اململكة من املياه� ،إذ تز ِّود ما ن�سبته
 %72من احتياجات اململكة املائية يف ٍّ
كل من القطاع
توزيع مصادر املياه في مملكة البحرين
البلدي والزراعي وال�صناعي ،وت�ستمد اململكة هذه املياه
مياه جوفية
من ثالثة خزانات جوفية ،هي :خزان الدمام ،وخزان
مياه محطات
22%
التحلية
الرو�س�-أم الر�ضمة ،وخزان النيوجني .ويوفر خزان
الدمام (اخلزان اجلويف الرئي�س) معظم املياه اجلوفية
املطلوبة �سنو ّي ًا يف البحرين .ويفوق معدل ا�ستهالك
78%
املياه اجلوفية معدل التغذية الطبيعي للخزانات
اجلوفية بدرجة كبرية (يقدر معدل التغذية ال�سنوية
خلزان الدمام بحوايل  100مليون مرت مكعب �سنو ّي َا ،ويبلغ معدل اال�ستخراج من هذا اخلزان حوايل  200مليون
مرت مكعب �سنو ّي ًا� ،أي ُي�ستنزف من اخلزان �سنو ّي ًا ما يعادل  100مليون مرت مكعب) ،وهو ما يهدد بتدين جودتها
للأجيال القادمة.
�شكل (� :)1أنظمة طبقات املياه يف مملكة البحرين
الوحدات اجليولوجية

جزيرة
�سرتة

جزيرة البحرين
الرئي�سية

ع�ضو alat
؟؟؟؟
ع�ضو اخلرب
؟؟؟؟
ت�شكيل الر�س

ت�شكيل �أم الردوما

املياه اجلوفية
؟؟؟
يف ظل تدفق املياه اجلوفية من
ال�سعودية
اقتحام مياه البحر
ج منطقة تدفق املياه املاحلة
الت�صاعدي

مرت حتت م�ستوى �سطح البحر

ت�شكيل الدمام

 Neogeneت�شكيل  +ودائع
حديثا

وي�ستحوذ القطاع الزراعي على ن�سبة عالية من املياه اجلوفية امل�ستخرجة تبلغ  ،%67يليه القطاع البلدي بن�سبة
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 ،%30ثم ال�صناعي بن�سبة  .%3وقد �أدى اال�ستنزاف اجلائر للمياه اجلوفية خالل ن�صف القرن املا�ضي �إىل انخفا�ض
من�سوب املياه اجلوفية ،وهو ما �أدى �إىل هجرة مياه البحر ودخولها عليها .كما �أن ارتفاع معدالت ملوحة املياه
اجلوفية  -التي ترتاوح بني  2000و 10.000جزء يف املليون  -عن املعدل املعتمد عامل ّي ًا (�أقل من  500جزء من
املليون) يجعلها غري �صاحلة لل�شرب يف بع�ض املناطق ،وي�ضع الدولة حتت عبء اقت�صادي تقت�ضيه م�شاريع حتلية
املياه ،وكل ذلك �إىل جانب احتمال تلوث املياه اجلوفية ب�سبب خزانات مياه ال�صرف ال�صحي ،وحقن املياه الراجعة
لآبار النفط يف بع�ض املناطق .وكان خيار حتلية املياه �أحد احللول التي طرحت يف �سبعينات القرن املا�ضي لتلبية
الطلب املتزايد على املياه.

 2.2املياه املحالة

�أفتتحت مملكة البحرين �أوىل حمطات حتلية مياه البحر يف عام 1975م بطاقة �أولية بلغت  0.0189مليون مرت
مكعب يف اليوم فيما عرف مب�شروع حمطة �سرتة لإنتاج الكهرباء واملاء ،وتال ذلك الحق ًا تد�شني عدد من املحطات،
لريتفع �إجمايل املياه املحالة من  0.95مليون مرت مكعب يف ال�سنة يف منت�صف ال�سبعينات �إىل  62.75مليون
مرت مكعب يف عام 1999م .وقد �شهد عام 2000م �إجناز ًا كبري ًا حني مت تنفيذ املرحلة الأوىل من حمطة احلد
التي �أ�ضافت حوايل  0.15مليون مرت مكعب يف اليوم ،كما �أن حمطة �ألبا (يف �أغ�سط�س 2002م �أبرمت حكومة
البحرين اتفاقية مع �شركة �ألبا ل�شراء املياه املحالة املنتجة من م�شروع تكلي�س الفحم) تقوم بتزويد خطوط الإمداد
احلكومية بن�سبة من فائ�ض املياه لديها ،ويقدر ذلك بـ  16.6مليون مرت مكعب يف ال�سنة .ويبلغ �إجمايل حمطات
التحلية يف البحرين اليوم خم�س حمطات ،ويف عام 2006م قفزت القدرة الإنتاجية �إىل  119مليون مرت مكعب،
وقفزت �إىل  132.3مليون مرت مكعب يف عام 2007م .ويبينِّ اجلدول ( )1عدد املحطات وموقعها وكمية املياه
املنتجة منها يوم ّي ًا.

 3.2مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة

مع تنفيذ املخطط الرئي�س مل�شروع ال�صرف ال�صحي يف عام 1976م ،ومع النمو ال�سكاين املطرد ،بد�أت البحرين
بالتفكري يف اال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف عام 1982م ك�أحد م�صادر املياه غري التقليدية،
التي يتحتم على الدولة اال�ستفادة منها للأغرا�ض الزراعية .ويف عام 1984م بد�أت املعاجلة الفعلية للمياه ،بينما
مت ا�ستخدام املياه املعاجلة للأغرا�ض الزراعية عام 1985م .ويف عام 1989م متت تو�سعة م�شروع معاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي .وي�شكل �إجمايل تدفق مياه ال�صرف ال�صحي املجمعة عرب �شبكات ال�صرف حوايل  %88من
�إجمايل مياه ال�صرف ال�صحي.
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جدول ( :)1القدرة الإنتاجية اليومية املركبة ملحطات التحلية لعام (2007م)

العدد

ا�سم املحطة� /سنة الت�شغيل

الطريقة
امل�ستخدمة

2

�سرتة لإنتاج الكهرباء واملاء /التبخري الومي�ضي
املتعدد املراحل
1975
ر�أ�س �أبوجرجور
1984لتحلية املياه /التنا�ضح العك�سي

3

الدور لتحلية املياه1990 /

التنا�ضح العك�سي

4

احلد لتحلية املياه1999 /

5

حمطة �ألبا2002 /

التبخري الومي�ضي
املتعدد املراحل
التبخري الومي�ضي
املتعدد املراحل

1

�سعة ال
اليوميإنتاج خلط
م�صدر املياه (مليون مرت امل�صدر
باملياه
امل�ستخدم واملنطقة
مكعب)
اجلوفية
مياه البحر� /سرتة
املياه اجلوفية/
حاملة مياه الرو�س
و�أم الر�ضمة
مياه البحر /جو
وع�سكر
مياه البحر/
املحرق
مياه البحر /جو
وع�سكر

0.100

√

0.057

-

0.022

-

0.17

√

0.032

√

امل�صدر :تقرير وزارة الكهرباء واملاء ال�سنوي (2007م)

�شكل ( :)2مراحل معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف البحرين
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي التنمية يف البحرين
رفع م�ستوى الثاين من بري�س
رفع م�ستوى املن�ش�أة ملعاجلة
النفايات

ا�ستخدام املياه املعاجلة
للزراعة

التو�سعات يف املن�ش�أة
ملعاجلة النفايات

2006

2001

1996

تخطيط ا�سرتاتيجية مياه
ال�صرف ال�صحي

1986
1991
بد�أ معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي

1981

1976

النظر يف ا�ستخدام التداول
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وقد بلغت كمية مياه ال�صرف ال�صحي التي ت�ستقبلها حمطة توبلي  -التي ُت َع ُّد املحطة الرئي�سة ملعاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي � 170 -ألف م /3اليوم يف عام 2006مُ ،يعالج منها ثنائ ّي ًا � 79ألف م /3اليوم ل ُيلقى يف البحر ،وثالثـ ّي ًا 68
م /3اليوم ل ُي�ستفاد منه مبا ن�سبته  %80يف ري املزارع والأعالف والأ�شجار وامل�سطحات اخل�ضراء يف بع�ض املناطق،
ويتم التخل�ص من الباقي يف البحر .وترتاوح كمية احلم�أ املنتج بني  15و 20ط ّن ًا يوم ّي ًا ،يتم اال�ستفادة منها من
قبل املزارعني كمح�سنات للرتبة مبا ن�سبته  ،%30والباقي يتم التخل�ص منه يف مدفن ع�سكر ملخلفات البلدية ويبني
ال�شكل ( )3كمية املياه املعاجلة منذ عام 1988م حتى 2006م.
�شكل ( :)3كمية املياه املعاجلة للفرتة من 1988م �إىل 2006م

100000
90000
80000
70000
57339

60000

40962
42852

39916

50000
33462

36224

40000

31489
20580
16287
12110

6259
4200
1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

30000
20000
1000

�سنة

 .3الآثار املرتتبة على تدهور جودة املياه

ٌ
ري يف من�سوبها �أدى �إىل
لقد نتج عن اال�ستنزاف اجلائر للمياه اجلوفية خالل ن�صف القرن املا�ضي
انخفا�ض كب ٌ
هجرة مياه البحر ودخولها على اخلزان ،فزاد ارتفاع معدالت ملوحة املياه اجلوفية لتجعلها غري �صاحلة لل�شرب
يف بع�ض املناطق ،وقد �صاحب انخفا�ض املنا�سيب املائية انخفا�ض تدريجي يف تدفق العيون الطبيعية ،ومن ثم
توقف تدفقها وجفافها كل ّي ًا؛ وهو ما �أدى �إىل تدهور البيئات واملوائل الطبيعية للحياة الفطرية النباتية واحليوانية
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امل�صاحبة لها ،وبالتايل خ�سارة التنوع البيولوجي يف هذه املوائل ،وخ�سارة العديد من موائل الطيور املهاجرة التي
كانت تعد عيون البحرين الطبيعية �إحدى حمطاتها الرئي�سة ،وال�شكل ( )4ي�صور �أمثلة على هبوط امل�ستويات املائية
وتوقف تدفق العيون الطبيعية مبملكة البحرين يف بداية اخلم�سينات من القرن املا�ضي ،وكيف �أ�صبحت مع نهاية
الت�سعينات من القرن ذاته.
�شكل ( :)4العيون الطبيعية يف مملكة البحرين
(عني عذاري والرحى وال�سفاحية يف بداية اخلم�سينات ونهاية الت�سعينات)

امل�صدر :الق�صيبي1997 ،م

وحتى الثالثينات من القرن املا�ضي ،كانت الزراعة حتتل املرتبة الثانية �ضمن م�صادر الدخل القومي بعد جتارة
الل�ؤل�ؤ ،وكانت الرقعة املزروعة ت�شكل ن�سبة كبرية من امل�ساحة الكلية للدولة ،وقد تناق�ص ن�صيب الفرد من الأرا�ضي
الزراعية من  0.036هكتار عام 1924م �إىل  0.009هكتار يف عام 2003م� .أما يف الوقت احلا�ضر ،فترتكز الأن�شطة
الزراعية على طول �شريط �ساحلي �ضيق �شمايل اجلزيرة الرئي�سة ،والأجزاء ال�شمالية الو�سطى وال�شرقية فقط،
وقد تراجعت الأهمية االقت�صادية واالجتماعية ملهنة الزراعة تدريج ّي ًا ،وبدا التدهور يف بنية القطاع الزراعي
ومقوماته جل ّي ًا خالل ال�ستينات من القرن املا�ضي (ال�شكل  ،)5وقد �أدى التدهور يف نوعية املياه اجلوفية (امل�صدر
الرئي�س للري يف القطاع الزراعي) ،وزيادة ملوحتها �إىل خروج كثري من الأرا�ضي الزراعية من دائرة اال�ستثمار؛
وذلك ب�سبب ت�صحرها ،وحتويلها �إىل مناطق �سكنية وا�ستثمارية ب�سبب زيادة الطلب على الأرا�ضي ال�سكنية،
وارتفاع العائد منها مقارنة باال�ستثمار الزراعي.
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�شكل ( :)5تدهور الأرا�ضي الزراعية وخ�سارتها

و�إذا كانت الزيادة املطردة يف ا�ستخراج املياه اجلوفية ،وكميات املياه املنتجة من حمطات التحلية وحمطة معاجلة
ال�صرف ال�صحي ،قد تداركت العجز يف خمزون املياه باململكة وا�ستوعبت الطلب عليها حتى الآن ،ف�إنها يف الوقت
ذاته �ساهمت يف تلوث البيئة .وتعد املوارد املائية غري التقليدية �أحد �أكرب م�صادر التلوث البيئي باململكة ،فبينما
�ساهمت حتلية مياه البحر يف تلبية كثري من االحتياجات املتزايدة با�ستمرار ملختلف القطاعات اال�ستهالكية ،كان
التلوث البيئي �أحد �أبرز �آثارها ال�سلبية ،التي من �أهمها تلك االنبعاثات امللوثة للهواء التي �أ�صبحت ُترى َم ِل ّي ًا يف
ال�سحب ال�صفراء املنب�سطة فوق حمطات التحلية كمحطة الرفاع ،وحمطة احلد ،والنفايات ال�سائلة التي يتم
التخل�ص منها يف البيئة البحرية فتهدد املوائل البحرية ذات الأهمية االجتماعية واالقت�صادية بالفناء.
وبالرغم من حمدودية ت�أثري حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي فيما �إذا متت �إدارتها بالطريقة ال�صحيحة،
ف�إن ق�ضية التخل�ص امل�ستمر من املياه غري املعاجلة يف �أوقات زيادة ال�ضغط على حمطة توبلي تبقى �أحد الأ�سباب
الرئي�سة لتلوث خليج توبلي وتدهور البيئات احل�سا�سة فيه ذات الأهمية االقت�صادية واالجتماعية .وتربز �إىل جانب
هذه ال�صعوبة ق�ضية الكميات الكبرية للحم�أ املنتج يوم ّي ًا جراء املعاجلة ،والتي �أ�صبح التخل�ص منها عبئ ًا على
املدفن البلدي يف منطقة ع�سكر الذي �شارف على الإغالق .كما �أن الت�أثري االجتماعي للتعاطي مع مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة ميثل التحدي الأكرب يف جمتمعات يغيب فيها الوعي جتاه املفاهيم التف�صيلية للمياه املعاجلة،
فرتف�ض ا�ستخدامها من معتقد ديني واجتماعي ،وذلك يف ظل نق�ص �شديد للموارد الطبيعية ،و�أولويات وا�ضحة
تنا�شد ا�ستعادة ولو جزء من تكاليف الإنتاج الباهظة.
وقد رافق النم َّو ال�سكا َّ
ين الكب َري خالل اخلم�سني �سنة املن�صرمة ارتفا ٌع يف معدالت النمو احل�ضري ،وفتحت الطفرة
النفطية الأبواب على م�صاريعها لنه�ضة تنموية ،ولإعادة التوزيع احل�ضري يف غالبية قرى اململكة ومدنها ،فتغريت
�أمناط اال�ستهالك ،وخا�صة فيما يتعلق برفاهية املواطن واملقيم فيما يخت�ص باملاء� ،إذ زاد ا�ستهالك الفرد اليومي
يف القطاع البلدي �إىل ( 511لرت ًا /اليوم) يف الوقت الذي يبلغ فيه الإ�ستهالك يف �أوروبا واليابان ( 320لرت ًا/
اليوم) ،وقد كان اال�ستهالك يف ال�سابق يبلغ ( 250لرت ًا /اليوم).
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 .6اجلهود املبذولة للحد من تدهور جودة املياه

تتعدد اجلهات املعنية باملياه وامل�سئولة عن املوارد املائية يف اململكة ،فوزارة البلديات والزراعة (�شئون الزراعة)
تخت�ص ب�إعداد البيانات املعنية بالعر�ض من املياه اجلوفية وفق ًا مل�صادرها املختلفة ،والطلب القطاعي على هذه
املياه ،بينما تهتم هيئة الكهرباء واملاء بكمية املياه املنتجة من حمطات التحلية ،ون�سب خلطها مع املياه اجلوفية
واملوزعة عرب �شبكات التوزيع ،وحتديد التعرفة اخلا�صة بها .وين�صب اهتمام وزارة الأ�شغال على حمطة توبلي
ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي� ،إذ تقوم املحطة بعمليات معاجلة ثالثية جلزء من مياه ال�صرف ال�صحي ،وتوجيهها
�إىل اجلهات املحتاجة �إليها ،بينما ي�ص َّرف اجلزء الأعظم من املياه باجتاه البحر بعد معاجلتها معاجلة ثنائية.
ويوجد فريق عمل ميثل عدة جهات ،هي :وزارة ال�صحة ،ووزارة الأ�شغال ،ووزارة البلديات والزراعة ،وهيئة الكهرباء
واملاء ،وهو يخت�ص مبتابعة الأمور الت�شغيلية واجلوانب املتعلقة با�ستعماالت مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ومراقبة
نوعيتها .وي�أتي دور مركز البحرين للدرا�سات والبحوث يف االهتمام باجلانب العلمي عن طريق �إجراء البحوث
والدرا�سات املتعلقة باملياه.
وقد �أحالت احلكومة �إىل جمل�س النواب يف منت�صف �شهر يونيو 2007م مر�سوم ًا ب�ش�أن تعديل م�شروع قانون ب�إن�شاء
جمل�س املوارد املائية ،علم ًا ب�أن املجل�س املراد تفعيله و�إعادة النظر يف اخت�صا�صه من خالل املر�سوم ،قد �سبق
�إن�شا�ؤه يف عام 1982م ليخت�ص يف ر�سم ال�سيا�سات املائية لتح�سني �إدارة موارد املياه ،واملحافظة عليها من خطر
الن�ضوب والتدهور النوعي ،ولكن مل يكتب له النجاح.
و�سعت اجلهات املعنية باململكة خالل ال�سنوات املا�ضية �إىل تب ِّني عدد من ال�سيا�سات والت�شريعات التي من �ش�أنها
احلد من اال�ستنزاف اجلائر للموارد املائية ،وكان �أهمها �إ�صدار العديد من القوانني والقرارات (اجلدول )2
بهدف تنظيم ا�ستعمال املياه ،وفر�ض التعرفة ،واعتماد عدد من الإجراءات للحد من تدهور املياه وا�ستنزافها ،وقد
جنحت اململكة يف:
توفري الإمدادات الالزمة الآمنة لل�سكان ،وتوفري خدمات ال�صرف ال�صحي للجميع ،وحتمل اجلزء الأكرب منالأعباء املالية لتكاليف الإنتاج والتوزيع واملعاجلة.
بذل جهد كبري يف جمال حماية ال�صحة والبيئة ،واعتماد منهجيات ت�ضمن �سالمة املياه املزودة الآمنة لل�سكان،وت�ضمن توفري خدمات ال�صرف ال�صحي للجميع مبا يتما�شى مع املعايري واال�شرتاطات ال�صحية العاملية.
خف�ض املفقود (التدفقات غري املح�سوبة) يف �شبكة توزيع املياه �إىل �أقل من  - %20تقدر املياه املفقودة حال ّي ًا عربال�شبكة بن�سبة  - %18من مياه �شبكة البلدية ،وذلك ب�إبدال اخلطوط القدمية بجديدة ذات موا�صفات عاملية،
وتطبيق برنامج ك�شف الت�سربات الدوري جلميع ال�شبكات الفرعية.
و�ضع تعرفة ت�صاعدية م�صنفة بح�سب القطاعات بالن�سبة للمياه البلدية (كما هو مو�ضح يف اجلدول  )3منذ عامحد ما يف تلك الفرتة.
1986م ،وهو ما �ساهم يف خف�ض ا�ستهالك الفرد من املياه البلدية �إىل ٍّ
-تطبيق برامج تر�شيد املياه ،والك�شف على املواقع التي يحدث فيها ارتفاع مفاجئ يف اال�ستهالك ،وتقدمي

63

الإر�شادات لأ�صحاب اال�ستهالك املرتفع ،وتركيب �أجهزة الرت�شيد وتوزيعها ،مع �إجراء الدرا�سات املتعلقة بجدوى
تركيب �أجهزة الرت�شيد.
جدول ( :)2القرارات والت�شريعات املخت�صة ب�إدارة م�صادر املياه
القرار
مر�سوم بقانون رقم  2ل�سنة
1971
مر�سوم بقانون رقم  12ل�سنة
1980
قرار رقم  23ل�سنة 1980
مر�سوم بقانون رقم  7ل�سنة
1982
قرار رقم  10ل�سنة 1982
قرار رقم  4ل�سنة 1983
مر�سوم بقانون رقم  12ل�سنة
1997
قرار رقم  6ل�سنة 1997
قرار رقم  5ل�سنة 1997
قرار رقم  4ل�سنة 1997
قرار رقم  2ل�سنة 1998
مر�سوم بقانون رقم  9ل�سنة
1999
قرار رقم  5ل�سنة 2000
قرار رقم  4ل�سنة 2000
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مو�ضوع القرار
ب�ش�أن مراقبة وتنظيم التحكم يف املياه
ب�ش�أن تنظيم ا�ستعمال املياه
بحظر ا�ستخراج املياه من طبقة العالت واخلرب
�إن�شاء جمل�س املوارد املائية
ب�ش�أن �إلزام مالك الآبار برتكيب عدادات مياه على �آبارهم
بتمديد فرتة العمل بالقرار رقم  23ل�سنة  1980بحظر ا�ستخراج املياه
من طبقة العالت واخلرب ،ومبنح الرتاخي�ص لتنظيف العيون �أو الآبار
القدمية واملهملة
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم  12ل�سنة 1980
ب�ش�أن فر�ض تعرفة على ا�ستهالك املياه اجلوفية من طبقة اخلرب
ب�ش�أن ت�سجيل الآبار االرتوازية وبرك ال�سباحة
ب�ش�أن تركيب �أجهزة عدادات مياه و�أجهزة تدوير املياه على الآبار
وبرك ال�سباحة
ب�ش�أن ندب موظفي �إدارة م�صادر املياه بدخول املزارع و�ضبط
املخالفات� ..إلخ
بتعديل �أحكام املر�سوم بقانون رقم  12ل�سنة  1980ب�ش�أن تنظيم
ا�ستعمال املياه اجلوفية
بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم  6ل�سنة  1997ب�ش�أن فر�ض تعرفة
على ا�ستهالك املياه اجلوفية من طبقة الدمام
بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم  7ل�سنة  1997ب�ش�أن حظر زراعة
الرب�سيم

الف�صل الثالث :املياه

جدول ( :)3تعرفة املياه املحالة لال�ستخدامات البلدية (املنزلية ،ال�صناعية ،والتجارية)
تعرفة املياه املحالة لال�ستخدامات املنزلية
فل�س لكل مرت مكعب
ال�شريحة (مرت مكعب)
25
من � 1إىل 60
80
من � 61إىل 100
200
�أكرب من 100
تعرفة املياه املحالة لال�ستخدامات ال�صناعية والتجارية
فل�س لكل مرت مكعب
ال�شريحة (مرت مكعب)
300
من � 1إىل 450
400
�أكرب من 450
تعرفة املياه اجلوفية جلميع اال�ستخدامات
فل�س لكل مرت مكعب
ال�شريحة (مرت مكعب)
20
من � 1إىل 60
25
من � 61إيل 100
85
�أكرب من 100
قامت اململكة بالرتخي�ص مبزاولة حتلية املياه وتعبئتها للعديد من ال�شركات ،بهدف توفري اخليار للراغبني يف�شراء املياه املعب�أة ،بالرغم من جودة املياه البلدية ،ومطابقتها ملوا�صفات دول جمل�س التعاون ملياه ال�شرب،
وكذلك املوا�صفات العاملية.
وعلى الرغم من جناح اململكة يف الأمور املتقدمة ،ف�إن عدم وجود جهة واحدة معنية مب�شاكل قطاع املياه ومتطلباته
ق َّو�ض من جدوى جهود الإدارات املختلفة ،وعزَّز ت�ضارب ال�صالحيات وتقاطع امل�صالح .فالقطاع ما زال يعاين
العديد من امل�شاكل ب�سبب غياب �سيا�سة مائية كفيلة باملحافظة على موارده التقليدية وغري التقليدية.
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الـفــ�ص ـ ــل الرابع

األرض
واسخداماتها

.1

ال�ضغوط والقوى الدافعة

لقد �أدت الزيادة املطردة يف عدد ال�سكان ،وما �صاحبها من تنمية اقت�صادية واجتماعية� ،إىل زيادة الطلب على
امللحة ،واالحتياجات اال�ستثمارية .وهو ما حدا باجلهات املعنية �إىل
الأرا�ضي بهدف توفري االحتياجات ال�سكانية َّ
اعتماد �سيا�سة ردم املناطق ال�ساحلية ال�ضحلة ،وحتويل املناطق الزراعية �إىل مناطق �سكنية �أو ا�ستثمارية ،الأمر
الذي �أدى �إىل زيادة م�ساحة اململكة من حوايل  660كلم 2يف عام 1963م �إىل حوايل  760كلم 2يف عام 2007م،
ومبعدل �سنوي يرتاوح بني  2.0و 2.2كلم /2ال�سنة (اجلدول .)1

جدول رقم   - 1زيادة امل�ساحة الكلية ململكة البحرين
الفرتة
1963
1977-1963
1982-1977
1989-1982
1997-1989
2004-1997
2006-2004
2007-2006

امل�ساحة بالكيلومرت املربع (كلم)2
661.03
13.14
1.45
20.09
8.59
15.67
10.12
21.98

امل�ساحة الكلية

751.45

امل�صدر :ق�سم نظم تطبيق املعلومات اجلغرافية ،2008-الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية

.2

حالة الأرا�ضي و�إ�ستخداماتها مبملكة البحرين

تجُ رى عمليات الردم والدفن يف املناطق ال�ساحلية با�ستمرار يف اململكة لتو�سعة رقعة الأر�ض املحدودة وا�ستخدامها
مناطق (� )1سكنية� ،أو ( )2لعمل جزر �صناعية �أو ترفيهية (درة البحرين� ،شاطئ ال�سالم)� ،أو ( )3لإن�شاء
موانئ �أو ج�سور� ،أو ( )4للحاجة �إىل ت�شييد حمطات توليد الكهرباء وحتلية املياه عليها( .جتدر الإ�شارة �إىل �أن
هذه املحطات �أن�شئت بالقرب من ال�سواحل لت�سهيل احل�صول على ماء البحر لعمليات التحلية والتربيد والت�صنيع،
وكذلك لت�صريف املياه الناجتة من هذه العمليات �إىل البحر)؛ ولكن من املالحظ �أن هذه الأن�شطة عادة ما ت�ستهدف
املناطق احل�سا�سة واله�شة بيئ ّي ًا ،وتلك الرثية بالتنوع البيولوجي .ويبينِّ ال�شكل ( )1امل�ساحات التي ردمت على مدى
فرتات زمنية متتابعة و�أماكنها.
كما �أنه و نظر ًا �إىل حمدودية توافر الرمال القارية (الربية) الالزمة لقطاع البناء والت�شييد باململكة ،فقد مت
اللجوء �إىل الرمال البحرية بو�صفها مورد ًا طبيع ّي ًا لتلبية متطلبات قطاع البناء عموم ًا ،ولردم املناطق ال�ساحلية
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الف�صل الرابع :الأر�ض وا�ستخداماتها
ال�ضحلة خ�صو�ص ًا ،و ُقدِّ ر املتو�سط ال�سنوي للكميات امل�ستخرجة من الرمال بنحو  2.5مليون طن (�أنظر ف�صل
البيئة البحرية) ،وقد �ساهمت عمليات الردم والتجريف يف انت�شار حبيبات الرمل الناعمة �إىل ع�شرات الكيلومرتات
على امتداد املناطق املجاورة ،وخا�صة عند هبوب الرياح والعوا�صف الرملية ،وهو ما ي�سبب �أحيان ًا �صعوبة يف
الر�ؤية ،وزيادة يف تركيز اجل�سيمات العالقة يف الهواء ،والبيئة البحرية .ويوجد باململكة عدد من املناطق ال�صناعية
القدمية (اجلدول  )2التي مل ي�ؤخذ البعد البيئي والبعد االجتماعي بعني االعتبار عند تخطيطها قبل حوايل 40
�سنة ،و�أخرى حديثة �أُخذت املعايري البيئية واالجتماعية عند التخطيط لها ،كمنطقة البحرين العاملية لال�ستثمار.

جدول رقم   - 2املناطق ال�صناعية يف مملكة البحرين
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املنطقة ال�صناعية
ميناء �سلمان
املعامري
�شمال امل�صفاة
دوار �سرتة
�شمال بابكو
حفرية
جنوب �ألبا
�شمال �سرتة
عراد
احلد*
منطقة البحرين العاملية لال�ستثمار
العدد الإجمايل

�سنة البدء
1960
1975
1976
1976
1976
1984
1978
1978
1981
1978
2004

عدد امل�شاريع
76
100
60
20
15
141
148
95
50
58
763

امل�ساحة الإجمالية/مرت مربع
730.000
850.000
360.000
120.000
.1,740.00
2,850.000
4,316.111
1,770.000
100.000
8,880.000
2.470.000
24,186.111

*ت�شمل امل�شاريع القائمة حاليا مثل �أ�سري – �شركة اخلليج لال�ستثمار ال�صناعي – مركز البحرين لل�صناعات
النا�شئة ،الخ.
امل�صدر� :إدارة املناطق ال�صناعية�-إح�صائية  ،2008وزارة التجارة وال�صناعة

ويبلغ �إجمايل م�ساحة املناطق ال�صناعية يف البحرين حوايل  24.186.111مرت ًا مربع ًا ،ممثلة بذلك  %3.5من
امل�ساحة الإجمالية ،ويبينِّ ال�شكل ( )1املناطق ال�صناعية وتوزيعاتها املختلفة يف حمافظات اململكة .وب�سبب قدم
املن�ش�آت وامل�صانع القائمة يف تلك املناطق ،وعدم خ�ضوعها عند الت�أ�سي�س لدرا�سات تقومي الأثر البيئي ،ف�إن كثري ًا
منها ي�ساهم م�ساهمة كبرية يف زيادة تلوث الهواء ،والبيئة البحرية املطلة عليها.
كما �إن الإفتقار �إىل مناطق خم�ص�صة ملزاولة الأن�شطة اخلدمية (ال�صناعية اخلفيفة) بعيد ًا عن املناطق ال�سكنية،
وغياب التخطيط ال�سليم عند الرتخي�ص لبناء املن�ش�آت ال�صناعية� ،أم ٌر �أ َّدى �إىل بروز م�شكلة تداخل املناطق ال�سكنية
مع املناطق اخلدمية وال�صناعية ،وقد يكون �أقرب مثال على ذلك م�شكلة منطقة املعامري ال�صناعية املحاذية للقرية
و�شكاوى الأهايل امل�ستمرة من تلوث مناطقهم بانبعاثات ال�صناعات املجاورة.
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�شكل رقم   - 1توزيع املناطق ال�صناعية على حمافظات اململكة
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الف�صل الرابع :الأر�ض وا�ستخداماتها
ولقد �شملت التنمية �أي�ض ًا الأرا�ضي الزراعية ،فتغريت ا�ستخداماتها وخرج العديد منها من دائرة اال�ستثمار وقد
ري منها من دائرة اال�ستثمار الزراعي.
�شملت التنمية �أي�ض ًا الأرا�ضي الزراعية ،فتغريت ا�ستخداماتها ،وخرج كث ٌ
هذا ،وتبلغ امل�ساحة ال�صاحلة للزراعة يف مملكة البحرين نحو  11.000هكتار متثل  %11من امل�ساحة الإجمالية،
وتقدر امل�ساحة املزروعة بنحو  4.200هكتار جميعها مرو َّية ،وهي تعادل نحو  %6من امل�ساحة الإجمالية للمملكة،
منها حوايل  3.400هكتار زراعات م�ستدمية (نخيل و�أعالف) ،وحوايل  800هكتار زراعات مو�سمية .وتبينِّ
الإح�صاءات الزراعية �أن ن�صيب املواطن البحريني من الأرا�ضي الزراعية تناق�ص من  0.036هكتار عام 1924م
�إىل  0.006هكتار عام 2005م (ال�شكل )2؛ وذلك بفعل ال�ضغوط الناجمة عن الزيادة ال�سكانية وحتويل غالبية
تلك الأرا�ضي �إىل مناطق �سكنية و�إ�ستثمارية مع �إرتفاع العائد اال�ستثماري منها عقاري ًا ال زراعي ًا .ويبني
ال�شكل ( )3تناق�ص ن�صيب الفرد من الأرا�ضي الزراعية.
0.036
0.036

2005
2005

1990
1990

0.0061

العام
ﻡﺍﻉﻝﺍ

1924
1924

ﺭﺍﺕﻙﻩفرد
ﻝﻙﻝ لكل
هكتار
ﺩﺭﻑ

0.0061

0.0071
0.0071

0.04
0.04
0.035
0.035
0.03
0.03
0.025
0.025
0.02
0.02
0.015
0.015
0.01
0.01
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�شكل رقم   - 2ن�صيب الفرد من الأرا�ضي الزراعية
كما �أنه ونتيجة للزيادة ال�سكانية املت�سارعة ،والرخاء االقت�صادي الذي بد�أ مع الطفرة النفطية ،ازداد ب�شكل
كبري و�سريع عدد املركبات يف اململكة ،وبرزت ب�صورة وا�ضحة م�شكلة االزدحام املروري يف �أغلب املدن ،و�أ�ضحت
االختناقات املرورية من �أبرز �سمات العا�صمة املنامة يف �أغلب الأوقات (�أنظر ف�صل جودة الهواء)؛ وهو ما �ساهم
�أي�ض ًا يف تغيري ا�ستخدامات الأرا�ضي يف العديد من مناطق اململكة ،حيث مت ت�شييد اجل�سور والأنفاق والطرق وتنفيذ
خمططات حتديث ال�شوارع والطرقات وتو�سعتها مبا يتنا�سب واحلركة العمرانية ال�سريعة على ح�ساب املناطق
الزراعية والبيئات البحرية  ،ك�أعمال �إن�شاء الطريق امل�ؤدي �إىل املدينة ال�شمالية اجلديدة ،و�أعمال �إن�شاء الطريق
امل�ؤدي �إىل جزر �أمواج بحر ال�شمال وج�سر املنامة ال�شمايل.
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 .3الت�أثري

تغريت طبيعة احلياة يف اململكة خالل ن�صف القرن املا�ضي تغري ًا جذر ّي ًا ،واختلفت معها ا�ستخدامات الأرا�ضي،
وتو�سعت املدن على ح�ساب القرى وال�سواحل ،ومن املمكن ح�صر الت�أثريات الناجمة عن ا�ستخدامات الأرا�ضي يف
النقاط الآتي ذكرها:
 .1امل�شاكل ال�صحية (نتيجة تداخل املناطق ال�صناعية باملناطق ال�سكانية).
 .2العوا�صف الرملية واجل�سيمات العالقة (نتيجة عمليات الردم والدفن يف املناطق ال�ساحلية).
 .3تدهور القطاع الزراعي ،وانقرا�ض العديد من البيئات الفريدة.
 .1امل�شاكل ال�صحية:
نتج عن تداخل املناطق ال�صناعية باملناطق ال�سكنية العديد من امل�شاكل ال�صحية ،كاحتمال تعر�ض ال�سكان �إىل
العديد من امللوثات الكيميائية والفيزيائية ،وذلك يف مناطق متعددة باململكة ،قد يكون �أبرزها منطقة املعامري،
والنويدرات ،ومنطقة جنوب �ألبا (ع�سكر وجو).
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وقد زحفت املناطق ال�سكنية ب�صورة مت�سارعة خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،و�أ�صبحت املدن على حدود /م�شارف
املناطق ال�صناعية ،وتعد منطقة حفرية ال�صناعية الآخذة يف االت�ساع �إحدى املناطق املر�شحة للتداخل مقابل تو�سع
�آخذ يف الت�سارع يف منطقة جو وع�سكر ال�سكنية ،وخا�صة عند اكتمال م�شروع ج�سر املحبة الذي �سي�صل البحرين
بقطر (ومن املتوقع اكتماله يف عام 2012م) .وتختلف طبيعة االنبعاثات من تلك ال�صناعات بح�سب �أن�شطتها� ،إذ
يعاين �سكان منطقة جنوب �ألبا ومنطقة املعامري من انبعاثات �شركة تكرير النفط وم�صهر الأملنيوم ،ويعاين �سكان
الرفاع من انبعاثات حمطة الرفاع لتوليد الكهرباء التي تعد من �أقدم حمطات الطاقة باململكة ،حيث �أن�شئت يف عام
1978م ،وميكن للناظر م�شاهدة ال�سحب ال�صفراء امل�ستقرة على مدار ال�سنة يف �سماء املحطة .كما �أن مدينة احلد
ال�صناعية تعد �إحدى الب�ؤر ال�ساخنة يف �ش�أن التلوث احلا�صل من املناطق ال�صناعية ،ب�سبب وجود بع�ض ال�صناعات
القدمية فيها ،وزحف امل�شاريع اال�ستثمارية والإ�سكانية بالقرب منها.
وقد قامت �إدارة التقومي والتخطيط البيئي ب�إعداد درا�سة حول �أثر الهواء املل َّوث بغازات (�أكا�سيد النيرتوجني،
�أكا�سيد الكربيت ،ثاين �أك�سيد الكربون ،اجل�سيمات العالقة (  )PMيف ال�صحة العامة باململكة يف عام 2007م،
وا�ستنتجت الدرا�سة وجود عالقة طردية بني زيادة تركيز اجل�سيمات العالقة (  )PMوزيادة حاالت �أمرا�ض الربو
واحل�سا�سية والأمرا�ض التنف�سية ،كما �أن تركيز امللوثات املختلفة يف الهواء قد ينتج عنه والدة مبكرة للأمهات
احلوامل ،وق�صور يف وزن الأطفال احلديثي الوالدة.
10

10

 .2العوا�صف الرملية واجل�سيمات العالقة:
�أظهرت درا�سة �أجرتها �إدارة التقومي والتخطيط البيئي – ق�سم الر�صد البيئي – لنتائج ر�صد اجل�سيمات العالقة
يف مملكة البحرين للفرتة من عام 1997م �إىل 2004م� ،أن تركيز اجل�سيمات العالقة ازداد يف ال�سنوات الأخرية،
و�أن معظم العوا�صف الرملية يف املنطقة حتدث يف ف�صل ال�صيف ،كما قد حتدث يف اخلريف والربيع ،و�أن هذا ناجت
عن اختالفات ال�ضغط اجلوي يف املنطقة عند تغري الف�صول� ،إال �أن هناك عوامل حملية م�ساعدة زادت من حدة
تلك العوا�صف والأتربة املت�صاعدة ،كرتاجع امل�سطحات اخل�ضراء يف املدن القدمية واجلديدة (وهو ما يو�ضحه
ال�شكل ،)4وانت�شار الكثبان الرملية امل�ستخرجة من البحر �إما بهدف الردم و�إما بهدف الت�شييد والبناء وتواجدها
على الياب�سة غري مغطاة ويف م�سارات الرياح مما ي�ساعد على تناثر حبيباتها يف الهواء عند هبوب الرياح.
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�شكل ( :)4غياب امل�سطحات اخل�ضراء يف املدن اجلديدة
 .3تدهور القطاع الزراعي:
�إن الت�أثري الكبري الناجت عن تدهور القطاع الزراعي والغطاء النباتي ،وخروج العديد من املناطق الزراعية من حيز
اال�ستثمار الزراعي ،و�إزالة املزارع والأ�شجار والنخيل التي كانت مرتكزة �شمال اململكة ،وكانت م�صدات حتجز
الرمال عند هبوب العوا�صف ،كان من �أهم �أ�سباب زيادة تركيز العوا�صف الرملية .وبح�سب الدرا�سة املذكورة
�سلف ًا ،ف�إن هناك عالقة ب ِّينة بني زيادة تركيز اجل�سيمات العالقة وزيادة حاالت الربو واحل�سا�سية والأمرا�ض
التنف�سية.
و�أدى تدهور القطاع الزراعي �أي�ض ًا �إىل انقرا�ض العديد من البيئات الفريدة ،وهو ما نتج عنه غياب العديد من
املنتجات املحلية التي متيزت بها اململكة ل�سنوات عديدة ،فبعد �أن كانت منتجات النخيل  -مث ًال  -توفر االكتفاء
ري منها ُي�ستورد الآن من اخلارج .كما �أدى تراجع الزراعة املحلية �إىل اختفاء العديد من املنتجات
املحلي �أ�صبح كث ٌ
املحلية ذات الأثر االقت�صادي الهام والأثر الثقايف املتميز ،كالأع�شاب العطرية التي تدخل يف �صناعة الأدوية ال�شعبية
املحلية .وكان لكل ذلك �أثر اجتماعي مت َّثل يف غياب مهن �شعبية� ،ش َّكل غيابها �ضغط ًا ثقي ًال على فئة من ال�سكان
الذين عملوا بتلك املهن ،وتوارثوها على مدى ع�شرات ال�سنني ،كما �ش َّكل عبئ ًا اقت�صاد ّي ًا �إ�ضاف ّي ًا على اململكة من
ج َّراء �إعادة ت�أهيل تلك الفئة من املواطنني.

 .4اجلهود املبذولة يف �ش�أن الأرا�ضي وا�ستخداماتها

ري من الت�شريعات والقرارات الهادفة �إىل تنظيم م�شكلة تداخل املناطق ال�سكنية بال�صناعية اخلفيفة �صدرت
كث ٌ
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ،فمث ًال َح َّد القرار رقم ( )3ل�سنة 2005م ب�ش�أن الإ�شرتاطات البيئية الالزم
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توافرها يف مواقع الأن�شطة اخلدمية ،من ت�صاعد امل�شكلة املتعلقة مبناطق ال�صناعات اخلفيفة .كما �أن القرار رقم
( )1ل�سنة 1998م ب�ش�أن التقومي البيئي للم�شروعات و�ضرورة خ�ضوع القدمي منها لتوفيق الأو�ضاع ،والقرار رقم
( )10ل�سنة 1999م ب�ش�أن املقايي�س البيئية وتعديالته ،دفعا بالقدمي من ال�صناعات الكبرية �إىل حتديث تقنياتها،
واللجوء �إىل ا�ستخدام التقنيات النظيفة لتقليل تلوث البيئة.
وقد ح َّدد اعتماد املخطط الهيكلي اال�سرتاتيجي الوطني يف عام 2007م الر�ؤية امل�ستقبلية للمملكة حتى عام 2030م،
و�أو�ضح �أهمية �أخذ االعتبارات البيئية يف احل�سبان عند التخطيط جلميع امل�شاريع امل�ستقبلية املدرجة بال�شكل (، )5
وحدد املناطق البحرية والربية احل�سا�سة والهامة ،و�أبان رغبة القائمني على الأمر يف حتقيق املوازنة بني اال�ستدامة
االقت�صادية واال�ستدامة البيئية واال�ستدامة االجتماعية بهدف حتقيق التنمية امل�ستدامة.

�شكل رقم    -5الإ�سرتاتيجية الوطنية لتخطيط الأرا�ضي
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التنوع الحيوي
والمحميات الطبيعية

يعد التنوع احليوي البنية التحتية التي على �أ�سا�سها ننطلق
يف فهم البيئة واملحافظة عليها وعلى مكوناتها ،وهذا التنوع
ميثل �إرث ًا ثقاف ّي ًا لكل ح�ضارة؛ ولذلك اهتمت مملكة البحرين
بهذا ال�ش�أن ،وخا�صة فيما يتعلق بالبيئة البحرية التي ا�شتق
منها ا�سمها� ،إدراك ًا منها �أن املحافظة على التنوع احليوي
هو حفظ للثقافة واحل�ضارة والتنمية القابلة لال�ستمرار،
�إن حفظ التنوع احليوي ب�شكل م�ستدام يل ِّبي االحتياجات
الب�شرية يف احلا�ضر  -عن طريق تقا�سم املوارد والرثوات،
كما هو بينِّ يف جانبي ال�صحة والتغذية  ،-وي�ساهم يف تلبية احتياجات امل�ستقبل.
وتكمن قيمة التنوع احليوي الأ�سا�سية
يف احلفاظ على التوازن الطبيعي بني ملاذا نهتم بالتنوع احليوي؟
مكونات النظام البيئي ،ويف حفاظه  -ميثل الأ�سا�س لفهم البيئة واملحافظة عليها.
�أي�ض ًا على القيم البيئية واالجتماعية  -ميثل �إرث ًا ثقافي ًا لكل ح�ضارة.
واالقت�صادية والتعليمية والرتفيهية ،بنحو  -يلبي االحتياجات الب�شرية يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
ي�ضمن ا�ستمرار احلياة وا�ستدامتها .وعلى  -يحافظ على التوازن الطبيعي بني مكونات النظام البيئي.
الرغم من �صغر امل�ساحة اجلغرافية ململكة  -يحافظ على القيم البيئية واالجتماعية واالقت�صادية والتعليمية
البحرين ف�إنها تتميز بتنوع �إحيائي الفت ،والرتفيهية ب�شكل م�ستدام.
�سواء �أكان على م�ستوى النظم البيئة �أم
الأنواع.

يع َّرف التنوع احليوي على �أنه تباين الكائنات
الع�ضوية احلية امل�ستمدة من كافة امل�صادر مبا
فيها النظم الإيكولوجية الأر�ضية والبحرية
والأحياء املائية واملركبات الإيكولوجية التي تعد
جزء ًا منها  ،وذلك يت�ضمن التنوع داخل الزنواع
وبني الأنواع والنظم الإيكولوجية.

 .1الق�ضايا الرئي�سية يف التنوع احليوي

ميكن تلخي�ص ق�ضايا التنوع احليوي الرئي�سة يف مملكة البحرين يف النقاط الآتية:
�-1صغر امل�ساحة اجلغرافية �ساهم ب�صورة غري مبا�شرة على تدهور التنوع احليوي ،وذلك عن طريق التمدد
العمراين على ح�ساب البيئات والنظم البيئية يف الياب�سة واملاء.
� -2شح مياه الأمطار ،وزيادة ملوحة الرتبة ،وتغري قوامها ،وندرة املياه اجلوفية.
 -3النمو ال�سكاين املطرد زاد من ال�ضغط على موارد البيئة وما حتتويه من نبات وحيوان.
-4تغري املناخ وارتفاع درجة احلرارة �ساهما يف و�ضع �ضغط ًا �آخر على املوارد الطبيعية و تدهور البع�ض منها كما
ح�صل يف ابي�ضا�ض ال�شعاب املرجانية عام 1998م.

 .2حالة التنوع احليوي يف مملكة البحرين

ال تختلف احلالة العامة للتنوع احليوي يف البحرين عما هي عليه عامل ّي ًا من تدهور وتراجع� ،سواء كان الرتاجع على
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م�ستوى املوائل يف تقل�ص م�ساحتها �أم على م�ستوى الأنواع الأحيائية يف فقدان كثري منها �أو ندرتها� ،أما على م�ستوى
ال�سالالت الوراثية فال توجد درا�سات �أو بحوث تعزز وفرتها �أوندرتها.

 1.2الأنواع

بلغ عدد الأنواع الأحيائية يف اململكة  1361نوع ًا وفق ًا للتوزيع املبينَّ يف اجلدول (.)1

اجلدول رقم   – 1توزيع االنواع يف مملكة البحرين ح�سب املجموعة
املجموعة
الطحالب
النباتات الوعائية
ال�شعاب املرجانية
الديدان
الأ�صداف البحرية (احللزونات وثنائية امل�صراعني)
الق�شريات
�شوكيات اجللد
احل�شرات
العنكبيات
الأ�سماك
الربمائيات
الزواحف
الطيور
الثدييات
جمموع عدد الأنواع

عدد اال�صناف
34
357
24
27
184
64
13
39
6
239
1
20
331
22
1361

من اجلدول ال�سابق يت�ضح �أن عدد �أنواع النباتات يبلغ  ،357وهو جمموع النباتات الربية واملزروعة ،علم ًا ب�أن
النباتات ال�صحراوية تتنوع ما بني احلويل واملعمر.
وتعد بيئة البحرين  -على م�ستوى ال�شرق الأو�سط  -من �أهم البيئات لتكاثر الطيور ،ومن �أهم حمطات هجرتها
ال�سنوية؛ ولذا تبني الإح�صائية الأولية �أن عدد الطيور ي�صل �إىل  331نوع ًا 26 ،منها يتكاثر يف جزر البحرين،
و�أهمها غراب البحر ال�سوقطري  Phalacrocorax nigrogularisالذي ي�ؤلف يف جمموعة جزر حوار �أكرب م�ستعمرة
على م�ستوى العامل ،بن�سبة ت�صل �إىل  %20على �أقل تقدير ،كما حتتوي جزر حوار على �أكرب م�ستعمرة لتكاثر بل�شون
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البحر  Egretta gularisيف ال�شرق الأو�سط.
وحتت�ضن مياه جنوب جزيرة البحرين �أكرب قطيع من �أبقار البحر يف العامل بعد القطيع الأ�سرتايل ،حيث مت ر�صد
ما يقارب  600من هذه الأبقار التي هي من �أنواع قائمة الثدييات.
وبالرغم من عدم وجود قائمة وطنية للكائنات املهددة باالنقرا�ض ،ف�إن بع�ض امل�شاهدات دلت على وجود بع�ض
الكائنات املهددة فع ً
ال باالنقرا�ض ،منها� :ضفدع املياه العذبة  ،Bufo arabicusو�سلحفاة املياه العذبة Clemmys
 ،caspicaوبقر البحر  Dugong dugonالذي يندرج �ضمن القائمة الدولية للحيوانات املهددة باالنقرا�ض ،وال�سالحف
اخل�ضراء.
من جانب �آخر ُوجدت هناك بع�ض الأنواع الأحيائية الدخيلة� ،أ�شهرها :طائر الغراب ،و�شجرة الكونوكارب�س ،اللذان
ي�شكالن عبئ ًا على التنوع احليوي يف البحرين.

 2.2النظم البيئية

ي�سود امل�شهد ال�صحراوي �أغلب امل�ساحات الياب�سة يف البحرين ،بينما ي�شخ�ص حزام �أخ�ضر يف املنطقة ال�ساحلية
ال�شمالية والغربية وبع�ض املناطق الو�سطى ،بعد �أن كانت امل�ساحات اخل�ضراء تغطي �أغلب املناطق ال�ساحلية منذ
�آالف ال�سنني ب�أ�شجار نخيل البلح ونباتات الرب�سيم.
وتعد مزارع النخيل من �أهم النظم البيئية املنت�شرة يف الياب�سة ،و�أكرثها تنوع ًا ،وت�شمل �أنواع ًا حملية و�أخرى
م�ستوردة .وحتتوي هذه البيئة على �أنواع عديدة من النباتات الوعائية ،والطحالب ،والأ�سماك التي تعي�ش يف املياه
الراكدة ،واحل�شرات ،والربمائيات ،والعناكب ،مع بع�ض الطيور املقيمة واملهاجرة التي تتخذ من هذا النظام م�أوى
وملج�أ لها.
لقد كانت هذه املزارع حت�صل على كفايتها من املاء عن طريق عيون املياه العذبة ،التي تعر�ضت لالنح�سار واجلفاف
يف ال�سنوات الأخرية ،و�أ�صبحت املزارع تعتمد ب�شكل مبا�شر على املياه الإرتوازية با�ستخدام امل�ضخات ،ثم �أخذت
املياه تعاين ارتفاع ملوحتها حتى تقل�صت �أعدادها ،وهي يف طريقها �إىل التال�شي ب�سبب اال�ستنزاف الكبري لها.
ومل يكن �شح املاء وملوحته ال�سبب الوحيد لتقل�ص م�ساحة مزارع النخيل وانح�سارها ،حيث �إن الزحف العمراين
ميتلك ن�صيب ًا كبري ًا من الت�أثري يف هذا الأمر.
�أما البيئة ال�صحراوية التي تغطي م�ساحات �شا�سعة يف جنوب البحرين ،فهي عادة ما تزخر باحلياة النباتية يف
ف�صل الربيع ،وبعد ت�ساقط الأمطار ،وتتكاثر فيها �أنواع عديدة من النباتات احلولية املقاومة للجفاف .ونتيجة
للنمو العمراين ال�سريع ف�إن هذه البيئة �ستكون عر�ضة للتغريات ،و�ستت�أثر بال �شك يف م�ساحتها ،وفيما حتمله من
ثراء وتنوع.
ال تختلف ق�ساوة البيئة البحرية عنها يف الياب�سة ،فاحلرارة املرتفعة التي قد ت�صل �إىل  45درجة مئوية ،وامللوحة
العالية التي ت�صل �إىل  60جزء ًا من الألف يف بع�ض املناطق ،وخا�صة يف اجلنوب ،لهما ت�أثريهما ال�سلبي يف احلياة
البحرية ،ولكن برغم هذه الظروف البيئية القا�سية ف�إن هناك تنوع ًا ملمو�س ًا يف البيئات البحرية ،ويتمثل هذا
التنوع يف النظم البيئية البحرية الآتية:
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البيئات ال�ساحلية
بيئة �أ�شجار القرم ()Mangrove
بيئة امل�سطحات الطينية ()Mud Flat
بيئة ال�سواحل الرملية ()Sand Beaches
بيئة ال�سواحل ال�صخرية ()Rocky Beaches

البيئات املغمورة
بيئة احل�شائ�ش ()Sea Grasses
بيئة ال�شعاب املرجانية ()Coral Reefs
بيئة الطحالب ()Algae
بيئة الهريات ()Oyster Bed

 1.2.2البيئات ال�ساحلية

تتميز البحرين بتنوع مثري للبيئات ال�ساحلية برغم م�ساحتها اجلغرافية ال�صغرية ،وهذه البيئات لها خ�صائ�صها
الفيزيائية والأحيائية املميزة ،وتتمثل هذه الأهمية يف ح�ضانة وتربية الأ�سماك والكائنات البحرية املتنوعة،
و�أهم هذه البيئات ما ي�أتي:

بيئة �أ�شجار القرم Mangrove

لأ�شجار القرم �أهمية خا�صة ميكن مالحظتها يف ما متلكه من ثراء وتنوع يف الكائنات احلية ف�ضال عن كونها موئال
للطيور البحرية والأ�سماك والق�شريات والعديد من الكائنات البحرية ،والنوع الوحيد املوجود هو القرم الأ�سود
. Avicennia marina
من حيث التوزيع ف�إن �أ�شجار القرم ترتكز يف ثالث مناطق رئي�سية يف البحرين:
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خليج توبلي

دوحة عراد
ر�أ�س حيان

توجد �أ�شجار القرم يف عدة مواقع من خليج توبلي� ،أكربها م�ساح ًة و�أكرثها عدد ًا وكثاف ًة يف منطقة ر�أ�س �سند،
غنى �أي�ض ًا من حيث التنوع احليوي ،وتبلغ م�ساحتها الإجمالية حوايل  0.5كيلومرت مربع؛
التي هي الأكرث ً
ونتيجة لذلك فقد �صنفت هذه الرقعة على �أنها حممية طبيعية من النوع (�أ).
كذلك توجد بع�ض �شجريات القرم يف �شمال خليج توبلي بالقرب من م�صب مياه املجاري ،وهي تعد ثاين �أكرب
جتمع لأ�شجار القرم ،وهناك جتمعات �صغرية متفرقة يف اخلليج ،تتوزع بني منطقة العكر والنويدرات والنبيه
�صالح.
مت ا�ستزراع �أ�شجار القرم بنجاح يف حممية دوحة عراد منذ الت�سعينات ،وما زالت قائمة حتى الآن ،وهي ت�ساهم
يف غنى املنطقة بيئ ّي ًا.

مت ا�ستزراع �أ�شجار القرم بنجاح �أي�ض ًا يف ر�أ�س حيان �شرق جزيرة البحرين ،بالقرب من املركز
الوطني ال�ستزراع الأ�سماك.

بيئة امل�سطحات الطينية

توجد امل�سطحات الطينية يف العديد من جزر البحرين؛ ولكن �أكربها م�ساحة هي امل�سطحات الطينية املوجودة يف
ال�ساحل ال�شرقي من اجلزيرة الأم ،وعلى الأخ�ص يف خليج توبلي ،كما توجد يف منطقة ر�أ�س حيان ،واملمطلة ،وجزر
حوار.
وتكمن �أهمية هذه امل�سطحات يف غناها احليوي الناجت من الطحالب املجهرية التي حتلل املواد الع�ضوية يف الرتبة؛
ولذلك ف�إن هذه البيئة ت�شكل عامل جذب للطيور البحرية املهاجرة ،وخا�صة النحام الكبري Phoenicopterus
 ،ruberوقد �سجلت �إحدى الدرا�سات حوايل �أكرث من  45نوع ًا من الطيور التي تق�صد هذه املناطق.

بيئة ال�سواحل الرملية

تنق�سم ال�سواحل الرملية �إىل ق�سمني� :سواحل رملية طبيعية ،و�أخرى �صناعية .و�أهم مناطق هذه البيئة هي :جزيرة
�أم جيليد ،وجزيرة القليعة ،وجزيرة �أم النع�سان ،وجزيرة نون ،وبع�ض جزر حوار� .أما ال�سواحل ال�صناعية  -وهي
الناجتة من عمليات الردم مبيالن حمدد ،والتي عادة ما ت�ستخدم للرتفيه  -فيمكن مالحظتها يف بع�ض مناطق
ال�شمال ،كمنطقة ال�سناب�س.
و�أهم ما مييز هذه ال�سواحل هو احتوا�ؤها على �سرطان ال�شبح  ،Ocypode saratanكما تتكاثر فيها ق�شريات من
نوع  ،isopodsوالديدان احللزونية ،وذوات امل�صراعني التي جتتذب بدورها الطيور لتقتات عليها.

بيئة ال�سواحل ال�صخرية

توجد ال�سواحل ال�صخرية يف بع�ض اجلزر ،كجزيرة النبيه �صالح ،واليع�صوف ،وبع�ض جزر حوار ،وهي تتميز �أحيان ًا
بوجود برك مائية �صغرية تتوافر فيها بع�ض الكائنات التي تعتمد على حركة املد واجلزر يف بقائها وا�ستمرارها،
وتتميز الكائنات احلية القاطنة يف هذه ال�سواحل بو�ضوح التوزيع والتمنطق.
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و�أهم ما يوجد يف هذه ال�سواحل هو الربنقيل البحري  ، Barnaclesوبع�ض الطحالب املجهرية التي ت�شكل لون ًا
مميز ًا ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض �أنواع املحار وال�سرطانات البحرية.

 2.2.2يف البيئات املغمورة

وهي البيئات التي تقع يف و�سط املياه ،يف �أعماق خمتلفة ،و�أهم هذه البيئات:

بيئة احل�شائ�ش

توجد احل�شائ�ش يف مناطق متفرقة حول جزيرة البحرين� ،أكرثها كثافة يف املياه ال�شرقية اجلنوبية ،وهي من
�أهم البيئات البحرية نظر ًا �إىل ما متثله من م�صدر غذائي للإنتاجية الأولية  ،Primary Productivityوما حتتويه
من تنوع حيوي وحياة مزدهرة؛ ولذا ف�إن هذه البيئة تعترب مرتع ًا غذائ ّي ًا لأبقار البحر  ،Dugong dugonوكذلك
ال�سالحف اخل�ضراء من نوع  ،Chelonia mydasوهما من الأنواع املهددة باالنقرا�ض.
وتكمن الأهمية االقت�صادية لهذه البيئة يف كونها م�صدر ًا لغذاء الأ�سماك التجارية ،وخا�صة من نوع ال�صايف Siganus
 ،canaliculatusوموئ ً
ال حل�ضانة الروبيان من نوع  ،Penaeus semisulcatusوملج�أ لريقات حمار الل�ؤل�ؤ Pinctada
 .radiataوهناك ثالثة �أنواع خمتلفة من احل�شائ�ش ،وهيHalodule uninervis, Halophila ovalis, Halophila:
.stipulacea

بيئة ال�شعاب املرجانية

ال�شعاب املرجانية تتواجد يف �شمال و�شرق البحرين � ،أكربها ف�شت العظم يف �شرق جزيرة �سرتة وتبلغ م�ساحته
االجمالية  85كيلومرت مربع ،ثم ف�شت اجلارم  ،وتتواجد بع�ض ال�شعاب املتفرقة حول جزيرة البحرين ،ولكن �أغنى
و�أف�ضل و�أكرث ال�شعاب تنوعا يف احلياة هي منطقة هري �أبولثامة الواقع يف �أق�صى �شمال البحرين.
و�أهميتها تكمن يف تعزيزها للتوازن احليوي يف البيئة البحرية وتعد ال�شعاب املرجانية من �أغنى البيئات انتاجا
على وجه الأر�ض .ويف البحرين بلغ عدد �أنواع املرجان كما �سجلته الدرا�سات  31نوع من املرجان .تعاين ال�شعاب
املرجانية من ال�ضغوط الطبيعية من حيث ارتفاع امللوحة واحلرارة  ،وقد تعر�ضت يف عام 1998م للتبيي�ض ب�سبب
ارتفاع احلرارة وفقد ما يقارب  %90منها.

بيئة الطحالب

يوجد ما يزيد على  34نوع ًا من الطحالب البحرية مت ت�صنيفها وتعريفها بدقة ،وهي توجد حول البحرين ويف �أحيان
كثرية تتداخل الطحالب مع البيئات الأخرى ،فنجد مث ًال امل�سطحات الطينية تغطى يف ف�صل ال�صيف بالطحالب
اخل�ضراء يف منطقة خليج توبلي ،و�أحيان ًا توجد ب�صورة م�ستقلة يف عمق املياه م�ش ِّكل ًة جماميع متفرقة� .أما الطحالب
املجهرية  phytoplanktonفال ت�شكل بيئة م�ستقرة ،وهي تنتقل مع التيار ،وتعد غذا ًء لكثري من الكائنات البحرية.
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بيئة الهريات (مراقد املحار)

بيئة الهريات عادة ما يكون قاعها �صخر ّي ًا؛ وذلك لكي يتمكن املحار من تثبيت نف�سه ،وتنت�شر هذه البيئات عادة يف
�أق�صى ال�شمال ،ويف ال�شرق واجلنوب من جزيرة البحرين .ويعد النوع � Pinctada radiataصاحب ال�سيادة يف مياه
البحرين ،علم ًا ب�أن مياه البحرين حتتوي على � 8أنواع من املحار.

 .3ال�ضغوطات واالثار الناجمة

ال�ضغوط واملخاطر على التنوع البيولوجي ميكن تلخي�صها يف النقاط الآتية (راجع ال�صور):
 .1النمو احل�ضري والتمدد العمراين يف الياب�سة.
 .2احلفر والردم يف البيئات البحرية ال�ساحلية واملغمورة.
 .3ا�ستنزاف املوارد املائية اجلوفية.
 .4تدهور الرتبة وارتفاع ملوحتها.
 .5ال�صيد اجلائر ،وخا�صة لبع�ض �أنواع الأ�سماك والطيور.

ال�شكل رقم   – 1ال�ضغوطات واملخاطر على التنوع البيولوجي

النمو احل�ضري والتمدد العمراين على
الياب�سة

تدهور الرتبة وارتفاع ملوحتها

الردم واحلفر يف البيئات ال�ساحلية
واملغمورة

ا�ستنزاف املوارد املائية اجلوفية

ال�صيد اجلائر

�أما على �صعيد الآثار فيمكن تق�سيمها �إىل ق�سمني� :أثر فقدان الأنواع ،و�أثر الأنواع الدخيلة.
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� 1.3أثر فقدان الأنواع

�	-1أدى فقدان التنوع احليوي وتقل�ص �أعداده �إىل فقدان اخل�صو�صية الثقافية التي تتمتع بها البحرين ،مبا متتلكه
من �أنواع نباتية – كالنخيل ،والنباتات ال�صحراوية � ،-أو �أنواع حيوانية كالأ�سماك امل�ستوطنة ،وال�سالحف
البحرية ،و�سالحف املياه العذبة ،وغريها.
	-2املواد الوراثية ذات قيمة اقت�صادية واجتماعية وبيئية و�صحية ،وقد �أ َّثر فقدانها �أو ندرتها �سلب ًا كما هو احلال
يف النباتات الربية الطبية.
	-3ت�شكل الكائنات الأ�صلية من النباتات واحليوانات قيمة �سياحية ،وقد �أ َّثر فقدانها �أو ندرتها يف القطاع
ال�سياحي مبا�شرة ،وهو ما قد ي�ؤثر ب�شكل غري مبا�شر يف القطاع االقت�صادي م�ستقب ًال �إذا مل ي�ؤخذ هذا الأمر
بعني االعتبار ،ومثال ذلك ندرة بع�ض �أنواع �سالحف املياه العذبة.
	-4القيمة اجلمالية للنظم البيئية والأنواع تراجعت ب�سبب تقل�ص امل�ساحة ،واختفاء �أو ندرة بع�ض الأنواع ،ومثال
ذلك تقل�ص م�ساحة بيئة �أ�شجار القرم يف خليج توبلي ،وتقل�ص م�ساحة البيئة ال�صحراوية وما حتتويه من
كائنات �صحراوية �سواء �أكانت نباتية �أم حيوانية.

� 2.3أثر الأنواع الدخيلة

	-1ت�ساهم الأنواع الأحيائية الدخيلة يف فقدان �أو تقل�ص التنوع احليوي الذي تزخر به �أية منطقة؛ وذلك عن
طريق مناف�ستها للأنواع واملجتمعات الأ�صيلة ،ومثال ذلك ما يحدث ب�سبب ا�ستزراع �شجرة الكونوكارب�س
 ،.Conocarpusالتي ت�ؤثر يف وفرة الإنتاج الزراعي ب�سبب ا�ستنزافها العنا�صر الغذائية يف الرتبة واملياه.
	-2بع�ض الأنواع الدخيلة تقتات على الأنواع الفطرية ،وت�ساهم يف تقلي�ص �أعدادها ،كما يح�صل بو�ساطة طائر
الغراب القادم عرب ال�سفن من مناطق تواجده.
 -4اجلهود املبذولة من قبل اململكة العربية للحد من تدهور التنوع احليوي واملحميات الطبيعية يف مواجهة تدهور
التنوع احليوي يف �سبيل �صيانة التنوع احليوي الذي تتمتع به البحرين برغم م�ساحتها ال�صغرية ،كانت هناك
جهود وا�ستجابة فاعلة على �أكرث من �صعيد.

.4اجلهود املبذولة من قبل اململكة للحد من تدهور التنوع احليوي و املحميات
الطبيعية
 1.4الت�شريعات

على م�ستوى الت�شريعات هناك حوايل  17ت�شريع ًا وقانون ًا حمل ّي ًا مرتبط ًا مبا�شر ًة بالتنوع احليوي ،وحوايل 7
ت�شريعات وقوانني مرتبطة بالتنوع احليوي ب�شكل غري مبا�شر (اجلدول  .)3وقد و َّقعت البحرين على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل عدة اتفاقيات مرتبطة بالتنوع احليوي ،وهي مبينة يف اجلدول (� )2أدناه.
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�إقليمي ًا

دولي ًا

.1اتفاقية الكويت الإقليمية حلماية البيئة البحرية (عام اتفاقية التنوع احليوي (عام ،)1996
 ،)1978التي تت�ضمن بروتوكول التنوع احليوي.
اتفاقية رام�سار للمناطق الرطبة (عام ،)1997
.2االتفاقية االقليمية لإن�شاء هيئة لتحديد مناطق ال�صيد (عام اتفاقية االمم املتحدة االطارية لتغري املناخ (عام ،)1994
)2002
اتفاقية احلفاظ على الرتاث الطبيعي واالن�ساين (عام
.3االتفاقية الإقليمية للمحافظة على احلياة الفطرية وموائلها )1991
الطبيعية يف دول اخلليج العربية عام 2002

هذه االتفاقيات وما ي�صحبها من التزامات ت�ساهم يف تقييم الو�ضع البيئي ،و�إعداد الدرا�سات املتخ�ص�صة ،الأمر
الذي ينعك�س يف قرارات حملية ت�ؤدي يف النهاية �إىل املحافظة على التنوع احليوي .كما �أن لهذه االتفاقيات دور ًا
�إيجاب ّي ًا يف املحافظة على التنوع احليوي والبيئات الطبيعية ،ومثال ذلك توقيع البحرين اتفاقية احلفاظ على
الرتاث الطبيعي والإن�ساين واعتماد قلعة البحرين موقع ًا عامل ّي ًا ،وهو مما �ساهم يف احلافظ على البيئة ال�ساحلية
الطبيعية املقابلة للقلعة من �أن تنالها يد العمران.

اجلدول رقم   – 3الت�شريعات املرتبطة بالتنوع البيولوجي ب�شكل مبا�شر �أوغري مبا�شر

الت�شريعات املبا�شرة
 -1قانون رعاية احليوانات
�صدر هذا القانون عام  1920وجاء يف املادة رقم (� )25أنه مينع اقتنا�ص الطيور على اختالفها وبيعها يف الأ�سواق.
 -2الإعالن احلكومي ب�ش�أن منع �أخذ الطني
�صدر يف  24مايو  ، 1941ويهدف �إىل منع �أخذ الطني والقرم من البحر ما بني مقطع توبلي وردم الكوري.
 -3قرار رقم ( )26ل�سنة 1980م ب�ش�أن �صيد الربيان
حيث تن�ص املادة الأوىل ب�أنه (يحظر �صيد الربيان داخل حدود ال�صيد يف البحرين خالل املدة التي تبد�أ
من �أول مار�س �سنة 1981م حتى  30يونيو �سنة 1981م) ،ويتكرر �صدور هذا القرار ب�صورة �شبه �سنوية.

ال�سنة
1920
1941
1980

 -4قانون حماية النخيل
�صدر هذا املر�سوم الأمريي رقم ( )21ب�ش�أن حماية النخيل يف عام  1983وذلك حر�ص ًا على عدم قطع
النخيل �أو الت�سبب ب�أية �صورة يف وقف منوه ،والعناية بها على نحو يكفل ا�ستمرار بقائها .وذلك حفاظ ًا على
هذا الرتاث واملورد الفطري املتجدد ،وحمايته من التدهور والنق�صان.

1983

 -5قرار رقم ( )4ل�سنة  1986اخلا�ص مبنع �صيد �سمك بقر البحر.
 -6قرار رقم ( )6ل�سنة 1986م اخلا�ص ب�ش�أن حتديد مقا�سات ال�شباك امل�ستخدمة يف ال�صيد.
 -7قرار رقم ( )8ل�سنة 1986م اخلا�ص مبنع �صيد �صغار �سمك ال�صايف.

1986
1986
1986
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 -8املر�سوم الأمريي رقم ( )2ل�سنة 1995ب�ش�أن قانون حماية احلياة الفطرية
يهدف �إىل �صون احلياة الفطرية مبا يحقق املحافظة على خمتلف �أنواع الكائنات الفطرية الربية والبحرية،
وحماية الأنواع النادرة منها واملهددة باالنقرا�ض من حيوان �أونبات �أو طري.
 -9قرار جمل�س الوزراء مبنع الدفان والتعمري يف خليج توبلي
�صدر قرار جمل�س الوزراء يف جل�سته رقم ( )1341املنعقدة يف � 16إبريل  1995يف �ش�أن منع الدفان والتعمري
يف خليج توبلي ،الذي يعترب من �أهم البيئات الفطرية من الناحية االقت�صادية ،والبيئية ،واالجتماعية،
والرتاثية ،واجلمالية.
 -10قرار باعتبار جزر حوار حممية
من �أجل حماية الرتاث الفطري الفريد املوجود يف جمموعة جزر حوار� ،صدر قرار جمل�س الوزراء رقم
( )16ل�سنة  ،1996ب�ش�أن اعتبار جزر حوار والبحر الإقليمي املحيط بها ،منطقة حممية.
 -11مر�سوم رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن قانون البيئة
ويهدف �إىل حماية البيئة من امل�صادر والعوامل امللوثة  ،ووقف تدهورها  ،وذلك بو�ضع اخلطط وال�سيا�سات
الالزمة للمحافظة عليها من الآثار ال�ضارة الناجمة عن الأن�شطة التي ت�ؤدي �إىل احلاق ال�ضرر بال�صحة
الب�شرية واملحا�صيل الزراعية ،واحلياة البحرية والربية ،واملناخ واملوارد الطبيعية الأخرى مع تنفيذ هذه
اخلطط وال�سيا�سات ،وهو القانون ال�شامل الثاين بعد القانون رقم (1995 )2م.
 -12املر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم �صيد وا�ستغالل وحماية الرثوة البحرية
ويهدف هذا القانون �إىل حماية الرثوة ال�سمكية واملوارد البحرية ب�شكل عام.
 -13القرار الوزاري ( 2002 )1ب�إعالن جزيرة م�شتان واملياه املحيطة حممية طبيعية.
 -14قرار رقم ( )4ل�سنة 2003م اخلا�ص مبنع �صيد بقر البحر وال�سالحف البحرية والدالفني ب�أنواعها.
 -15قرار رقم ( )5ل�سنة 2003م الذي يتعلق باعتبار منطقة دوحة عراد حممية بحرية طبيعية.
 -16قانون رقم ( )5لعام  2003ب�ش�أن املوافقة على نظام (قانون) احلجر الزراعي يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،ويهدف هذا القانون (النظام) �إىل منع دخول الآفات الزراعية وانت�شارها ،وحماية
البيئة واملوارد النباتية ،وت�سهيل التجارة.

1995
1995
1996

1996
2002
2002
2003
2003
2003
ال�سنة

الت�شريعات غري املبا�شرة
 -17قانون رقم ( )8ب�ش�أن املوافقة على نظام احلجر البيطري يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
والذي ينظم عمليات ا�سترياد وت�صدير جميع �أنواع احليوانات ومنتجاتها وم�شتقاتها وخملفاتها و�أعالفها
من املكونات احليوانية وامل�ستح�ضرات البيولوجية احليوانية و�أدواتها من و�إىل الدول الأع�ضاء.
 -18القرار الوزاري ( 1998 )10باعتماد ال�ضرائب للأذونات واخلدمات التي توفرها �ش�ؤون البيئة
 -19القرار الوزاري ( 1998 )10ب�ش�أن التحكم يف املواد امل�ستنفذة لطبقة الأوزون
 -20القرار الوزاري ( 1998 )10ب�ش�أن �صيانة املباين والأجهزة التي حتتوي على مادة اال�سبتو�س
 -21القرار الوزاري (  2000 )3ب�ش�أن الرقابة البيئية

1998
1998
1998
2000

-22القرارالوزاري( 2000)3ب�ش�أنت�سجيلاجلهاتاال�ست�شاريةيفتقوميالأثرالبيئيللم�شاريعوالدرا�ساتالبيئية.

2000

 -23القرار الوزاري ( 2000 )1ب�ش�أن �إدارة النفايات الطبية

2000

 -24القرار الوزاري ( 2002 )7ب�ش�أن التحكم يف املواد الكيميائية املحظورة واملحددة اال�ستعمال.

2002

2003
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 2.4املحميات الطبيعية

بد�أت البحرين يف �إن�شاء عدد من املحميات من �أجل �صون التنوع احليوي وحمايته من التدهور؛ فكانت حممية
العرين �أول حممية طبيعية ،تلتها حممية ر�أ�س �سند وخليج توبلي ،وحممية جزر حوار واملياه املجاورة لها ،وحممية
م�شتان واملياه املجاورة لها ،و�أخري ًا حممية دوحة عراد.

اال�سم :حممية ومنتزه العرين
موقع املحمية :و�سط غرب جزيرة البحرين
امل�ساحة الكلية للمحمية 5.6 :كيلومرتات مربعة
تاريخ �إعالن املحمية1976 :

ت�صنيف املحمية :حممية ومنتزه �سياحي بيئي
متخ�ص�ص حلماية الأنواع العربية

�أهم املميزات يف املنطقة املحمية

تتكون حممية العرين من جز�أين ،الأول هو املحمية :وهي حممية طبيعية خم�ص�صة للحفاظ على احلياة الفطرية
للبيئة ال�صحراوية يف مملكة البحرين  ،وال ي�سمح بالدخول �إليها �إال لالخت�صا�صيني ذوي ال�صلة بالبحث العلمي يف
هذا املجال ،وي�شمل جمال احلماية جميع �أنواع الكائنات املميزة لبيئة البحرين ال�صحراوية من حيوان ونبات ،ويف
مقدمتها املها العربي ،وغزال الرمي البحريني ،ونبات املرخ� .أما اجلزء الثاين فهو احلديقة :وتعنى باحلفاظ على
�أنواع احليوانات والطيور العربية خ�صو�ص ًا والإكثار منها ،وي�سمح فيها بالزيارات اجلماعية والفردية ،على �أن تكون
يف �صحبة مر�شدين م�ؤهلني لهذا الغر�ض .وبالإ�ضافة �إىل الهدف امل�شار �إليه ،ف�إن للحديقة �أهداف ًا تعليمي ًة وتربوي ًة
ترمي �إىل تنمية الوعي العام وتعميقه ،وخا�صة لدى طالب املدار�س ،حول �أهمية احلفاظ على احلياة الفطرية
والتنوع احليوي ،وذلك من خالل برامج توعوية متنوعة.
وحتتوي املحمية على نباتات معمرة ( 31نوع ًا) ،وحولية �صحراوية ملحية ( 22نوع ًا) ،وثالثة جماميع حيوانية،
وهي :الثدييات ( 35نوع ًا) ،والطيور ( 54نوع ًا) ،والزواحف ( 11نوع ًا).

اال�سم :حممية ر�أ�س �سند وخليج توبلي
موقع املحمية� :شمال �شرق البحرين
امل�ساحة الكلية للمحمية 13.5 :كيلومرتا مربعا
تاريخ �إعالن املحمية ،1995 ،1988 :رام�سر 2006، 1997

�أهم املميزات يف املنطقة املحمية:

ت�صنيف املحمية منطقة حممية طبيعية من الفئة
الثانية (منتزه طبيعي)

تكمن �أهمية خليج توبلي من الناحية البيئية يف جانبني رئي�سني هما :التنوع يف البيئات الطبيعية ،والتنوع يف احلياة
الفطرية� ،سواء �أكانت من النباتية �أم من احليوانية� .أما بالن�سبة �إىل البيئات املوجودة يف اخلليج فيمكن حتديدها
يف بيئة نبات القرم التي يتميز بها خليج توبلي ،وبيئة احل�شائ�ش ،وبيئة امل�سطحات الطينية .ومما يجدر ذكره
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�أن حممية ر�أ�س �سند مت �إعالنها ب�صفتها �إحدى املحميات املدرجة �ضمن قائمة املحميات الطبيعية يف اتفاقية
(رام�سار) التي �صدقت عليها اململكة عام 1997م.
وحتتوي املحمية على نبات القرم ،و 19نوع ًا من الأ�سماك والربيان ،والطيور العابرة وامل�صيفة وامل�شتية (قطقاط
مطوق ،ودريجة �صغرية ،والنور�س الأ�سود الر�أ�س ،وقربة املاء).

اال�سم :حممية جزر حوار والبحر الإقليمي املحيط بها
موقع املحمية :حوار
امل�ساحة الكلية للمحمية 51.4 :كم مربع
تاريخ �إعالن املحمية1996 :

ت�صنيف املحمية :حممية بحرية طبيعية
�أهم الأنواع النباتية واحليوانية  :الطحالب والنباتات
ال�ساحلية  ،غراب البحر ال�سوقطري  ،النحام الكبري

وحتتوي املحمية على ال�سبخات امللحية ،والطحالب البحرية ،والنباتات ال�ساحلية ،ونباتات الأرا�ضي الداخلية،
والطيور  -و�أهمها :غراب البحر ال�سوقطري ،وخطاف البحر الأبي�ض اخلد ،والنحام الكبري  ،-والزواحف،
والربمائيات ،والثدييات الربية والبحرية ،و�أهمها بقر البحر.

اال�سم :دوحة عراد البحرية
موقع املحمية :مدينة املحرق �شمال جزيرة البحرين
امل�ساحة الكلية للمحمية :حوايل ن�صف كيلومرت مربع
تاريخ �إعالن املحمية� : :أعلنت كمحمية بحرية طبيعية بنا ًء
على قرار رئي�س الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة
واحلياة الفطرية رقم ( )4ل�سنة 2003

ت�صنيف املحمية :حممية بحرية طبيعية
�أهم الأنواع النباتية واحليوانية يف املنطقة :نبات
القرم امل�ستزرع والطيور

�أهم املميزات يف املنطقة املحمية

جذب للطيور املائية املقيمة والعابرة واملهاجرة
تعد دوحة عراد من البيئات البحرية النادرة يف اململكة ،فهي منطقة ٍ
التي ت�أتي بحث ًا عن الغذاء والراحة .وتتميز ب�أنها بحرية �صغرية قليلة الأمواج ،وبذلك ميكن �أن تكون مالذ ًا �آمن ًا
ل�صغار الأ�سماك ،ويرقات الكائنات البحرية الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل �أن وجود �أ�شجار القرم يوفر لهذه الكائنات
الدقيقة و�أمثالها الأخرى املوا َّد الع�ضوية املنا�سبة التي ت�شكل اللبنة الأوىل يف ال�سل�سلة الغذائية ،وكذلك احلماية
املنا�سبة لهذه الكائنات الدقيقة و�أمثالها ال�صغرية .وتوجد يف البحرية �أنواع من الطحالب ،ومنها نوع (اجلن)
الذي ينمو عادة يف ف�صل ال�صيف ،والذي يعد من الطحالب املنا�سبة لتكاثر ومنو بع�ض الأنواع املعينة من الأ�سماك،
مثل ال�صايف وغريه ،والتي ت�ستخدم من قبل ال�صيادين يف �صيد الأ�سماك.
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اال�سم :جزيرة م�شتان البحرية
موقع املحمية :جنوب �شرق جزيرة البحرين و�شمايل جزر حوار
امل�ساحة الكلية للمحمية 2.8 :كم مربع
تاريخ �إعالن املحمية :قرار رئي�س الهيئة الوطنية حلماية احلياة
الفطرية رقم ( )1ل�سنة 2000

ت�صنيف املحمية :حممية بحرية طبيعية
�أهم الأنواع النباتية واحليوانية يف املنطقة :الطحالب
والأع�شاب البحرية  ،اللوهة و�سرطان البحر

�أهم املميزات يف املنطقة املحمية:

تعد املنطقة املحيطة بجزيرة م�شتان منطقة غذاء مهمة  ،وت�ستعمره �أ�شرطة من الطحالب  Sargassumالتي متتاز
بطولها .ويف اجلزء ال�شمايل من م�شتان توجد بيئة الأع�شاب البحرية  Halodule Uninervisالتي ُر�صدت يف عمق
�أقل من مرت واحد.
تتميز اجلزيرة بوجود بع�ض النباتات الربية التي تتحمل امللوحة العالية ،مثل :نبات اخلري�سي ،واخلريز ،وال�شنة،
والتي تعد جزء ًا من الرتاث الفطري النباتي للمملكة .وتعرف اجلزيرة بتواجد بع�ض الطيور عليها ،مثل :اللوه
والنور�س .ويف املناطق البحرية املحيطة باجلزيرة يوجد العديد من النباتات البحرية الهامة ،منها الطحالب
والأع�شاب البحرية من نوع  Halodule Uninervisوهي بذلك ت�شكل منطقة لتواجد بقر البحر  dugongاملهدد
باالنقرا�ض ،والذي يعد قطيعه هنا ثاين �أكرب قطيع لبقر البحر على م�ستوى العامل .كما حتتوي املياه املحيطة
باجلزيرة �أي�ض ًا على نوعني من الإ�سفنجيات ،)red sponge, blue Haliclona( :وبع�ض الأنواع من .tunicates
كما �أن املنطقة حتت�ضن الكثري من الكائنات البحرية ذات املردود االقت�صادي املبا�شر ،مثل� :سرطانات البحر
(القباقب) ،والربيان ،واللخمة ،وال�سل�س ،واحلاكول ،وال�صايف ،والهامور ،والعنفوز ،والبزميي ،وكليب الدو،
و�سحيحة الراعي.
ويف اجلزء ال�شمايل وال�شمال ال�شرقي تتميز املنطقة ومتتد مل�سافات وا�سعة جتاه
كما حتتوي املياه املحيطة على نوعني من اال�سفنجيات ( )red sponge, blue Haliclonaوبع�ض االنواع من
 .tunicatesكما �أن هناك حمميات غري مقننة تتمثل يف املنطقة الع�سكرية جنوب البحرين وبع�ض اجلزر.

اال�سم :حممية هري �أبو لثامة
موقع املحمية :تبعد حممية هري �أبولثامة عن جزيرة البحرين مب�سافة
تقدر بحوايل  75كم ،وتقع يف �إحداثية � 26.52شما ًال  ،و  52.47طو ًال
ت�صنيف املحمية :حممية بحرية طبيعية
تقريبا
امل�ساحة الكلية للمحمية :غري حمددة
�أهم الأنواع النباتية واحليوانية يف املنطقة:
تاريخ �إعالن املحمية :قرار رئي�س الهيئة الوطنية حلماية احلياة
احل�شائ�ش والطحالب البحرية  ،الل�ؤل�ؤ واخلالوف
الفطرية رقم ( )8ل�سنة 2007
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�أهم املميزات يف املنطقة املحمية:

تتميز حممية هري �أبولثامة بكونها �أف�ضل و�أكرث منطقة بحرية حتتوي على ال�شعاب املرجانية� ،إىل جانب ذلك ف�إنها
حتتوي �أي�ضا على احل�شائ�ش والطحالب البحرية واال�سفنجيات و�شقائق النعمان ،كما يحيط بها هريات ملحار الل�ؤل�ؤ
واخلالوف.

� 3.4إكثار الأنواع

ت�أتي خطوة �إكثار الأنواع الأحيائية لزيادة �أعداد الكائنات التي بد�أت بالتقل�ص بن�سب وا�ضحة� ،أو �شارفت على
االنقرا�ض ،وقد �أثبتت التجارب جناح �إكثار هذه الأنواع و�ضخها يف بيئاتها الطبيعية .وعملية الإكثار ت�أتي بخم�س
طرق ،بع�ضها ب�صورة مبا�شرة ،وبع�ضها الآخر ب�صورة غري مبا�شرة:
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�شكل رقم   – 2مواقع املحميات الطبيعية يف مملكة البحرين

عراد

را�س �سند

العرين

م�شتان

جزر حوار

مملكة البحرين

Kingdom of Bahrain
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الأول :تربية الكائنات احلية يف حقول خا�صة ومن ثم �ضخها يف بيئاتها الطبيعية

ومثال هذه الطريقة ما يقوم به املركز الوطني ال�ستزراع الأ�سماك ،حيث جنح يف ا�ستزراع بع�ض الأ�سماك التي بد�أت �أعدادها
بالتقل�ص منها �أ�سماك ال�صايف ال�صنيفي  Siganus javusوالهامور من نوع . Epinephelus multinotatus
وكذلك متار�س حممية العرين دورا ال يقل �ش�أنا يف �إكثار الكائنات  ،حيث جنح �إىل حد بعيد يف �إكثار املها والغزالن عرب تربيتها
حتت الأ�سر  ،لتطلق بعدئذ �إىل املناطق اجلنوبية املحمية �أو �إىل جزر حوار .وكذلك تقوم حممية العرين يف �إكثار �ضفادع
و�سالحف املياه العذبة التي بد�أت �أعدادها يف الهبوط يف ال�سنوات املت�أخرة نظرا للتطور العمراين والزحف ال�سكاين ،وقد
تكللت هذه التجارب بالنجاح.

الثاين :خلق بيئات �صناعية م�شابهة للبيئات الطبيعية

ومثال ذلك �أن تو�ضع القوالب اخلر�سانية يف البحار اجلرداء لتت�شكل بعد فرتة معينة بيئة غنية ومتنوعة حيث تلت�صق الطحالب
بهذه اخلر�سانة وتكون مق�صدا وملج�أ للأ�سماك و�أنواع عديدة من الكائنات احلية لتتكاثر ب�صورة طبيعية ومميزة ،وهذا ما
يعرف بال�شعاب املرجانية ال�صناعية .وقد �أثبتت عملية و�ضع الإطارات يف املياه ك�شعاب مرجانية جناحها وحتققت الثمار
املرج ّوة لهذا امل�شروع.

الثالث :تنظيم ال�صيد

ويق�صد به منع ال�صيد يف فرتات معينة من ال�سنة  ،وذلك لهدف �إتاحة الفر�ص لتكاثر الكائنات احلية ،واملثال املطبق ب�صورة
وا�ضحة هو حظر �صيد الروبيان يف الفرتة مابني �شهر مار�س ولغاية يوليو من كل عام .كذلك منع �صيد طائر البلبل البحريني
�ساهم يف �إعادة تكاثره وانت�شاره يف بيئاته الطبيعية.

الرابع :منع ال�صيد

وهذا املنع معنى بالدرجة الأوىل للكائنات املهددة باالنقرا�ض – رغم عدم وجود قائمة �شاملة لها – كبقر البحر والدالفني
و�صقر الغروب و طائر ال ُعقاب ال ُّن�سارية وال�سالحف .وتهدف عملية منع ال�صيد الواردة يف القوانني املحلية �إىل �إعطاء الفر�صة
للكائنات احلية للتكاثر يف بيئاتها الطبيعية وجتاوز حدود تهديدها باالنقرا�ض .وبهذا ال�صدد جتدر الإ�شارة �إىل الإجراء
احلازم الذي اتخذه جهاز البيئة يف منع �صيد طائر البلبل بعد مالحظة تدين �أعداده قبل عدة �سنوات ليتحقق النجاح بعودته
ب�صورة �شبه طبيعية رغم تقل�ص م�ساحة بيئاته الطبيعية.

اخلام�س :اال�ستزراع عن طريق الأن�سجة

تهدف هذه الطريقة �إىل املحافظة على الأنواع اجليدة التي يتم اختيارها وفق معايري دقيقة و�إكثارها ب�صورة حتفظ بقاءها
وا�ستمرارها ،ولذا فقد �شرعت البحرين يف اال�ستزراع الن�سيجي لنخيل البلح ،وقد حتققت بع�ض النتائج امللمو�سة بهذا
ال�صدد.

 4.4الإعالم والتثقيف البيئي

ي�ؤدي الإعالم دور ًا مه ّم ًا يف ت�شكيل و�صياغة املفاهيم العامة لدى النا�س ،والتنوع احليوي �أحد املفاهيم التي �أخذت
ق�سط ًا من حقها الإعالمي يف مملكة البحرين؛ لذا �صدرت العديد من املطبوعات والدرا�سات والكتب والأفالم
الوثائقية بهذا ال�ش�أن وبكلتا اللغتني العربية والإجنليزية.
و�إن فتح �سبل التثقيف عرب الندوات وامل�ؤمترات التي ُت َّ
نظم عن طريق اجلهات الر�سمية �أو املنظمات غري احلكومية
�أو اجلهات اخلا�صة� ،أم ٌر ي�صب يف تو�ضيح و�شرح مفهوم التنوع احليوي و�أهميته ،و�سبل املحافظة عليه .ويف هذا
ال�صدد ،جند �أن املتحف الوطني  -الذي ميار�س دوره التثقيفي الرائد يف ت�سليط ال�ضوء على تراث البحرين احل�ضاري
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والإن�ساين – يعر�ض من خالل قاعة التاريخ الطبيعي ومتحف الغو�ص جمموعة من الكائنات الفطرية املحلية ،وهو
ما ي�ساهم يف غر�س االنتماء �إىل البيئة .ويف موعد قريب �سيد�شن املتحف موقعه الإلكرتوين الر�سمي و�سي�سلط
ال�ضوء يف جزء منه على التنوع احليوي الذي تزخر به البحرين ،وهي خطوة �إ�ضافية يف �سبيل التثقيف البيئي؛ �إذ
ا�صة على تي�سري تبادل املعلومات.
�سيلبي هذا املوقع ما ورد يف املادة ( )17من اتفاقية التنوع البيولوجي ال َّن َّ

 5.4ال�سياحة البيئية

تهدف ال�سياحة البيئية �إىل معاينة مواقع احلياة الفطرية لدرا�ستها وتقديرها واال�ستمتاع بها ،والبحرين متتلك
بع�ض مقومات ال�سياحة البيئية املتمثلة يف املحميات والبيئات الطبيعية التي �سبقت الإ�شارة �إليها ،وامل�ؤهلة لأن ت�شكل
عن�صر جذب للمهتمني ،ومن �أهم هذه املقومات ما يتعلق مب�شاهدة الطيور ،حيث يوجد يف �شمال غرب البحرين
ومبنطقة �سار موقع �صغري يحتوي على �آالف من طيور اخلناق الرمادي  Hypocolius ampelinusاملهاجرة من �إيران
والعراق ،ويعد هذا املوقع ب�سبب �أهميته العاملية مق�صد ًا لل�سياح البيئيني .ومن مواقع اجلذب ال�سياحي يف البحرين
�أي�ض ًا مواقع ال�صيد التقليدية "احلظور" املنت�شرة حول �سواحل اململكة ،والتي ال ُتعرف يف كثري من دول العامل.
وحتى عهد قريب كانت البحرين متتلك �أحد �أهم مقومات ال�سياحة البيئية ،وهي عيون املياه العذبة التي تنبع يف
الرب والبحر ،وكانت هذه البيئات الفريدة تزخر بتنوع فريد؛ لكن ب�سبب االجهادات العديدة التي تعر�ضت لها البيئة
�أدت �إىل جفافها واختفائها.
وقد �شجعت حكومة البحرين اجلهات اخلا�صة على �أداء املهام الالزمة يف ال�سياحة البيئية ،و�س َّهلت لها متطلبات
هذا الأمر ،ومتثل ذلك يف ت�سهيل �إ�صدار الرتاخي�ص ملزاولة مهنة ال�سياحة البيئية.

 6.4بناء القدرات الوطنية وت�شجيع البحث العلمي

�سعت مملكة البحرين -وما زالت -يف �سبيل بناء وتطوير القدرات الوطنية ،وتطوير الإمكانات املتاحة يف خدمة
البحث العلمي .وهنا نلم�س دور مركز البحرين للدرا�سات والبحوث ،ومراكز البحوث يف اجلامعات الوطنية
والأهلية .وقد ر�صدت اململكة بدعم حكومي ،و�أحيان ًا بدعم من اجلهات اخلا�صة ،عدة جوائز للبحوث املتميزة يف
جمال البيئة والتنوع احليوي ،منها على �سبيل املثال جائزة ويل العهد للبحوث العلمية وجائزة الدرا�سات البيئية.

 7.4الر�صد البيئي

تبنى �آلية الر�صد البيئي على �أ�سا�س معاينة النظم الأيكولوجية واملوائل احل�سا�سة ذات الأهمية البيئية الكربى،
�إىل جانب ر�صد الأنواع الأحيائية ،وخا�صة املهددة باالنقرا�ض ،عن طريق �إعداد قوائم للمجاميع الأحيائية .وقد
�أنهى ق�سم الر�صد بالهيئة العامة �إعداد ال�صورة الأولية لأعداد الأنواع ،وخا�صة الكائنات احلية الكبرية ،كالنباتات
الوعائية ،والطحالب البحرية ،والطيور ،والثدييات ،والزواحف ،والربمائيات ،والأ�سماك؛ ولكن بقيت هناك بع�ض
الثغرات فيما يرتبط بالكائنات املجهرية ،كالهائمات النباتية واحليوانية ،والفطريات ،واحل�شرات ،والبكترييا.
وي�شمل نظام الر�صد برامج املعاينة ملكونات البيئة واحلياة الفطرية ونتائج الأن�شطة العامة عليها؛ لذلك ت�أخذ
م�سارات الر�صد م�ستويات البحث يف جودة البيئة املحيطة ،واالنبعاثات ،والتنب�ؤ البيئي .كما يقوم مبهام علمية
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وفنية عالية امل�ستوى يف التخطيط والتنفيذ ال�سرتاتيجيات الر�صد البيئي ،وتق�صي احلقائق العلمية ،بالإ�ضافة �إىل
توفري البيانات واملعلومات التي ت�ساهم يف عملية اتخاذ القرارات البيئية� .أما فيما يتعلق باملورثات واجلينات فلي�س
هناك �أية عملية ر�صد تذكر لها.

 8.4تقومي الأثر البيئي

ُيجرى تقومي الأثر البيئي للم�شاريع التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر يف التنوع احليوي ،و ُتتَّخذ بحقها الإجراءات املنا�سبة
لدرء الأ�ضرار �أو تخفيفها.

 9.4دمج مفاهيم وعنا�صر التنوع احليوي يف العملية الرتبوية

تهدف الرتبية البيئية �إىل توجيه ال�سلوك نحو البيئة وما تت�ضمنه من مفاهيم للتنوع احليوي ،ف�إىل جانب املفاهيم
العلمية التي تد َّر�س عرب املنهاج الأكادميي للطالب ،تتالزم  -وبنف�س امل�سار  -العملية الرتبوية لغر�س االنتماء �إىل
البيئة والتفاعل معها ،وتوجيه ال�سلوك نحو املحافظة على التنوع احليوي وموارده املختلفة .لذلك جند �أن هناك
 14كتاب ًا علم ّي ًا يد َّر�س لطلبة املرحلة الثانوية ،ف�ض ًال عن كتب وكرا�سات املراحل ال�سابقة ،بع�ضها يرتبط مبا�شرة
بالتنوع احليوي ،وبع�ضها ب�صورة غري مبا�شرة ،كما ميتلك الطالب حرية اختيار ما ينا�سبه منها ،والقائمة الآتية
ت�شري �إىل بع�ض �أ�سماء تلك الكتب:
· كتاب الكائنات احلية والبيئة ( 1و)2
· كتاب الكائنات احلية الدقيقة
· الأ�شجار وال�شجريات يف البحرين
· النباتات الطبية
· علم  201علوم بيئة املرحلة الثانوية
· الطيور
· كتاب الأي�ض واالتزان ( 1و)2
· كتاب اخللية والوراثة
· كتاب �أ�سا�سيات علوم البحار
· كتاب االرتقاء يف الكائنات احلية
· �أ�س�س املجاالت العملية الزراعية ( 1و)2
· مبادئ الزراعة للمرحلة الإعدادية
من ناحية �أخرى جند �أن التنوع احليوي مندمج يف العملية الرتبوية عرب اللجان والأندية البيئية يف املدار�س
واجلامعات مبا ينعك�س على �سلوك املتعلمني .وجتدر الإ�شارة �إىل الدور الرائد يف م�شروع املدار�س ال�صديقة للبيئة
 الذي ت�شرف عليه �إدارة العالقات العامة والإعالم البيئي يف الهيئة ،وكذلك برنامج غلوب  Globeواملتمثل يف�إخ�ضاع الطالب ملمار�سات ودرو�س بيئية عملية .لهذا جند تكامل القطاع الرتبوي مع القطاعات الأخرى يف جمال
املحافظة على البيئة وما حتويه من تنوع حيوي.
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الـفــ�ص ـ ــل ال�ساد�س

المخلفات

تعترب �إدارة املخلفات ب�أنواعها و�أ�صنافها املختلفة من �أهم التحديات التي تواجهها مملكة البحرين يف الوقت
الراهن� ،إذ �أنها تعد من �أكرث امل�شكالت التي تواجهها املدن احل�ضرية تعقيد ًا وت�شابك ًا ،بل و�أ�صبحت �ضمن �إحدى
الق�ضايا اال�سرتاتيجية �أال وهي التنمية امل�ستدامة ،فالبحرين ب�شكل خا�ص تعاين من م�شكلة املخلفات ب�أنواعها:
املنزلية ،ال�صناعية ،الزراعية ،وخملفات الرعاية ال�صحية وذلك ب�سبب االزدياد امل�ضطرد يف كمية املخلفات من
جهة ،وحمدودية الرقعة اجلغرافية للبحرين وقلة املواقع املنا�سبة للتخل�ص منها ،وقلة التقنيات احلديثة واملالئمة
للمعاجلة ال�سليمة بيئي ًا من جهة �أخرى .مما قد ي�ؤول �إىل تلوث عنا�صر البيئة من �أر�ض وماء وهواء ،ولذا ف�إن �إدارة
املخلفات ال�صلبة قد �أ�صبحت اليوم يف جميع دول العامل من الأمور احليوية للمحافظة على ال�صحة وال�سالمة
العامة.

 .1ال�ضغوط الرئي�سة والقوى الدافعة

�أ�صبح التعامل مع هذه امل�شكلة البيئية الهامة بطريقة �سليمة اجتماعي ًا وبيئي ًا واقت�صادي ًا من الأولويات التي ت�سعى
�إىل حتقيقها اململكة من خالل تفعيل دور الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية لو�ضع
الآليات وتنفيذ احللول ال�شاملة واملتكاملة على املدى البعيد .ولعل من الأ�سباب املوجبة حلل م�شكلة املخلفات
ال�صلبة:
-1تزايد كميات املخلفات يف اململكة وخا�صة ال�صلبة منها .وذلك يتجلى يف كمية املخلفات املتولدة التي تزداد
ب�إطراد مع ازدياد اال�ستهالك وهذا مرتبط بالنمو االقت�صادي بالإ�ضافة �إىل النمو ال�سكاين.
 -2ت�شويه املظهر احل�ضاري للمملكة.
 -3الأ�ضرار الناجتة عن املخلفات وت�أثريها املبا�شر على البيئة وال�صحة الب�شرية.
�-4إمكانية اال�ستفادة من املخلفات ال�صلبة ب�أنواعها املختلفة يف �إقامة �صناعات بيئية تعتمد على املخلفات كمواد
خام �أو ثانوية.

 .2حالة املخلفات يف اململكة
املخلفات البلدية

ت�شري عدة درا�سات �أُجريت للتعرف على حجم وواقع املخلفات البلدية مبملكة البحرين �إىل �أن هناك ارتفاع ًا
م�ستمر ًا يف كمياتها حيث تبلغ كمياتها �أكرث من  3000طن ًا يومي ًا aيف العام 2006م .كما �أن كمية انتاج املخلفات
البلدية ارتفع خالل الفرتة  2006 – 2000بن�سبة  173%bويت�ضح ذلك يف ال�شكل رقم .1
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�شكل رقم   - 1كمية املخلفات البلدية املتولدة خالل الفرتة 2006-2000م (طن�/سنة)
وتع ّرف املخلفات البلدية وفق ًا لقرار رقم (� )3إدارة املخلفات اخلطرة ل�سنة 2006م ،باملخلفات التي تت�ضمن
القمامة وخملفات الأطعمة وخملفات اخل�ضراوات وخملفات املكاتب واملخلفات الأخرى الناجتة من املناطق
ال�سكنية والتجارية وال�صناعية واملجمعات واملرافق الرتفيهية واملن�ش�آت التعليمية وال�صحية والأن�شطة االجتماعية
وال حتتوي على خملفات خطرة كما حددت يف امللحق الثالث.
خملفات منزلية
Δϴ
�ϟΰϨϣ
ΕΎ
ϔϠ
Ψϣ
٪27
�
��

حيوانات نافقة
 ΔϘϓΎϧ�ΕΎϧ�Ϯϴ٪1خملفات حدائق
Σ
�ϖ
�
�ΪΣ
ΕΎ
ϔϠ
Ψϣ
��
� �٪5

ΔϳέΎ
�ΠΗ
ΕΎ
ϔϠ
Ψϣ
جتارية
خملفات
�� �
٪32

خملفات˯ بناء
Ύ
�ϨΑ
ΕΎ
ϔϠ
Ψϣ
�� �
٪30

Δϴ
ϋΎ
� Ϩλ
ΕΎ
ϔϠ
Ψϣ
�صناعية
خملفات
��
٪5

�شكل رقم   -2مكونات املخلفات البلدية يف مملكة البحرين
املخلفات ال�صناعية

تختلف طبيعة مكونات املخلفات ال�صناعية التي تنتج مبملكة البحرين وكمياتها طبق ًا لنوع ال�صناعة وحجمها والتي
ت�شمل ال�صناعات الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية حيث ت�شري التقديرات الإح�صائية يف العام 2000م �إىل �أن معدل
االنتاج بلغ حوايل  384طنا يف اليوم من املخلفات ال�صناعية �أي مبعدل � 140ألف طن �سنويا.
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متثل زيوت املحركات اجلزء الأكرب من اال�ستهالك يف مملكة البحرين حيث تـزيد ن�سبتها عن  %80من جمموع
الطلب ال�سنوي وتليها زيوت مولدات الكهرباء التي متثل حوايل  %15بينما ال متثل زيوت ترو�س الفرامل �سوى %5
من جمموع اال�ستهالك.

املخلفات الطبية

تقدر كميات خملفات الرعاية ال�صحية (الطبية) املتولدة عن امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية والعيادات الطبية
مبعدل  3طن يف اليوم .ويتجلى ذلك يف ارتفاع كميات املخلفات من  514طنا يف عام 2002م �إىل  1200طنا يف
2006م.
وتع ّرف املخلفات اخلطرة للرعاية ال�صحية ح�سب قرار �إدارة املخلفات اخلطرة للرعاية ال�صحية ل�سنة 2001م،
ب�إنها املخلفات الناجتة عن �أن�شطة الرعاية ال�صحية املختلفة بكافة �أ�شكالها التمري�ضية والعالجية والت�شخي�صية
�شاملة �أعمال املختربات ومراكز الأبحاث وعالج الأ�سنان والعالج البيطري ومنتجات وعقاقري معامل الأدوية
وم�ستودعاتها.

املحرقة احلديثة للنفايات الطبيعية
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املخلفات ال�سائلة

�أما بالن�سبة للمخلفات ال�سائلة التي ت�صنف ب�أنها غري خطرة يتم التخل�ص منها حاليا يف موقع ع�سكر للنفايات
البلدية (الواقع يف منطقة املحاجر على بعد  25كيلومرت جنوب العا�صمة املنامة و 3كيلومرتات �شمال غرب قرية
ع�سكر) التابع لوزارة �شئون البلديات والزراعة لعدم توافر الت�سهيالت للمعاجلة ،حيث مت التخل�ص من ما يقارب
مليوين جالون من النفايات ال�صناعية ال�سائلة غري اخلطرة.

 .3ت�أثري املخلفات على البيئة وال�صحة العامة

الأ�سلوب املتبع حالي ًا يف البحرين ومنذ �سنني هو طمر املخلفات البلدية يف مدفن ع�سكر دون فرز ،مما ي�ؤدي �إىل
تولد انبعاثات لعدد من غازات الدفيئة .ومن �أهم غازات الدفيئة الذي يتم انتاجه من املخلفات هو غاز امليثان،
الذي ينبعث من حتلل املواد الع�ضوية يف املطامر .كما �أن تراكم كميات املخلفات التي تتولد يوميا ميثل حتدي ًا رئي�س ًا
ل�شئون البلديات كما هو وا�ضح الآن من م�شاكل خ�ص�صة قطاع النظافة مما قد ي�ؤدي �إىل �إمكانية انت�شار الأمرا�ض
وت�شويه الوجه احل�ضاري للممكلة.
�أما بالن�سبة للمخلفات ال�صناعية اخلطرة و�شبه اخلطرة ،فقد خ�ص�ص لها مدفن هند�سي �آمن واحد فقط .ونظر ًا
لتزايد الكميات املتولدة من القطاع ال�صناعي ب�شكل م�ستمر ،ف�إن ذلك ي�شكل عبئا على ا�ستخدام الأرا�ضي املحدودة
يف مملكة البحرين ،حيث �أن مدافن املخلفات يجب �أن تكون بعيدة عن املناطق ال�سكنية .كما �أن الت�سهيالت ملعاجلة
املخلفات ال�صناعية غري متوافرة وبالأخ�ص املخلفات ال�صناعية ال�سائلة .ويت�ضح يف اجلدول برقم  1معدل انتاج
املخلفات اليومي وخ�صائ�صها وطرق التلخ�ص.

جدول رقم   – 1املعدل اليومي النتاج املخلفات وخ�صائ�صها وطرق التلخ�ص
نوع املخلفات

الكمية (طن/
اليوم)

اخل�صائ�ص

طريقة التخل�ص

البلدية

3000

خليط من خملفات

مدفن ع�سكر

ال�صناعية

384

خطرة و�شبه خطرة وغري خطرة

مدفن حفرية/ع�سكر

الطبية

3

خطرة

حمرقة النفايات الطبية
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 .4اجلهود املبذولة لإدارة املخلفات
النفايات ال�صناعية اخلطرة و�شبه اخلطرة

مت �إن�شاء مدفن حفرية للنفايات ال�صناعية اخلطرة و�شبه اخلطرة يف العام 2001م مب�ساحة قدرها  125000مرت ًا
مربع ًا (م ،)2ك�أحد عنا�صر الإدارة املتكاملة للنفايات ،وذلك للت�أكد من التخل�ص ال�سليم من النفايات ال�صناعية
حفاظا على �سالمة بيئة الإن�سان و�صحته .وي�أتي �إ�صدار قرار ( )3ل�سنة  2006ب�ش�أن �إدارة املخلفات اخلطرة داعما
للعمل على التحكم يف هذا النوع من النفايات يف �إطار قانوين .كما حدد هذا القرار الأدوات الإدارية والقانونية
للتحكم يف املخلفات واحليلولة دون انت�شار �آثارها امللوثة للبيئة واحلياة الفطرية وال�ضارة بال�صحة العامة .وبلغت
الكميات التي مت التخل�ص منها يف موقع حفرية منذ �إن�شا�ؤه �سنة 2001م حتى 2006م ما يقارب  70,000مرت ًا
مكعب ًا.

�أحوا�ض تبخري املخلفات ال�سائلة يف مدفن حفرية للنفايات ال�صناعية
ونظر ًا لعدم توافر مرافق ملعاجلة املخلفات ال�صناعية ف�إن ق�سم التحكم يف املخلفات ينتهج برامج �أخرى ،منها
ت�صدير املخلفات �ضمن اتفاقية بازل .وبالرغم من ال�صعوبات والعقبات التي تواجه عملية احل�صول على تراخي�ص
ملرور �شحنات املخلفات ،ففي عام 2006م مت ت�صدير  3762طن ًا من النفايات ال�صناعية املختلفة خارج اململكة
للمعاجلة والتخل�ص النهائي .كما �أن هناك برنامج تبادل املخلفات بني املن�ش�آت ال�صناعية بد ًال من التخل�ص منها،
حيث �أن خملفات من�ش�أة تعترب مواد ًا ملن�ش�أة �أخرى .ويتم يف الربنامج الرتكيز على املواد الكيميائية وذلك لعدم
توافر مرافق ملعاجلتها.
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الزيوت امل�ستعملة

تتم حالي ًا �إعادة تدوير الزيوت امل�ستعملة يف بع�ض ال�شركات ،كما تقوم بع�ض �شركات الإ�سفلت بتجميع الزيوت
امل�ستعملة من الكراجات ال�ستخدامها يف عمليات الت�صنيع .واجلزء الأكرب يتم ت�صديره للمعاجلة والتدوير خارج
البحرين ،يف 2006م بلغت كميات الزيوت امل�صدرة  13,530طن ًا� .أما كمية الزيوت املعاجلة انخف�ضت من 1997
طن ًا يف 2005م �إىل  583طن ًا يف 2006م وذلك ب�سبب ازدياد ن�شاط ت�صدير الزيوت للمعاجلة �ضمن قرار الزيوت
واتفاقية بازل.
وي�أتي �صدور القرار رقم ( )4ل�سنة  2005ب�ش�أن �إدارة الزيوت امل�ستعملة� ،ضمن الأدوات الإدارية والقانونية بهدف
و�ضع نظام مراقبة وحتكم منا�سب لعمليات تخزين ونقل ومعاجلة الزيوت امل�ستعملة والتخل�ص منها دون انت�شار
�آثارها امللوثة للبيئة وال�ضارة بال�صحة العامة.

خملفات الرعاية الطب ّية

�أما بالن�سبة ملخلفات الرعاية الطبية ونظرا لوجود ت�سهيالت معاجلة حديثة م�ستوفية ال�شروط البيئية ف�إنه يتم
حاليا معاجلة حوايل  % 98من املخلفات لدى �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة يف هذا املجال (�شركة البحرين ملعاجلة
النفايات) با�ستخدام تقنية احلرق ال�سليم بيئيا .ويتم ذلك وفق القرار رقم ( )1ل�سنة  2001واملتعلق ب�إدارة
املخلفات الطبية الذي يهدف �إىل و�ضع نظام ومراقبة وحتكم منا�سب لعمليات �إنتاج وتخزين ونقل ومعاجلة
املخلفات والتخل�ص منها بالطرق ال�سليمة بيئيا.
املحرقة احلديثة للنفايات الطب ّية
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القضايا المرتبطة
بالبيئة

 -1احلالة الأوىل � -إنعكا�سات حترير جتارة اخلدمات على البيئة يف مملكة البحرين

�أن ان�ضمام العديد من الدول العربية  -ومن بينها مملكة البحرين � -إىل بع�ض االتفاقيات والربوتوكوالت
الدولية ذات الأبعاد التجارية والت�صديق عليها (مثل بروتوكول مونرتيال ،اتفاقية بازل ،االتفاقية الإطارية لتغري
املناخ ،وغريها من االتفاقيات البيئية) ،وكذلك االن�ضمام �إىل منظمة التجارة العاملية (� ،)WTOأدى �إىل تزايد
االلتزامات والآثار والتحديات االقت�صادية واالجتماعية التي تواجهها هذه الدول ،وهو ما ي�ستوجب مواجهتها ب�شيء
من املو�ضوعية والعمل اجلاد.
فهناك �إجماع متزايد دول ّي ًا و�إقليم ّي ًا وحمل ّي ًا ،على �أن التوجهات احلالية للدول املتقدمة يف ربط التجارة بعدد
من الأنظمة والإجراءات البيئية ت�شكل نوع ًا من �أنواع احلماية التجارية ،وت�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا يف قدرة �صادرات
هذه الدول على املناف�سة ودخول الأ�سواق .وقد �أخذت هذه الإجراءات �أ�شكا ًال خمتلفة تراوحت بني مقايي�س بيئية
و�صحية �إلزامية لبع�ض املنتجات  -ومثال ذلك بقايا الأ�سمدة والكيماويات يف املواد الغذائية  ،-ومعايري للأداء
بالن�سبة ال�ستهالك الطاقة ،وا�شرتاط ممار�سات �صديقة للبيئة لبع�ض املنتجات  -مثل ا�شرتاط �أن يكون م�صدر
منتجات �صناعة الأثاث اخل�شبية غابات تدار بطريقة م�ستدامة  ،-وموا�صفات بيئية وتوفري معلومات عن املنتج -
مثل البيان البيئي املعتمد على حتليل دورة احلياة للمنتج  ،-وتطبيق �أنظمة الإدارة البيئية ،والتي تدخل جميعها
حتت �سل�سلة املوا�صفة اخلا�صة بالبيئة . ISO 14000
و�إذا �أ�ضفنا �إىل هذه اال�شرتاطات والإجراءات البيئية  -التي تنوي الدول املتقدمة اعتمادها �شرط ًا من �شروط دخول
منتجات الدول النامية لأ�سواقها  -تو�صية منظمة التجارة العاملية ب�ضرورة �إزالة جميع �أ�شكال الدعم واحلماية التي
توفرها جميع الدول للمنتجات وال�سلع واخلدمات ،يت�ضح لنا حجم التحدي والعقبات الذي يواجه اقت�صاديات
اململكة عموم ًا ،وقطاع الت�صدير خ�صو�ص ًا ،وال �سيما �أن ال�سمة الغالبة القت�صادياتها هو اعتمادها على املنتجات
الأولية (املنتجات النفطية والبرتوكيماوية) .
�أما القطاع ال�صناعي فقد �أدت خطط تنويع م�صادر الدخل واحلوافز املقدمة لتوظيف العمالة الوطنية �إىل ح�صوله
على العديد من �أ�شكال الدعم واحلماية ،والتي ال �شك �أن ا�ستمرار بقائها �سوف يتعار�ض مع توجهات منظمة
التجارة العاملية وتو�صيات جلنة التجارة والبيئة.

 1.1الآثار البيئية املتوقعة لتحرير جتارة اخلدمات
�آثار كمية وحجميه

من املتوقع �أن ينتج عن حترير جتارة اخلدمات  -مثل اخلدمات ال�سياحية ،وال�صحية  -منو اقت�صادي وا�سع� ،سيرتتب
عليه زيادة يف الإنتاج واال�ستهالك لتلبية الطلب على خدمات هذه القطاعات ،وهو ما �سينعك�س �سلب ًا على البيئة يف
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�شكل زياد ٍة يف حجم املخلفات بجميع �أنواعها ،وزيادة ال�ضغط على الأنظمة البيئية البحرية يف املناطق ال�ساحلية،
وتدهور جودة الهواء ب�سبب زيادة انبعاث ملوثات الهواء من القطاعات ذات العالقة (ال�صناعة ،املوا�صالت) .وقد
بدا وا�ضح ًا �شيء من �آثار حترير جتارة اخلدمات مت َّثل يف �إقامة العديد من مرافق اخلدمات ال�سياحية العاملية
وت�سهيالتها الفندقية يف مملكة البحرين (العديد من فنادق البحرين احلديثة هي فنادق عاملية).

�آثار هيكلية

من املتوقع �أن ي�ساهم حترير التجارة يف حت�سني كفاءة تخ�صي�ص املوارد يف مملكة البحرين ،عن طريق �إزالة جميع
القيود على عمل قوى ال�سوق ،مثل الدعم و�سيا�سة الإغراق واحلماية .وقد بد�أت حكومة مملكة البحرين بتخ�صي�ص
كثري من القطاعات اخلدمية  -كالنقل واملوا�صالت  ،-وفتحت قطاع خدمات االت�صاالت �أمام املناف�سة الأجنبية،
وقريب ًا �سوف يتم تخ�صي�ص قطاع الربيد وال�سماح لل�شركات العاملية باملناف�سة يف �إدارته وت�شغيله.

�آثار تكنولوجية

يفرت�ض �أن ي�ساهم حترير التجارة يف انفتاح الأ�سواق �أمام التكنولوجيا النظيفة التي ت�ساهم يف تخفيف التدهور
البيئي� ،إال �أن ذلك مرهون مبدى التطبيق الفعلي للوعود التي قطعتها الدول املتقدمة على نف�سها يف كثري من
امل�ؤمترات بتعهدها بنقل التكنولوجيا للدول النامية ،والتي مل ينفذ منها �شيء �إىل الآن ،وكذلك مبدى توظيفها
للثغرات املوجودة يف بع�ض االتفاقيات  -مثل اتفاقية  - TRIPSلتجنب االلتزام بت�صدير التكنولوجيا .وقد
اتخذت مملكة البحرين الإجراءات القانونية والتنظيمية التي كانت تطالب وتتذرع بها الدول املتقدمة امل�صدرة
للتكنولوجيا ك�شرط لت�صدير التكنولوجيا ،واملتمثلة يف حفظ حقوق امللكية ،حيث �أ�صدرت اململكة قانون امللكية
الفردية ،وقد انعك�س ذلك على فر�ص نقل التكنولوجيا �إىل بع�ض القطاعات الوطنية البحرينية ،مثل :قطاع �صناعة
البرتوكيماويات ،والقطاع النفطي .وهناك م�شاريع ُن ِّفذت وم�شاريع يف قيد التنفيذ مت �إقامتها ب�أف�ضل التكنولوجيات
املتوافرة ،مثل :م�شروع اليوريا ،وم�شروع الديزل املنخف�ض املحتوى من الكربيت ،ووحدات معاجلة مياه ال�صرف
ال�صناعي مل�صفاة البحرين.

�آثار على نوعية املنتج

من املتوقع �أن يكون لتحرير جتارة اخلدمات دور �إيجابي يف ت�سهيل تبادل املنتجات ال�صديقة للبيئة ،وزيادة ا�ستخدام
املواد املعاد ت�صنيعها يف �إنتاج ال�سلع .وقد ارتفع فع ًال يف الفرتة الأخرية عدد ال�شركات املزاولة لأن�شطة التدوير يف
مملكة البحرين ،وكذلك كميات املخلفات املعاد تدويرها ،مثل :املخلفات الورقية ،واملعدنية ،والزيوت امل�ستعملة،
والتي يتم ت�صدير معظمها �إىل دول مثل الهند وباك�ستان.

�آثار تنظيمية

من املتوقع �أن يكون لتحرير التجارة ت�أثري يف الأنظمة وال�سيا�سات الدولية ،على غرار التطورات التي �أعقبت دورة
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الأرجواي ،والتي �ساهمت يف زيادة االهتمام باملوا�صفات واملقايي�س التي تغطي قطاع اخلدمات ،وحقوق امللكية
الفردية ،ودور املنظمات الدولية مبا فيها منظمة املوا�صفات الدولية .ISO

 2.1الإجراءات املطلوب اتخاذها للت�أقلم مع امل�ستجدات اجلديدة لتحرير التجارة

	�إعادة النظر يف �أ�شكال الدعم املقدم �إىل القطاعات الإنتاجية واخلدمية ،وت�ضمني �أ�سعار ال�سلع واخلدماتتكلفتها احلقيقية ،مبا فيها التكاليف غري املبا�شرة ،مع مراعاة الآثار والتكاليف االجتماعية املرتتبة على ذلك.
فعلى �سبيل املثال ي�ساهم الدعم امل�ستمر لقطاع الطاقة يف هدر كثري من املوارد غري املتجددة كالنفط والغاز،
وي�ساهم يف ت�شويه �أ�سعار كثري من ال�سلع واخلدمات.
	على امل�ؤ�س�سات املالية (بنوك التنمية ال�صناعية والزراعية وامل�صارف التجارية) �أن ت�ؤدي دور ًا يف متكنياملي�سرة ،وقد بد�أت
القطاعات الإنتاجية واخلدمية من �إدخال التكنولوجيا النظيفة عن طريق توفري القرو�ض َّ
بع�ض البنوك يف القيام بهذا الدور ،ومنها بنك البحرين للتنمية.
	�ضرورة موائمة القطاعات املنتجة لل�سلع املوجهة للت�صدير(خ�صو�صا لأ�سواق الدول املتقدمة) نف�سها معالتوجهات اجلديدة لهذه الدول مثل احل�صول على �شهادة  14000 ISOوتوفري ما يعرف بالبيان البيئي Eco-
 Labelاملعتمد على حتليل دورة احلياة للمنتج وااللتزام باملعايري البيئية .وقد تنبهت العديد من ال�صناعات
�إىل �أهمية هذا املتطلب وبد�أت يف احل�صول على �شهادة  14000 ISOمثل م�صهر البحرين للأملنيوم «�ألبا»
و�شركة اخلليج للبرتوكيماويات «جيبك» و�شركة اخلليج لال�ستثمار ال�صناعي « »GIICو�شركة نفط البحرين
«بابكو» .
 -تعزيز التجارة البينية فيما بني الدول العربية لتقليل االعتماد على الأ�سواق الدولية.

 3.1بع�ض املقرتحات ملواجهة الآثار البيئية لتحرير التجارة

	و�ضع �سيا�سات وطنية و�إقليمية للتغلب على الآثار ال�سلبية الناجمة عن حترير التجارة ،املرتبطة بزيادة النمواالقت�صادي ،وزيادة �إنتاج وا�ستهالك ال�سلع واخلدمات وحتويلها �إىل ميزات اقت�صادية �إيجابية ،فعلى �سبيل
املثال� :إيالء قطاع �إعادة التدوير واال�ستخدام للموارد �أهمية خا�صة ،وت�شجيع اال�ستثمار عن طريق ا�ستخدام
الأدوات االقت�صادية املنا�سبة للتغلب على م�شكلة زيادة حجم املخلفات ،وامل�ساهمة يف حل م�شكلة البطالة
 ،وخف�ض تكاليف �إنتاج املواد املعاد تدويرها لتتمكن من املناف�سة يف الأ�سواق الدولية باعتبار �أنها منتجات
�صديقة للبيئة.
	ت�صحيح الأو�ضاع الناجمة عن التعار�ض بني الأنظمة والقوانني البيئية الوطنية وبني متطلبات الأ�سواقاخلارجية التي تواجهها القطاعات امل�صدرة ،والتي غالب ًا ما ت�ؤدي �إىل زيادة تكاليف الإنتاج ،وذلك نتيجة
ل�ضرورة االلتزام مبعايري التلوث الوطنية ومعايري الأ�سواق اخلارجية.
	�إيجاد نظام اقت�صادي فعال (بديل ل�سيا�سة الدعم واحلماية احلالية للقطاعات االقت�صادية) من �ش�أنه �أني�ؤدي �إىل التغلب على �أهم العقبات التي تواجه املنتجات املحلية يف الأ�سواق العاملية ،فمث ًال يت�ضمن :رفع الدعم
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عن املوارد (املياه ،الطاقة ،الأ�سمدة  ...الخ) ،واال�ستفادة من خم�ص�صات هذا الدعم لزيادة خم�ص�صات
التنمية االجتماعية (ال�سكن ،ال�صحة ،التعليم ،وبرامج التدريب) ،وحت�سني البنية التحتية (االت�صاالت ،وبناء
الطرق) ،وزيادة �أجور الطبقة املت�أثرة برفع الدعم .كل ذلك من �ش�أنه �أن يوفر نظام ًا اقت�صاد ّي ًا �أكرث فاعلية
وفائدة ،بحيث يعم جميع قطاعات املجتمع فتفوق فائدته فائدة الدعم واحلماية املقدمة لهذه القطاعات،
وبالتايل ي�ساهم يف �إزالة �أهم التحديات التي تواجه القطاعات االقت�صادية امل�صدرة.
	ا�ستقطاب ال�شركات العاملية لال�ستثمار يف اململكة نظر ًا �إىل �سهولة ح�صول هذه ال�شركات على التمويلوالتكنولوجيا النظيفة ،فعلى �سبيل املثال ت�صل ن�سبة ال�شركات العاملية امل�ساهمة يف اال�ستثمار يف قطاع
ال�صناعات الإلكرتونية املاليزية �إىل � 80أو  ،%85وحتتفظ هذه ال�شركات ب�سجالت نظيفة لاللتزام البيئي ،كما
�أنها قادرة على الوفاء مبتطلبات الأ�سواق اخلارجية.
	اتخاذ �إجراءات �سريعة لتوعية ودعم القطاعات الإنتاجية امل�صدرة يف اململكة لتمكينها من تلبية ا�شرتاطاتالأ�سواق.

 -2احلالة الثانية  -ال�صحة والبيئة

�شهدت مملكة البحرين خالل العقود املا�ضية  -وما زالت  -تطور ًا ح�ضار ّي ًا وطفرة تنموية �شاملة يف قطاعات
عديدة ،كال�صناعة واملوا�صالت وال�سياحة ،و�أقد �أدى هذا التطور �إىل تنوع وزيادة م�صادر التلوث البيئي والأو�ساط
املت�أثرة بها .وحيث �إن �صحة الإن�سان و�سالمته ورفاهيته هي املحور الأ�سا�سي للإدارة العامة للبيئة واحلياة الفطرية
 كما ورد يف املر�سوم بقانون رقم  21ل�سنة  1996الذي �أكد �ضرورة و�ضع ال�سيا�سات البيئية الهادفة �إىل تعزيزال�صحة ووقايتها ك�أ�سا�س حلماية البيئة واحلفاظ عليها  -فقد مت تنفيذ العديد من الربامج واخلطط التي من
�ش�أنها معرفة الت�أثريات ال�صحية و�آلية احلفاظ عليها ،ومن ذلك:
(�)1أظهرت درا�سة �أولية لربط نتائج برنامج ر�صد جودة الهواء  -الذي بد�أ منذ نهاية الثمانينات وحتى عام 2003
 وت�أثرياتها يف ال�صحة العامة وجود �إرتباط بني ملوثات الهواء والعديد من الأمرا�ض امل�شمولة بالدرا�سة،و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة �إن�شاء �أنظمة قواعد بيانات �صحية و�إجراء درا�سة فنية معمقة .يبني(ال�شكل )1
التقييم الأويل لت�أثري تلوث الهواء يف ال�صحة العامة يف البحرين.
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ال�شكل رقم   – 1تقييم �أويل لت�أثري تلوث الهواء على ال�صحة العامة يف البحرين

()2تنفيذ م�شروع �إدخال االعتبارات ال�صحية يف عملية التقومي البيئي للم�شاريع التنموية ،والذي مبوجبه مت
اعتماد �آلية مطورة لدرا�سة امل�شاريع التنموية ،مع الأخذ بعني االعتبار الت�أثريات ال�صحية للم�شاريع التنموية
وذلك من خالل تنفيذ الآلية املب َّينة يف ال�شكل (.)2
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ال�شكل رقم � –2آلية درا�سة تقييم الأثر ال�صحي
اقرتاحات  /تقدمي عر�ض
قائمة املخاطر ال�صحية املحتملة  ،التعرف على املجتمعات املعر�ضة ،
حتت العوامل البيئية الهامة  ،وتقييم قدرات الأفراد وامل�ؤ�س�سات املعنية
هل هناك حاجة لدرا�سة
تقييم الأثر ال�صحي؟

�إعداد وتقدمي درا�سة تقييم الأثر ال�صحي

�إعداد وتقدمي خطة �إدارة ال�صحة وال�سالمة

مراجعة درا�سة تقييم الأثر ال�صحي

مراجعة خطة �إدارة ال�صحة وال�سالمة

موافقة دون
حتفظ

موافقة م�شروطة
 /مع �شروط

رف�ض امل�شروع

موافقة

رف�ض

مراجعة

ر�صد  /مراقبة

=1
=2
=3
=4
=5
=6

.3

حتديد نطاق الدرا�سة
حت�ضري درا�سة تقييم الأثر ال�صحي
مراجعة درا�سة تقييم الأثر ال�صحي
التنفيذ امل�شروع
مراقبة  /ر�صد
تقييم

وتغي املناخ
احلالة الثالثة  -الطاقة رّ

ت�سببت ال�صناعة النفطية عموم ًا ،و�صناعة وتكرير و�شحن املنتجات النفطية خ�صو�ص ًا ،خالل العقود ال�سبعة
املا�ضية يف زيادة ال�ضغوط على الأو�ساط البيئية ،وال �سيما ما يتعلق منها بجودة الهواء ،وت�صريف مياه ال�صرف
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ال�صناعي �إىل البيئة البحرية .وعلى الرغم من و�ضع ال�ضوابط واملعايري البيئية منذ عام 1998م ،ف�إنه يتطلب فرتة
طويلة لإعادة ت�أهيل البيئة لتعود �إىل حالتها الطبيعية ،وال �سيما البيئة البحرية .وعلى الرغم من انخفا�ض �إ�سهامات
مملكة البحرين يف انبعاث غازات االحتبا�س احلراري التي ال تتعدى  %0.1من جممل االنبعاثات على م�ستوى
العامل �إال �أن قطاع الطاقة ال يزال يعد امل�صدر الرئي�س للتلوث يف مملكة البحرين ،كما يعد �أكرب امل�صادر النبعاث
غازات الدفيئة ،ويتطلب الأمر ت�ضافر اجلهات املعنية بالدولة لو�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية الوطنية الالزمة ل�ش�أن
التكيف مع تغري املناخ نظ ًرا للإرتباط ال�شديد بني تغري املناخ والرفاه الب�شري..

 1.3نبذة عن الطاقة االنتاجية للكهرباء

يعد قطاع �إنتاج الكهرباء يف مملكة البحرين �أحد الأن�شطة الرئي�سة لقطاع الطاقة ،حيث ارتفع �إنتاج الكهرباء
بن�سبة  %6.5ما بني �سنة 2003م و2004م من  7.768جيجاوات �إىل  8.267جيجاوات ،و�إن النمو املتزايد لل�سكان
وقطاع العقارات يف البحرين ،وارتفاع الناجت الوطني الإجمايل تبع ًا لذلك� ،سيرتتب عليه زيادة الطلب على الكهرباء
ما بني  %5و %6يف ال�سنة يف املدى املتو�سط .وبنا ًء على ذلك ،ف�إن حكومة مملكة البحرين ب�صدد حتديد املتطلبات
امل�ستقبلية لزيادة البنية التحتية للكهرباء واملاء .ففي �أعقاب �إنقطاع التيار الكهربائي يف جميع مناطق البحرين
يوم2004 /8/23م  ،طلبت وزارة الكهرباء واملاء من احلكومة مبلغ  700مليون دينار بحريني ( 1.9مليار دوالر)
لتطوير وحدات �إنتاج الكهرباء يف البحرين بغر�ض عدم تكرار ماح�صل.
وتتكون الطاقة الإنتاجية للكهرباء يف البحرين من  6حمطات�( ،أربع منها متلكها احلكومة ،وحمطتان مت
تخ�صي�صهما حديث ًا) ،وقد بلغ الإنتاج اليومي لهذه املحطات يف عام 2004م حوايل  1849ميجاوات ،وهي ت�ستهلك
�أكرث من  3مليارات مرت مكعب من الغاز يف ال�سنة لإنتاج حوايل  %83من �إجمايل طاقة الكهرباء املنتجة ،بينما
يتم �شراء املتبقي الذي يعادل حوايل  %17من �شركة البحرين للأملنيوم (�ألبا) .و ُيق َّدر �إنتاج ال�شركة عام 2007م
بحوايل  1527ميجاوات ،ومن املتوقع �أن ترفع التو�سعة امل�ستقبلية لل�شركة الطاقة الإنتاجية �إىل  3.613ميجاوات
يف اليوم (راجع اجلدول .)1
ويعاين قطاع الكهرباء من انخفا�ض الكفاءة؛ وذلك ب�سبب الدعم املبا�شر لأ�سعار الكهرباء ،ويعد ت�صحيح تعرفة
الكهرباء من الأمور ال�ضرورية �إذا ما �أرادت البحرين حت�سني كفاءة �إنتاج الكهرباء ،وتعد الأ�سعار احلالية �أقل بكثري
من التكلفة الر�أ�سمالية والت�شغيلية لإنتاج الكهرباء وتو�صيلها فتعرفة الكهرباء هي �أقل بكثري من الكلفة الفعلية
(الثلث تقريب ًا� ،أي  17فل�س ًا/كيلوات�/ساعة بد ًال من  50فل�س ًا� ،أي ما يعادل  50دوالر ًا لربميل النفط الواحد) ويبني
ال�شكل برقم ( )3التكلفة احلقيقية لإنتاج الطاقة مقارن ًة بالأ�سعار التي يدفعها امل�ستهلكون.
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اجلدول رقم  – 1حمطات �إنتاج الكهرباء يف البحرين للعام 2007
املحطة
حمطة �سرته
حمطة الرفاع
حمطة احلد
حمطة العزل
حمطة بابكو
حمطة �ألبا
حمطة املحرق
املجموع:

املوقع
�سرته
الرفاع
احلد
احلد
�سرته
ر�أ�س زويد
املنامة
7

امللكية
(عام/خا�ص)
عام
عام
خا�ص
خا�ص
�شبه خا�صة *
�شبه خا�صة *
عام
-

القدرة االنتاجية
(ميجاوات/يوم)
125
700
810
1000
70
1527
32
4,389

�سنة الت�شغيل
1975
1984-1983
1998
2005
1973
1992
1950
-

* الدولة متتلك غالبية الأ�سهم فيها
وتقدر احتياطات الغاز يف مملكة البحرين بحوايل  3.25تريليونات قدم مكعب ،وت�ستهلك حمطات الطاقة
وال�صناعة معظم الإنتاج ،وتعد �شركة �أملنيوم البحرين (�ألبا) �أكرب م�ستهلك �صناعي .وبالرغم من هذا االحتياط،
ف�إنه من املتوقع �أن ت�صبح مملكة البحرين م�ستورد �صايف للغاز بحلول عام 2020م.
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ال�شكل رقم   - 3التكلفة احلقيقية لإنتاج الطاقة مقارن ًة بالأ�سعار التي يدفعها امل�ستهلكون
 3.2الطاقة والبيئة واملناخ

مت ت�شغيل جميع حمطات الطاقة يف مملكة البحرين بالغاز ،وينتج عن عملية حرق الغاز انبعاث غاز ثاين �أك�سيد
الكربون  ، COواجل�سيمات الدقيقة  ، PMو�أكا�سيد النيرتوجني  ،NOxو�أكا�سيد الكربيت  ،Soxبالإ�ضافة �إىل
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كميات �أقل من املركبات الع�ضوية املتطايرة غري امليثينية  ، NMVOCويويل املعنيون هذه امللوثات اهتمام ًا كبري ًا
نظر ًا �إىل خماطرها ال�صحية املحتملة على �صحة املواطن.
ويتميز الغاز امل�ستخرج حمل ّي ًا بارتفاع حمتواه من الكربيت ،حيث تبلغ ن�سبة الكربيت فيه  %6من مقدار احلجم،
و�إذا �أ�ضفنا �إىل هذه امل�شكلة م�شكلة افتقار بع�ض حمطات الطاقة �إىل التكنولوجيا البيئية ،مثل :املر�سبات ،ونازعات
النيرتوجني والكربيت ،فيمكننا �أن نت�صور حجم امل�شاكل البيئية املرتبطة بقطاع الطاقة عموم ًا ،و�أن�شطة �إنتاج
الكهرباء خ�صو�ص ًا.
هناك حال ّي ًا  3حمطات من جمموع  7حمطات  -وهي حمطة كهرباء �شركة �أملنيوم البحرين (�ألبا) ،وحمطة �شركة
نفط البحرين (بابكو) ،وحمطة الرفاع  -تتجاوز انبعاثات غاز النيرتوجني فيها املعايري الوطنية والعاملية النبعاث
امللوثات .ففي �سنة 1999م ق َّيمت �شركة  LAHMERالأملانية و�ضع هذه املحطات ،وقا�ست حجم التلوث ال�صادر
عنها،فظهر �أن تركيز �أكا�سيد النيرتوجني املنبعثة من توربينات حمطة الرفاع يرتاوح بني  255و 313جزء ًا يف
املليون ،ومن حمطة كهرباء (�ألبا) يرتاوح بني  264و 313جزء ًا يف املليون ،وهذه الأرقام تتجاوز معايري االنبعاثات
بح�سب املعايري البحرينية ،ومعايري م�صلحة الأر�صاد والبيئة ال�سعودية ،ومعايري البنك الدويل و�أملانيا ،التي ال
ت�سمح ب�أن يتجاوز تركيز هذه الأكا�سيد حدود  39و 49جزء ًا يف املليون وال�شكل برقم ( )3يبني انبعاثات غازات
الدفيئة بح�سب النوع وامل�صدر.
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ال�شكل رقم  � – 3إنبعاثات الغازات الدفيئة ح�سب النوع وامل�صدر
وعلى �ضوء درا�سة ال�شركة الأملانية ،وا�ستناد ًا �إىل قرار رقم ( )10ل�سنة 1998م ب�ش�أن معايري املاء والهواء ،طلبت
الإدارة العامة للبيئة من م�سئويل هذه املحطات توفيق �أو�ضاعها البيئية ،ومبوجب اخلطط املقدم من �شركة (�ألبا)
مت االنتهاء من �إدخال التعديالت التكنولوجية على التوربينات الغازية يف نهاية عام 2008م ،وقد بد�أت وزارة
الكهرباء واملاء يف حتديث حمطة الرفاع ابتدا ًء من عام  ،2008على �أن يتم االنتهاء من هذا التحديث يف نهاية عام
2010م.
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الف�صل ال�سابع  :الق�ضايا املرتبطة بالبيئة

 3.3القوانني والأنظمة الوطنية والتعاون الدويل

من املعروف �أن احلل املثايل مل�شاكل التلوث يف قطاع الطاقة هو احلد من ا�ستخدام الوقود الأحفوري� ،إال �أن هذا
احلل على املدى الق�صري غري ممكن� ،سواء من الناحية العملية �أو ال�سيا�سية؛ لذلك ف�إن اجلهود على امل�ستويني
الوطني والعاملي من�ص َّبة على �إيجاد طرق لتخفي�ض هذه االنبعاثات ،وعلى اخل�صو�ص انبعاث امللوثات اخلطرة.

وتعد �آلية التقومي البيئي يف مملكة البحرين �أهم الأدوات القانونية املنظمة النبعاث امللوثات ،حيث يلزم قانون
البيئة رقم ( )21ل�سنة 1996م ،وقرار التقومي البيئي ،جميع ال�صناعات وال�شركات احل�صول على ترخي�ص بيئي
جلميع الأن�شطة ال�صناعية والتنموية ،وت�شرتط �إدارة التقومي والتخطيط البيئي ا�شرتاطات خا�صة وحمددة يف
الرتاخي�ص املمنوحة لأن�شطة الطاقة ،كما ُيطلب من م�صايف النفط و�شركات البرتول موافاة الإدارة العامة للبيئة
دور ّي ًا بنتائج برامج الر�صد البيئي النبعاث امللوثات .كذلك عملت �إدارة الرقابة البيئية على التخل�ص التدريجي من
املواد ال�ضارة بيئ ّي ًا ،ومنع وتقييد ا�ستخدام بع�ض املواد .كما حددت اململكة م�ستويات �إنبعاث امللوثات من ال�صناعة
النفطية.
وعلى امل�ستوى الدويل ،ت�شارك مملكة البحرين يف معظم اجلهود الدولية للحد من الأ�ضرار البيئية يف قطاع
الطاقة ،ومن �أهم امل�شاركات ع�ضويتها يف املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية  ،ROPMEوالت�صديق على
بروتوكول كيوتو اخلا�ص بانبعاث غازات الدفيئة ،وتنفيذ برنامج قطري للحد من هذه االنبعاثات هذا بالإ�ضافة
�إىل �إعداد التقرير الوطني الأول عن تغري املناخ وحالي ًا يف طور �إعداد التقرير الثاين الذي ي�شمل �أنظمة التخفيف
و�سبل التكيف.
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الـفــ�ص ـ ــل الثامن

السيناريوهات
البيئية في مملكة البحرين

ينطلق هذا الف�صل من الف�صول ال�سابقة املتعلقة بالقطاعات البيئية املختلفة ،وينظر يف كيفية تطور التوجهات
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية احلالية مع م�سارات التنمية املت�شعبة يف امل�ستقبل ،وما قد يعنيه ذلك بالن�سبة �إىل
البيئة والتنمية ورفاهية االن�سان .يقدِّ م هذا الف�صل ثالثة �سيناريوهات حتى عام 2030م ،وي�ستخدم �أ�سلوب ال�سرد
الق�ص�صي للوقوف على خمتلف ال ُّن ُهج وال�سيا�سات واخليارات االجتماعية التي �ستعتمدها مملكة البحرين .وترتكز
ال�سيناريوهات الثالثة – الأ�سواق �أو ًال� ،إ�صالح ال�سيا�سات �أو ًال ،واال�ستدامة �أو ًال – على ما ي�أتي:
�أهم الدرو�س امل�ستخل�صة من ال�سيناريوهات فيما يتعلق بال�سيا�سات هي �أن (اال�ستثمار يف تنمية املوارد الب�شرية،
وحت�سني احلوكمة ،وحتقيق التعاون /التكامل الإقليمي) من الق�ضايا الأ�سا�سية التي على البحرين �أن ت�ستعني بها
يف الطريق الطويل واملع َّقد لتحقيق اال�ستدامة .ومما ال �شك فيه �أن االعتماد على ال�سوق وحده لن يحقق �أهداف
الرفاهية الب�شرية ،والأهداف البيئية املرج َّوة .وعلى الرغم من �أن الرتكيز ال�شديد على الأ�سواق والنمو االقت�صادي
يف �سيناريو "الأ�سواق �أو ًال" يحفز التح�سينات ال�ضرورية يف جمال كفاءة ا�ستخدام املوارد وتطوير بع�ض التقنيات
احلديثة ،ف�إنه ي�ؤدي �إىل زيادة ملحوظة يف ال�ضغوط التي تتع َّر�ض لها البيئة ،و�إىل تباط�ؤ التقدم يف حتقيق الأهداف
االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل ازدياد التفاوت االجتماعي-االقت�صادي .وبح�سب هذا ال�سيناريو ،من املتوقع �أن ي�ؤدي
هذا التفاوت االجتماعي-االقت�صادي �إىل عرقلة النمو االقت�صادي ،وبالتايل بروز احللول الديكتاتورية ،وردود
الفعل ال�سلطوية.
وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن من �ش�أن ارتفاع م�ستوى اال�ستثمارات يف تنمية املوارد الب�شرية ،وحت�سني �أ�سلوب احلوكمة،
�سيناريوهي «�سيا�سات الإ�صالح �أو ًال» و«اال�ستدامة
بالتزامن مع ازدياد التكامل بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف
َ
�أو ًال» ،حتقيق تقدم �أ�سرع وملحوظ من دون الت�ضحية بالتنمية االقت�صادية .ففي �سيناريو «اال�ستدامة �أو ًال» ،يوفر
التقدم احلا�صل يف �أ�سلوب احلوكمة ،والناجت عن تقدم عملية التحول الدميقراطي ،ووجود الروابط امل�ستدامة بني
ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ،ح ًّال لتحدِّ ي اال�ستدامة الذي تواجهه البحرين.

املقدمة
ّ

لقد �أ�صبح ا�ستخدام منهجية ال�سيناريوهات �أكرث �شيوع ًا وتزايد ًا يف عمليات التقييم البيئي لإلقاء ال�ضوء على
امل�ستقبل؛ �إذ تعد هذه املنهجية �أدا ًة فعال ًة لتقييم امل�شاكل البيئية امل�ستقبلية ،وال�سيا�سات ال�ضرورية حل ِّلها،
واملف�صلة وتقدميها �إىل �صانعي القرار والر�أي العام .ومقارن ًة
بالإ�ضافة �إىل �أنها مت ِّكن من حتليل املعلومات املع َّقدة
َّ
بالدرا�سات التقليدية حلالة البيئة ،تكمن القيمة امل�ضافة لهذه ال�سيناريوهات يف قدرتها على معاجلة وا�ستيعاب
كميات هائلة من املعلومات مبختلف �أنواعها ،وتقدمي �صيغة ف َّعالة جلمع هذه املعلومات �أي�ض ًا .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن �صياغة ال�سيناريوهات ب�أ�سلوب ال�سرد الق�ص�صي تتيح عر�ض نتائج �أي تقييم على جمهور كبري ومتنوع،
�سواء �أكانت النتائج تقنية �أم غري تقنية .ولعل الوظيفة الأهم لل�سيناريوهات والتقييمات البيئية يف �آن واحد تكمن
يف كونها متثل ج�سر ًا �أ�سا�س ّي ًا بني علوم البيئة و�صنع ال�سيا�سات ،وت�ؤ ِّثر ال�سيناريوهات يف �صنع ال�سيا�سات عرب
ب�شكل ي�سمح ل�صانعي ال�سيا�سات با�ستخدامها يف ر�سم �سيا�ساتهم بتب�صر ،كما
تلخي�ص املعلومات العلمية وحتليلها ٍ

118

الف�صل الثامن  :امل�ستقبل اليوم  ،ال�سيناريوهات البيئية يف البحرين

ت�ساعدهم هذه ال�سيناريوهات على ت�صور خمتلف اجلوانب وال�صالت الناجمة عن م�شكلة بيئية معينة ،وكذلك
ت�صور املدى الزمني الكبري لتطورها.
وقد بني هذا الف�صل على الف�صول ال�سابقة معتمد ًا ا�ستك�شاف كيفية تطور املتغريات االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والتقنية والبيئية ،وحمل ًال م�ستقبل البحرين من خالل عد�سة "البيئة والتنمية" ،ومر ِّكز ًا على نتائج
خمتلف اخليارات التي قد تتخذها البحرين ،وذلك من خالل ا�ستخدام هذه ال�سيناريوهات :الأ�سواق �أو ًال� ،سيا�سات
ب�شكل �أ�سا�سي على م�شروع توقعات البيئة
الإ�صالح �أو ًال ،اال�ستدامة �أو ًال .ويرتكز الإطار العام لهذه ال�سيناريوهات ٍ
العاملية لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ،وب�شكل خا�ص على تقرير التوقعات البيئية العاملية الرابع – جيو ( 4الإطار
برقم  )1وفق ًا لإطار زمني �أق�صر هو � 25سنة ( .)2030-2005وقد مت تكييف هذه ال�سيناريوهات مع الواقع
البحريني املحلي ،ومع بيئة البحرين .وال بد من الإ�شارة �إىل �أن هذه ال�سيناريوهات التي مت تطويرها لي�ست
توقعات ،وال ينبغي الأخذ بها على �أنها تقدم ال�صورة الأكرث ترجيح ًا مل�ستقبل البحرين ،ف�إنها يف �أف�ضل احلاالت
حمدد من التوقعات مل�ستقبل البحرين ،باال�ستناد �إىل جمموعة من االفرتا�ضات املتعلقة بالقوى
لعدد
ٍ
تقدم �صور ًا ٍ
الدافعة ،وم�صادر القلق احلرجة ،والعالقات بني الأنظمة ،وت�شمل هذه االفرتا�ضات �أ�سلوب احلوكمة ،وعنا�صر
دميوغرافية ال�سكان ،والتنمية الب�شرية واالقت�صادية ،والعلوم والتقنية ،والثقافة ،والتكامل الإقليمي� .إذ ًا ،ال تقوم
هذه ال�سيناريوهات على مبد�أ حتديد ما �سيحدث ،بل ما قد يحدث يف حال اتخاذ خيارات مع َّينة ،وهدفها امل�ساعدة
على التفكري والتب�صر بدقة �أكرب يف كيفية ت�شجيع �أو عدم ت�شجيع �أحداث وتوجهات حمددة.

االطار رقم  :1التوقعات البيئية العاملية  - 4ال�سيناريوهات يف ملحةb

الأ�سواق �أو ًال :ال�سمة املهيمنة يف هذا ال�سيناريو هي الآمال الكبرية املع ّلقة على ال�سوق ،لي�س لتحقيق التقدم االقت�صادي فح�سب،
بل االجتماعي والبيئي �أي�ض ًا .ويكون ذلك من خالل �أ�شكا ًال عدة منها دور �أكرب للقطاع اخلا�ص يف املجاالت التي كانت احلكومات
تهيمن عليها �سابق ًا ،والتوجه امل�ستمر نحو جتارة �أكرث حترر ًا وت�سليع الطبيعة� .أما ال�س�ؤال الرئي�سي الذي يطرحه هذا ال�سيناريو
فهو :ما درجة خطورة االعتماد على الأ�سواق �أو ًال ؟
�سيا�سات الإ�صالح �أو ًال :ال�سمة املهيمنة يف هذا ال�سيناريو هي اعتماد نهج �شديد املركزية لإحالل التوازن بني النمو االقت�صادي
القوي مع تقليل الأ�ضرار البيئية واالجتماعية املحتملة .وال�س�ؤال املطروح هنا هو ما �إذا كانت الطبيعة التدريجية والبطيئة لهذا
النهج منا�سبة.
اال�ستدامة �أو ًال :ال�سمة املهيمنة يف هذا ال�سيناريو هي االفرتا�ض �أن جميع الفاعلني وعلى امل�ستويات كافة – املحلية والوطنية
واالقليمية والدولية ،ومن خمتلف القطاعات مبا فيها احلكومية واخلا�صة واملدنية – يفون فع ًال بااللتزامات التي تعهدوا بها
حتى ال�ساعة ملعاجلة امل�شاكل البيئية واالجتماعية .وهذا ي�ستدعي �سلوك ًا يفي بروحية هذه الوعود.

تر ِّكز االفرتا�ضات الأ�سا�سية التي حتدِّ د ال�سيناريوهات على :من يقوم باتخاذ القرارات املهمة� ،أي الفاعلني
املهيمنني ،وكيف يتم اتخاذ هذه القرارات� ،أي ال ُّن ُهج املهيمنة فيما يتعلق باحلوكمة ،وملاذا يتم اتخاذ بع�ض
القرارات� ،أي الأولويات املهيمنة .و�سرتد يف املرفق (�أ) االفرتا�ضات املتعلقة بكل �سيناريو من ال�سيناريوهات
اخلا�صة بالبحرين.
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ما الذي ينتظر البيئة ورفاهية الإن�سان يف البحرين؟ ما هي القوى الدافعة التي �ست�شكل امل�ستقبل؟ �أي من االجتاهات
االجتماعية واالقت�صادية البيئية احلالية �سي�ستمر؟ و�أي منها �سي�شهد حتو ًال دراماتيك ّي ًا؟ ما �أثر هذه التغريات يف
البيئة ورفاهية الإن�سان؟ و�أخري ًا ،ما الدور الذي ميكن �أن ن�ضطلع به للت�أثري يف امل�ستقبل؟
ال بد من �إيجاد الأجوبة عن هذه الأ�سئلة كافة �إذا �أرادت البحرين انتزاع دو ٍر لها يف حتديد م�صريها /م�ستقبلها،
وذلك عرب اتخاذ ال�سيا�سات والتدابري التي من �ش�أنها �أن تنقلها من و�ضعها احلايل �إىل امل�ستقبل املرجو الذي
ب�شكل ي�سمح لها بالتك ُّيف مع التطورات اخلارجية امل�ستقبلية ،وتفادي �أو تخفيف وط�أتها
تتوخاه للأجيال املقبلة ٍ -
و�صح ّي ًا.
ال�سلبية  ،-وعرب حتديد الفر�ص امل�ستقبلية واال�ستفادة منها لبناء م�ستقبل مزدهر بيئ ّي ًا ِّ
ولتحقيق هذه الغاية ،من ال�ضروري �أو ًال حتديد القوى الدافعة يف املجتمع ،والتي قد تكون اجتماعية �أو تقنية
�أو اقت�صادية �أو بيئية ،وثاني ًا حتديد ال�سيا�سات� ،سواء �أكانت داخلية (�أي تلك التي نتخذها) �أم خارجية (�أي
املفرو�ضة علينا) .وال بد �أي�ض ًا من معرفة التوجهات ال�سابقة و�آثارها املرتتبة على الإن�سان والبيئة (املرفق �أ)،
بعد ذلك ينبغي حماولة تو ُّقع /تن ُّب�ؤ ما قد يح�صل �إذا ا�ستمرت هذه القوى الدافعة �أو مل ت�ستمر على املدى الطويل،
وتخ ُّيل امل�ستقبل الذي قد ن�ؤول �إليه �إذا ا�ستمرت هذه القوى الدافعة �أو ال�سيا�سات �أو اخليارات ،والنظر يف ما �إذا
كانت هذه ال�سيا�سات مالئمة حلملنا نحو امل�ستقبل الذي نتوخاه على ال�صعيد االجتماعي واالقت�صادي والبيئي.

الأ�سئلة الأ�سا�سية لل�سيناريوهات

مت ت�صميم ال�سيناريوهات الواردة هنا يف حماولة للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :هل �ستتمكن البحرين من
حتقيق التنمية امل�ستدامة بحيث يتم �إيجاد توازن بني التنمية االجتماعية-االقت�صادية وحماية البيئة على مدى
ال�سنوات اخلم�س والع�شرين املقبلة؟ �إذا كان اجلواب (نعم) ،فكيف؟ و�إن كان اجلواب (ال) ،فما ال�سبب؟
ومن الأ�سئلة الرئي�سة الأخرى التي حتاول هذه ال�سيناريوهات الإجابة عنها وحتليلها :يف ظل �سيا�سات التنمية
االجتماعية-االقت�صادية الراهنة ،ما هي االنعكا�سات على رفاهية الإن�سان؟ وما هي النتائج املرتتبة على البيئة؟ يف
ظل هذه الظروف ،هل من املمكن تفادي الأ�ضرار التي تلحق بالبيئة �أو تخفيف �آثارها؟ ما هي التنازالت �أو احللول
الو�سطية ال�ضرورية؟ هل ميكن موا�صلة ا�ستغالل املوارد الطبيعية والبيئية لتعزيز التنمية االقت�صادية ورفاهية
الإن�سان من دون تعري�ض هذه املوارد وا�ستدامتها للخطر؟ و�أخري ًا ،ما هي الكلفة البيئية واالقت�صادية التي قد تنجم
عن مثل هذا اال�ستغالل للموارد على املدى الطويل؟

�أبرز التحديات والق�ضايا البيئية

ميكن تلخي�ص التحديات وامل�شاكل البيئية الأ�سا�سية التي تواجهها البحرين يف ما يلي:
عدم وجود �إدارة مالئمة للموارد املائية( :ارتفاع �شح املياه ،ا�ستنزاف املياه اجلوفية وتدهور نوعيتها ،ازديادالطلب على املاء و�ضرورة �إدارة الطلب املتزايد ،ارتفاع كلفة حتلية املياه ومعاجلتها ،ارتفاع ملوحة الأرا�ضي

120

الف�صل الثامن  :امل�ستقبل اليوم  ،ال�سيناريوهات البيئية يف البحرين

والت�صحر ،فقدان العيون الطبيعية واملوائل املحيطة بها).
الزراعية
ُّ
�إدارة النفايات وم�صادر التلوث( :ازدياد كمية النفايات ال�صلبة وال�سائلة الناجمة عن الن�شاطات البلديةوال�صناعية والتجارية والزراعية والنفايات الطبية اخلطرية ،االنبعاثات يف الهواء والتلوث ،ال�صرف واالنبعاثات
الناجمة عن حتلية املياه� ،إدارة النفايات ال�صناعية ،االن�سكابات النفطية و�أثرها يف عمل حمطات التحلية).
 �إدارة البيئة احل�ضرية( :تلوث الهواء� ،إدارة النفايات ال�صلبة وال�سائلة� ،إلخ). ت�صحر وفقدان الأرا�ضي الزراعية ،فقدان النظم البيئية واملوائل وتدهورها ،وفقدان التنوع البيئي عموم ًا.يحاول ال�سرد اخلا�ص بال�سيناريوهات الثالثة يف ما يلي تقييم م�ستوى ت�أثري نهج ال�سيا�سات املختلفة واخليارات
التي قد تتخذها البحرين ملواجهة هذه التحديات البيئية.

�سرد ال�سيناريوهات

ُتظهر هذه ال�سيناريوهات �أثر خمتلف القوى الدافعة االجتماعية والتقنية واالقت�صادية والبيئية وال�سيا�سية على
الطرق امل�ستقبلية التي �ست�سلكها البحرين ،وت�سلط ال�ضوء على كيفية ت�أثري التعامل معها ب�شكل تفاعلي �أو ا�ستباقي
يف امل�ستقبل .وت�أتي امل�ؤ�شرات الكمية االجتماعية-االقت�صادية والبيئية (الأ�شكال من � 1إىل  )9وفق ًا لربنامج
كم ّي ًا .وتكمن �أهمية هذه امل�ؤ�شرات الكمية يف �أنها تقدم
 )International Futures® ) IFsلتدعم هذه ال�سيناريوهات ِّ
�أمثلة وت�سمح مبقارنة بع�ض ال�سيناريوهات ببع�ضها؛ ولكن يجب عدم الأخذ بالأرقام الواردة بها مطلق ًا.

� -1سيناريو الأ�سواق �أو ًال

مبوجب هذا ال�سيناريو ،تهيمن على التنمية يف البحرين قوى ال�سوق و�آلياتها (العر�ض والطلب على ال�سلع واخلدمات)،
مع �سيطرة �شعار "النمو االقت�صادي ب�أي ثمن!" .و ُيعد ا�ستغالل املوارد الطبيعية ،وت�أمني اليد العاملة الرخي�صة،
والإنتاج بكميات كربى ،ورفع كفاءة عملية الت�صنيع ،من العنا�صر ال�ضرورية خلف�ض الأ�سعار ،وتعزيز التناف�سية يف
الأ�سواق العاملية والإقليمية .وبح�سب هذا ال�سيناريوُ ،تعطى الأولوية للنمو االقت�صادي من خالل التقنيات والإدارة
الأف�ضل ،بينما يتم جتاهل امل�شاكل االقت�صادية ،وال�ضغوط التي تتعر�ض لها البيئة� ،إذ ُترتَك ملنطق الت�صحيح
الذاتي للأ�سواق التناف�سية .وفيما يتعلق بالتنمية الب�شرية ،ي�سود افرتا�ض مفاده �أن النمو االقت�صادي �سي�ؤدي
ب�صورة طبيعية وتلقائية �إىل حت�سني الظروف االجتماعية واالقت�صادية ،وهو ما يعني �أن اال�ستثمار يف التعليم
وال�صحة يجب �أن يدخل يف مناف�سة مع احتماالت �أخرى قد يكون لها مردود وفوائد �أ�سرع .ويتجه املجتمع البحريني
تدريج ّي ًا نحو القيم والتوقعات ال�سائدة اليوم يف املجتمعات ال�صناعية املتقدمة ويعتنقها ،من قبيل (املادية ،الفردية
واال�ستهالكية الزائدة).
تلعب ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص ومبادرات الت�سويق دور ًا �أ�سا�س ّي ًا يف دفع العجلة االقت�صادية ،بينما يواجه امل�س�ؤولون
احلكوميون وامل�ش ِّرعون مزيد ًا من ال�ضغوط للحدِّ من التدخل يف �آليات ال�سوق احلرة؛ من �أجل ت�سهيل التنظيم
الذاتي (كالتنظيم الذاتي لقطاعات النفط والكهرباء واخلدمات وال�سياحة) .ويتم تو�سيع قاعدة االقت�صاد عرب
تقليل االعتماد على عائدات النفط ،ومن خالل تنويع ال�صناعة وقطاع اخلدمات .وبينما ت�شهد البحرين توجهات
اقت�صادية واجتماعية �إيجابية ،يتفاقم ا�ستنزاف املوارد الطبيعية والبيئية وتدهور البيئة ،وتزداد املخاطر على
ال�صحة العامة.
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�شهدت البحرين �إ�صالحات يف ال�سيا�سات االقت�صادية رافقها حتول �سريع لدور الدولة ،من دور مز ِّو ٍد للخدمات �إىل
دور املم ِّكن ِّ
واملنظم لها .واعتُربت اخل�صخ�صة الطريقة الأ�سا�سية لتخفيف العبء االقت�صادي على الدولة ،وجذب
اال�ستثمارات ،وزيادة فعالية اخلدمات ،وتعزيز ا�سرتداد التكاليف .وقد ت�سارعت معدالت اخل�صخ�صة ،و�شملت
قطاعات حيوية ،كقطاع املياه (التحلية ومياه ال�صرف ال�صحي) ،وقطاع الطاقة .ومن جهة �أخرى ،مل يكن قد مت
�إر�ساء نظام التحول نحو الدميقراطية بالكامل ،وهو ما �أدى �إىل ا�ستمرار عملية �صنع القرار وفق ًا للنهج ال�سائد يف
القرن املا�ضي من الأعلى �إىل الأ�سفل .وكان من الآثار اجلانبية لهذا املناخ الت�ساهل والتخفيف للقوانني والت�شريعات
البيئية بهدف ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية .وكان الدعم احلكومي للتدريب وتنمية القدرات والتعليم �ضعيف ًا
ج ّد ًا ،و ُترك للقطاع اخلا�ص بالكامل تقريب ًا� .صحيح �أن قوى ال�سوق �أدت �إىل مزيد من الكفاءة التقنية واالقت�صادية،
و�إىل �أداء �أف�ضل للخدمات� ،إال �أن التفاوت االجتماعي وامل�شاكل البيئية كانت يف ازدياد م�ستمر.
على �صعيد �آخر ،ا�ستمر عدد ال�سكان يف االرتفاع؛ وذلك ب�سبب ال�سيا�سات اال�ستثمارية ،و�إخفاق برامج الإحالل
احلكومية لل�سيطرة على العمالة الأجنبية تلبي ًة ملقت�ضيات النمو االقت�صادي ال�سريع ،ومنطق الربح الأق�صى للقطاع
اخلا�ص .وهكذا ،و�صل عدد �سكان البحرين يف عام 2030م �إىل  1.3مليون ن�سمة (ال�شكل برقم  ،)1وا�ستمر النمو
ال�سكاين يف غياب التنمية الب�شرية اال�سرتاتيجية بطرح م�شكلة جوهرية مالزمة لعملية التنمية ،الأمر الذي �أدى
�إىل ارتفاع معدالت البطالة والفقر ،وال �سيما يف �صفوف الفئات االجتماعية الأكرث فقر ًا ،وترافق ذلك مع �آثار �سلبية
على البيئة واملوارد الطبيعية واالقت�صاد.
و�أ�سفر التفاوت االجتماعي الناجم عن ارتفاع م�ستويات الفقر والبطالة عن ازدياد اال�ضطرابات االجتماعية وارتفاع
معدالت اجلرمية ،وهو ما �ش َّكل خطر ًا على ا�ستقرار البحرين و�أمنها .وهذا بدوره ما �أدى �إىل تراجع اال�ستثمارات
الأجنبية ،و�إىل بروز نزعة الهجرة من البحرين �إىل مناطق �أكرث �أمن ًا وا�ستقرار ًا يف دول اخلليج العربي ،الأمر
الذي عرقل حتقيق �أهداف النمو االقت�صادي املرج َّوة .يف ظل هذه الظروف� ،أ�صبحت احللول والردود ال�سلطوية
�أمر ًا �شائع ًا ،وزادت �صعوبة اخلروج من هذه احللقة املفرغة ،وعادت البالد �إىل احلالة التي كانت �سائدة قبل
الإ�صالحات ال�سيا�سية يف عام 2002م (�أي �إىل قانون �أمن الدولة).
وظلت ال�ضغوط على املياه يف البحرين تزداد ب�سبب النمو ال�سكاين ال�سريع ،وحمدودية املوارد املائية املتجددة
وم�صادر املياه غري التقليدية .وا�ستمرت ح�صة الفرد من املياه املتاحة (امل�صادر التقليدية وغري التقليدية للمياه)
يف االنخفا�ض ،وبقيت حتت خط الفقر املائي املدقع ( 500مرت مكعب يف ال�سنة للفرد) .وتع َّدت معدالت الطلب
على املياه ب�أ�شواط كبرية املعدالت املتوقعة لتنمية م�صادر املياه (التحلية و�إعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف املعاجلة)،
وظل الطلب على املياه ،وال �سيما يف القطاع الزراعي ،يتع َّدى �إمدادات املياه اجلوفية املتوافرة .و�أدى �إ�ستنزاف املياه
اجلوفية الطويل وامل�ستمر مبعدالت تفوق معدالت تغذيتها الطبيعية �إىل ارتفاع ن�سبة امللوحة فيها ،وهو ما �أ�سفر عن
تفاقم م�شكلة �شح املياه يف البحرين ،وازدياد تدهور الأرا�ضي ،وتدين �إنتاج الغذاء (ال�شكل برقم  .)2وقد ترافق ذلك
مع ازدياد امل�شاكل ال�صحية الناجمة عن املياه؛ ب�سبب اال�ستخدام املكثف للأ�سمدة والكيماويات يف القطاع الزراعي.
�أ�ضف �إىل ذلك ازدياد التناف�س بني القطاعات امل�ستهلكة للمياه ،وال �سيما بني القطاع الزراعي وقطاعي البلديات
وال�صناعة؛ (نتيج ًة لت�سارع احلركة العمرانية وال�صناعية) التي ا�ستدعت حتويل املياه �إىل هذين القطاعني.
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مع تفاقم م�شكلة �شح املياه� ،أ�صبحت املياه �سلعة �أكرث كلفة ،و�أدى ذلك �إىل ازدياد ا�ستخدام املياه املحالة ،و�إعادة
ا�ستخدام مياه ال�صرف املعاجلة ،من �أجل تلبية الطلب املتزايد على املياه .وفيما يتعلق مبياه ال�صرف ال�صحي
املعالجَ ة ،مت ا�ستعمال هذه املياه من دون االلتزام ب�شكل �صارم مبعايري وموا�صفات �إعادة اال�ستعمال؛ وذلك ب�سبب
الكميات الكبرية من املياه البلدية املبتذلة املنتجة مقارن ًة بالقدرة املتوافرة حمل ّي ًا ملعاجلة هذه املياه ،بالإ�ضافة �إىل
الطلب الكبري على املياه من القطاع الزراعي ،والتدهور الكلي للمياه اجلوفية التي يعتمد عليها .وعلى غرار �سائر
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ا�ضطرت البحرين �إىل اال�ستمرار يف ا�سترياد تقنيات التحلية واملعاجلة؛ نظر ًا �إىل
تدين اال�ستثمارات ن�سب ّي ًا يف جمال البحث والتطوير يف هذه التقنيات ،حيث �إن اجلهود التي بذلتها دول جمل�س
التعاون للتن�سيق يف جمال تقنيات حتلية املياه باءت بالف�شل.
وا�ستمرت من�ش�آت حتلية املياه باالعتماد ب�شكل ح�صري تقريب ًا على الوقود الأحفوري ،وهو ما �أدى �إىل زيادة انبعاث
غازات الدفيئة وغريها من ملوثات الهواء .وبقي ا�ستخدام الطاقة املتجددة النظيفة كالطاقة ال�شم�سية والهوائية
حمدود ًا يف البحرين واملنطقة عموم ًا (�شكل برقم  .)3كما �أ�صبحت كميات املياه املبتذلة التي تطلقها من�ش�آت حتلية
املياه يف البيئة البحرية كبرية ،حتى باتت ت�ضر ب�شكل ملحوظ بالبيئات البحرية املجاورة لها� .إال �أنه قد يتم اتخاذ
عدد كبري من التدابري للحد من التلوث الناجم عن هذه امل�صانع لتخفيف تلوث الهواء (على �سبيل املثال حارقات
�أكا�سيد النيرتوجني) ،والتلوث احلراري والكيميائي امل�ضر بالبيئة ال�ساحلية والبحرية .وزادت وترية اخل�صخ�صة
لقطاع املياه ،مع غريه من القطاعات ،وهو ما �أدى �إىل حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه� ،إال �أن ذلك ترافق مع �إلغاء
وب�شكل عام جتاهلت �سلطات �إدارة املياه
دعم �أ�سعار املياه ،وعرقلة توافر املياه للفئات الأقل دخ ًال من املجتمع.
ٍ
م�سائل العدالة االجتماعية واال�ستدامة البيئية يف هذا ال�صدد.
على �صعيد �آخر ،ا�ستمر التو�سع العمراين مبعدالت �سريعة ن�سب ّي ًا (�شكل برقم  )4ب�سبب النمو ال�سكاين واالقت�صادي
ال�سريع؛ وقد �أدى ذلك �إىل انعكا�سات �سلبية عدة على ال�صحة والبيئة ب�سبب ارتفاع عدد املراكز ال�سكانية واملدن،
ومتثلت يف تفاقم م�شكلة تلوث الهواء ،وال�ضجيج ،والإنتاج املركز والكبري للنفايات ال�صلبة وال�سائلة ،وغزو املدن
للأرا�ضي الزراعية املحدودة واملناطق الرتفيهية وال�ساحلية والبحرية وفقدانها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعر�ضت البنى
التحتية واملوارد لال�ستنزاف وال�ضغوط العالية لتلبية الطلب املتزايد عليها ،وهو ما �أ�سفر عن تدهور البنى التحتية
ب�شكل �سريع ،وخ�صو�ص ًا �أن معظم املوارد املالية ُو ِّجهت نحو تو�سيع البنى التحتية القائمة� ،أو ت�شييد بنى حتتية
جديدة على الرغم من عدم توافر املوارد الالزمة ل�صيانة املوجودة �أ�ص ًال .وهكذا �أ�صبحت م�شكلة النقل يف مدن
البحرين من امل�شاكل اخلطرية التي جت َّلت مظاهرها يف تلوث الهواء ،وارتفاع معدالت ا�ستهالك الطاقة ،و�إحلاق
خ�سائر كبرية باالقت�صاد الوطني.
من جهته� ،أدى التطوير املكثف للمناطق ال�ساحلية والبحرية تلبي ًة للعديد من الن�شاطات التنموية (التو�سع العمراين
وال�صناعي ،واملن�ش�آت الرتفيهية وال�سياحية) ،ويرافقه �ضعف يف الإدارة والت�شريعات� ،إىل تدهور النظم واملوائل
البيئية البحرية ،وفقدان التنوع البيولوجي .ويف وقت ال يزال فيه النفط ي�سيطر على العامل ،وعلى قطاع الطاقة يف
املنطقة ،ارتفعت معدالت ت�صدير النفط من املنطقة ،وازداد معه خطر حدوث االن�سكابات النفطية ب�سبب عمليات
ا�ستخراج النفط يف املناطق البحرية ونقله ،وزاد معدل هذه احلوادث يف املنطقة؛ وت�سبب ذلك يف زيادة تركيزات
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الهيدروكربونات يف مياه اخلليج العربي عموم ًا ،ومياه البحرين خ�صو�ص ًا ،هذا بالإ�ضافة �إىل انت�شار الأنواع الدخيلة
والغازية الناجتة عن �صرف مياه توازن ناقالت النفط يف مياه اخلليج العربي.
وجاء تو�سع الن�شاطات ال�صناعية (كالبرتوكيماويات ،وم�صايف النفط ،وحمطات التحلية ،وغريها من ال�صناعات
املتمركزة ب�شكل �أ�سا�سي يف املناطق ال�ساحلية) ليزيد من تلوث البيئة ال�ساحلية والبحرية جلزر البحرين .و�أدت
حمدودية طاقة من�ش�آت معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي مقارن ًة بكمية اال�ستهالك البلدي �إىل �إطالق املياه العادمة
اخلام �أو املعاجلة جزئ ّي ًا ب�شكل متكرر يف البيئة ال�ساحلية والبحرية؛ و�أدت جميع هذه الظروف �إىل تدهور عام
للأنظمة البيئية ال�ساحلية والبحرية ،واملوائل ،وفقدان التنوع احليوي ،وازدياد حوادث ظاهرة نفوق الأ�سماك،
وخ�سارة الرثوة ال�سمكية .وبالتايل انخف�ض �إجمايل �إنتاج الغذاء من البحر ،وزادت اخل�سائر االقت�صادية ل�صناعة
الأ�سماك.
وقد �أدى ذلك �إىل تفاقم الأو�ضاع مع ازدياد الطلب على الغذاء يف البحرين ،وخ�صو�ص ًا �أن ذلك كان م�صحوب ًا
بتعاون حمدود بني الدول املطلة على اخلليج العربي يف جمال �إدارة البيئة البحرية ،وهو ما ت�س َّبب يف ا�ستغالل
جائر للموارد البحرية واملخزون ال�سمكي يف املنطقة .ونتيج ًة لذلك ،ازدهرت �صناعة تربية الأ�سماك ،وال �سيما من
قبل القطاع اخلا�ص ،وقد �ش َّكل ذلك فر�صة جتارية كبرية لتلبية الطلب املتزايد على الغذاء ،ومل يكن هذا التو�سع
يف �صناعة تربية الأ�سماك م�صحوب ًا باهتمام يذكر بالأ�ضرار التي ميكن �أن تلحقها بالبيئة البحرية (كتدمري
مناطق �أ�شجار القرم ،والنفايات املر َّكزة ،وانت�شار الأوبئة ،واملخاطر املحدقة بالأجنا�س املحلية الناجتة عن هذه
ال�صناعات).
وا�ستمر فقدان الأرا�ضي الزراعية يف البحرين نظر ًا �إىل التو�سع العمراين ومنو القطاعات االقت�صادية واخلدمية
الأخرى ،وحتويل بع�ض هذه الأرا�ضي �إىل قطاعات �أخرى ب�سبب غياب القوانني الفعالة حلماية الأرا�ضي الزراعية،
�أو ب�سبب وجود هذه القوانني دون تطبيقها .ومع ازدياد الطلب على الغذاء ب�سبب النمو ال�سكاين ،وكذلك نتيج ًة
للتغري احلا�صل يف �أمناط اال�ستهالك ،ا�ستمر تعر�ض املوارد املائية اجلوفية لال�ستنزاف ،وا�ستمر ارتفاع معدالت
امللوحة فيها ،و�شهدت الأرا�ضي الزراعية ظاهرة التكثيف الزراعي .بدوره� ،أدى التكثيف الزراعي  -حتت ظروف
تدهور نوعية مياه الري ومتلح الرتبة � -إىل زيادة تدهور الأرا�ضي الزراعية وفقدانها �إنتاجيتها ،ويف النهاية �إىل
مزيد من الت�صحر .ونتيجة لذلك ،ومن �أجل زيادة الإنتاج الزراعي حتت هذه الظروف الزراعية غري املواتية،
جل�أ املزارعون �إىل ا�ستخدام الكيماويات الزراعية ب�شكل مك َّثف (الأ�سمدة واملبيدات احل�شرية) ،ورفع معدالت
الري لغ�سل الرتبة من الأمالح ،وانعك�س هذا بدوره مبزيد من ا�ستنزاف املوارد املائية اجلوفية وتدهور نوعيتها،
وزيادة تغدق الرتبة وارتفاع ملوحتها (الدائرة ال�شيطانية للمزارع) .وقد ازدادت معدالت الت�صحر ،وازداد فقدان
الأرا�ضي الزراعية التي �شهدتها البحرين يف القرن املن�صرم ،لدرجة باتت معها هذه الأرا�ضي نادرة ج ّد ًا.
يف ظل هذه الظروف� ،أدت قوى ال�سوق �إىل التو�سع التدريجي لطرق الزراعة غري التقليدية (الزراعة املحمية،
والزراعة من دون تربة) ،وا�سترياد املحا�صيل املع َّدلة وراث ّي ًا (املحا�صيل املقاومة للملوحة واجلفاف) ،وهو ما رفع
الإنتاجية الزراعية نوع ًا ما� .إال �أن �إدخال املحا�صيل املع َّدلة وراث ّي ًا ح�صل دون االهتمام بتقليل خماطر الت�أثريات
اجلانبية والأ�ضرار املحتملة على ال�صحة والبيئة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومع ازدياد الطلب على الغذاء ،ومبا �أن
البحرين ا�ستغلت معظم �أرا�ضيها القابلة للزراعة يف ظل غياب �إنتاج و�إدارة �إقليمية ا�سرتاتيجية للغذاء ،برزت
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الف�صل الثامن  :امل�ستقبل اليوم  ،ال�سيناريوهات البيئية يف البحرين
ق�ضية الأمن الغذائي وتوفري الغذاء لل�سكان املتزايدين م�شكل ًة رئي�س ًة يف البالد ،حيث �أ�سفرت عن ارتفاع ملحوظ يف
ا�سترياد املواد الغذائية الزراعية (ال�شكل رقم  ،)5وهو ما انعك�س �سلب ًا على االقت�صاد ،بحيث �أ�صبح �أكرث ه�شا�شة
�أمام الأزمات الغذائية العاملية املتكررة ،وارتفاع الأ�سعار.
وا�ستمر تدهور النظم البيئية واملوائل بفعل ال�ضغوط الب�شرية التي خ�ضعت لها املوارد الطبيعية والبيولوجية اله�شة
واملحدودة يف البحرين (الأرا�ضي الزراعية ،واملناطق ال�ساحلية ،ومناطق �صيد الأ�سماك) ،كما انخف�ضت م�ساحة
و�أعداد الأرا�ضي املحمية يف البحرين مع مرور الوقت ،وحتول ا�ستعمالها �إىل قطاعات �أخرى .وهذا ما �أدى �إىل تدين
عدد الأجنا�س ،وارتفاع عدد تلك املهددة باالنقرا�ض ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار العام يف فقدان التنوع احليوي.
من جهة �أخرى ،مار�ست ال�سيا�سات البيئية الدولية �ضغوط ًا عالية على القطاع اخلا�ص حلمله على االلتزام باملعايري
البيئية املتعلقة بت�صدير املنتجات؛ ونتيجة لذلك بد�أت القطاعات ال�صناعية وامل�ص ِّنعون بالنظر يف اجلوانب البيئية
(مثل� :سل�سلة املعايري حول نظم الإدارة البيئية  ،ISO14000والديزل اخلايل من الكربيت ،وغريهما) ل�ضمان وجود
�أكرب جمال لها يف الأ�سواق الدولية .وبرغم �أن هذه التدابري �سمحت ب�إدار ٍة ومراقب ٍة �أف�ضل ملختلف االنبعاثات،
وخففت ال�ضغوط على املوارد الطبيعية ،ف�إنها مل ت�ستطع �أن ت�ؤدي �إىل �إ�صالح كبري للبيئة املت�ضررة ،و�إىل �إعادة
ت�أهيل النظم البيئية واملوائل املتدهورة.
عموم ًا ،وبح�سب �سيناريو "الأ�سواق �أو ًال" ،تزداد معدالت التلوث ازدياد ًا ملحوظ ًا ،وتنعك�س �سلب ًا على �صحة الإن�سان
والبيئة؛ وي�سبب زيادة يف الفوارق الطبقية بني فئات املجتمع مما ي�سبب يف الإ�ضطرابات املجتمعية وتناق�ص الأمن
ورفاه الإن�سان ،و ُيعزى �سبب ذلك �إىل الرتكيز على النمو االقت�صادي مقابل اهتمام هام�شي باجلوانب البيئية� ،إنه
�سيناريو تتغلب فيه ال�سيا�سات اال�ستثمارية على ال�سيا�سات البيئية (حاكمية وم�ؤ�س�سات بيئية �ضعيفة).

� -2سيناريو �سيا�سات الإ�صالح �أو ًال

مبوجب هذا ال�سيناريو ،تتخذ حكومة البحرين خطوات حا�سمة وقوية يف حماول ٍة لتحقيق �أهداف اجتماعية وبيئية
حمددة ،فتفر�ض احلكومة �سيا�سات تقييدية �صارمة على قوى ال�سوق؛ بهدف تخفيف �آثارها ال�سلبية غري املرغوب
فيها على الإن�سان والبيئة .ويتم �إدراج الكلف االجتماعية والبيئية �ضمن تدابري ال�سيا�سات والأطر التنظيمية
وعمليات التخطيط ،وتتم �صياغة وتطبيق و�إنفاذ الت�شريعات والقوانني ال�ضرورية حلماية �صحة الإن�سان والبيئة
وتعزيز ا�ستدامة املوارد .ويتم �إ�شراك القطاع اخلا�ص لال�ستثمار وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية من خالل
العديد من احلوافز ،ولكن بوجود هيئات تنظيمية وت�شريعية قوية.
ويف ظل هذا ال�سيناريو ،يتقدم معدل التحول �إىل الدميقراطية ،و�إر�ساء الدميقراطية الد�ستورية والتمثيل ال�شعبي
والتدقيق واملحا�سبة وال�شفافية ،ويزداد متكني املجتمع املدين تدريج ّي ًا ،وي�صبح للم�شاركة ال�شعبية بع�ض الت�أثري
يف عملية �صنع القرارات الهامة .تدريج ّي ًا ت�صبح امل�سائل البيئية وال�صحية من م�صادر االهتمام الرئي�سة لدى
املجتمع املدين ،وهو ما ِّ
يعزز دور ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات البيئية يف عملية �صنع القرار على امل�ستوى الوطني ،ويت�شكل
حتالف تدريجي بني ال�سلطات البيئية واملنظمات البيئية غري احلكومية وغريها من اجلمعيات ذات االهتمام ب�صحة
الإن�سان والبيئة .على امل�ستوى الإقليمي ،يربز تناغم وتن�سيق وتعاون �أكرب على امل�ستوى الوزاري واملنظمات العاملة
يف جمال البيئة (مثل :جمل�س التعاون اخلليجي ،جمل�س وزراء البيئة العرب ،املنظمة الإقليمية حلماية البيئة
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البحرية ،برنامج الأمم املتحدة للبيئة) .وعلى �صعيد �آخر� ،ستتمكن البحرين من االندماج �أكرث مع دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وخ�صو�ص ًا يف جمال (البنى التحتية والنقل والطاقة واملياه واملوارد الب�شرية) .و�سي�ؤدي هذا �إىل
بروز تكتل اقت�صادي قوي ومتنوع ي�أخذ بعني االعتبار امليزة الن�سبية اخلا�صة بكل دولة من الدول الأع�ضاء.
قررت مملكة البحرين دمج الق�ضايا وامل�سائل االجتماعية والبيئية يف ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية /ال�ضريبية
لتخفيف الكلف البيئية واالجتماعية والثقافية املتزايدة املرتتبة على قوى االقت�صاد احلر .ومت االهتمام ب�شكل
كبري بال�سيا�سات البيئية و�أخذها يف االعتبار ،وهو ما �أدى �إىل تخفيف التدهور البيئي احلا�صل .خالل هذه الفرتة
تراجعت معدالت النمو ال�سكاين (�أقل من �سيناريو الأ�سواق �أو ًال ،ولكنها ما زالت مرتفعة) نتيجة لعوامل عدة،
من �أهمها ال�سيا�سات الوطنية الفعالة الهادفة �إىل تخفيف الهجرة الأجنبية وال�سيطرة عليها ،و�إبدالها بالعمالة
الوطنية التي توافرت بف�ضل اال�ستثمار يف �سيا�سات التدريب الوطنية ،وبرامج بناء القدرات ،وت�شجيع دخول املر�أة
�إىل �سوق العمل.
�ساهم االنخفا�ض يف معدل النمو ال�سكاين (�شكل رقم  ،)1واعتماد الإدارة اال�سرتاتيجية ملوارد املياه الهادفة �إىل
زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه وحماية املوارد ،يف احلدِّ من �أزمة املياه يف البالد .و�أ�صبحت م�شكلة املياه يف �أعلى
الئحة الأولويات على �أجندة العمل الوطنية ،ون َّفذت البحرين عملية �إ�صالحية مل�ؤ�س�سات �إدارة املياه ،تبعها حتول
هام يف ال�سيا�سة املائية من جانب زيادة العر�ض �إىل جانب �إدارة الطلب وتر�شيد املياه وحماية امل�صادر املائية .وقد
مت اعتماد برامج و�أدوات �إدارية خمتلفة يف ترجمة ذلك� ،شملت و�ضع تعرفة مالئمة ال�ستخدامات املياه مع دعم
الأ�سعار ب�شكل موجه للطبقات الفقرية ،وحمالت التوعية والتثقيف ،وتنفيذ الت�شريعات والقوانني املائية ،و�إدارة
موارد املياه الهام�شية ،وتوزيع املوارد املائية بفعالية بني القطاعات االقت�صادية املتناف�سة.
مع ذلك ،ا�ستمر الطلب على املياه بدرجات تفوق املوارد املائية املتوافرة ،كما ا�ستمر ا�ستنزاف وتدهور نوعية املياه
اجلوفية (و�إن كان مبعدالت �أقل مما هي عليه يف �سيناريو الأ�سواق �أو ًال) ،ورافق ذلك تدهور الأرا�ضي الزراعية
وانخفا�ض الإنتاج الغذائي� .إال �أن معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي باتت �أكرث انت�شار ًا ،وهو ما �أ�سفر عن انخفا�ض
حد كبري ،و�ساعد على ذلك اتباع النظام غري املركزي يف املعاجلة ،بحيث
الكمية الإجمالية للمياه غري املعاجلة �إىل ٍّ
تتم معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي و�إعادة ا�ستخدامها قريب ًا من امل�صدر .كما ا�ستمرت احلاجة �إىل موارد املياه
ب�شكل ملحوظ ،ولكن يف وجود
غري التقليدية يف االرتفاع  ،وازداد �إنتاج املياه املحالة ،و�إعادة ا�ستعمال املياه املعاجلة ٍ
تعاون �أكرب بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف جمال البحث والتطوير يف هذه التقنيات .وكانت الآمال معقودة
على �أن ُيحدث هذا التعاون الإقليمي تق ّدما كبري ًا يف توطني هذه التقنيات يف املنطقة ،وزيادة قيمتها امل�ضافة �إىل
االقت�صاد الوطني ،وزيادة املوارد املائية املتاحة ،وحت�سني ح�صة الفرد من املياه العذبة يف القطاع املنزيل على
�صعيد املنطقة� .إال �أنه برغم ارتفاع ن�سبة ا�ستخدام موارد الطاقة النظيفة واملتجددة يف املنطقة ،ويف العديد من
ح�صتها ظلت هام�شية يف قطاعي املياه والطاقة (�شكل رقم  .)3لذا،
القطاعات ،وال �سيما الطاقة ال�شم�سية ،ف�إن َّ
ت�سود املخاوف من �أن التقدم يف تقنيات التحلية واملعاجلة لن يخفف من امل�شاكل البيئية  -كتلوث الهواء والبحر -
مع ا�ستمرار ا�ستعمال الوقود الأحفوري م�صدر ًا مهيمن ًا لإنتاج الطاقة.
�شجعت احلكومة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف قطاع خدمات املياه بهدف زيادة الكفاءة وتخفيف الأعباء االقت�صادية،
مع الأخذ بعني االعتبار �شرائح املجتمع الفقرية ،فرافق ذلك دعم �أ�سعار املياه ل�ضمان و�صولها �إىل هذه الفئات،
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مع الت�شديد على القوانني البيئية ال�صارمة .و�ساهم التكامل االقت�صادي والتعاون الإقليمي يف تعديل ال�سيا�سات
الزراعية يف املنطقة ،واحلد من ا�ستهالك املياه للزراعة.
ا�ستمرت اجتاهات مظاهر التح�ضر والتو�سع العمراين يف البحرين؛ ولكن مبعدالت �أقل مما هي عليه يف �سيناريو
الأ�سواق �أو ًال؛ وذلك ب�سبب االنخفا�ض الن�سبي يف النمو ال�سكاين ،واعتماد منهجيات التخطيط احل�ضري املتكاملة
(�شكل رقم  .)4ومت تطبيق ال�سيا�سات البيئية يف قطاعات النقل والطاقة واملياه و�إدارة النفايات؛ بهدف تخفيف
امل�شاكل البيئية وال�صحية املرتبطة بالزحف العمراين ال�سريع الذي �شهده القرن الأخري (�أي ارتفاع الطلب على
املياه والطاقة ،وم�شاكل �إدارة املخلفات ،وتدهور نوعية الهواء) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،زاد االهتمام بحماية الأرا�ضي
ال�ساحلية والزراعية املحدودة ،وتطبيق نظام ا�ستخدامات الأرا�ضي ،وال�سيا�سات التي ت�شجع على التو�سع العمراين
العمودي .ومبوجب نظام ا�ستخدامات الأرا�ضي ،تعينَّ على امل�صانع املوجودة داخل املناطق احل�ضرية اخلروج منها،
�أو القيام بالإجراءات البيئية الالزمة للحد من االنبعاثات الغازية و�إنتاج النفايات منها؛ بهدف تخفيف �آثارها
امل�ضرة بالبيئة.
و�أدى تطبيق تخطيط ا�ستخدامات الأرا�ضي بهدف حماية املوارد �إىل �إبطاء فقدان الأرا�ضي القابلة للزراعة،
و�ساهم يف احلفاظ عليها ،وقد �ساعد يف فعالية هذه ال�سيا�سات انخفا�ض معدالت الزحف العمراين .كما �أدى
االنخفا�ض الن�سبي يف النمو ال�سكاين �إىل ارتفاع الطلب على املواد الغذائية مبعدالت �أقل مما هي عليه يف �سيناريو
قوى الأ�سواق .وملواجهة ذلك ،اعتمدت البحرين �إدارة ا�سرتاتيجية للطلب على املواد الغذائية ،ت�أخذ بعني االعتبار
قدرة املوارد املتوافرة وا�ستدامتها .وقد عاجلت �إدارة الطلب على الغذاء م�شكلة ارتفاع احلاجات الغذائية� ،آخذ ًة
حد لال�ستعمال املفرط للموارد .وعلى �صعيد �آخر ،مت
بعني االعتبار املياه املتوافرة ،وا�ستخدامات الأرا�ضي ،وو�ضع ٍّ
اال�ستثمار ب�شكل مك َّثف يف جمال البحث والتطوير على ال�صعيدين الوطني والإقليمي لتح�سني املمار�سات الزراعية
و�إدارة الرتبة ،وهو ما نتج عنه زيادة ملحوظة يف الإنتاج الزراعي (�شكل رقم  .)2و�ساعدت هذه اجلهود على
تقلي�ص �أو وقف التدهور البيئي ،ورفع م�ستويات الأمن الغذائي /االكتفاء الذاتي ،وخف�ض ا�سترياد الغذاء (�شكل
برقم  .)5ا�ستمر ا�سترياد املحا�صيل املع َّدلة وراث ّي ًا ،كما يف �سيناريو ال�سوق �أو ًال؛ ولكن مع اهتمام �أكرب بالت�أثريات
ال�سلبية املحتملة ،والتطبيق الفعال لربوتوكول قرطاجنة لل�سالمة الأحيائية .و�ساعد التكامل االقت�صادي والتعاون
الإقليمي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وكذلك بني هذه الدول والدول العربية ،يف تعديل ال�سيا�سات الزراعية
فيما يخ�ص �إنتاج الغذاء الأق�صى /الأمن الغذائي يف اململكة ،ويف تخفيف ا�ستهالك املياه يف القطاع الزراعي.
انخف�ض معدل تدمري املوائل والأنظمة البيئية بن�سبة كبرية بف�ضل تطبيق خمططات �إدارة ا�ستخدامات الأرا�ضي -
التي ت�ساعد على خف�ض ال�ضغوط الب�شرية على الأنظمة البيئية الطبيعية  ،-وتب ِّني القوانني الفعالة حلماية التنوع
البيولوجي والأجنا�س ،وتنظيم �إدخال الأجنا�س الغريبة واملعدلة وراث ّي ًا .كما زادت البحرين عدد املحميات لديها
لتبلغ الأهداف واملعايري الدولية ،و�شملت ك ًّال من امل�ساحات املطلوبة وتنوع املوائل الطبيعية ،و�أوقفت ا�ستنزاف
املوارد البيولوجية ب�شكل ملحوظ .ومت �أي�ض ًا �إن�شاء حمميات عرب احلدود بني دول املنطقة؛ نتيج ًة للتعاون فيما بينها
يف جمال املحافظة على التنوع احليوي ،كما مت تعزيز الوعي العام من خالل ت�أ�سي�س احلدائق واملعا�شب واملتاحف
الطبيعية.
وتباط�أ تطوير املناطق ال�ساحلية والبحرية وحتويلها �إىل القطاعات الأخرى بف�ضل ا�سرتاتيجيات حماية املوارد
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البحرية وال�ساحلية ،فتم تنفيذ خمططات �إدارة املناطق ال�ساحلية ،وارتفع عدد حمميات املحيط احليوي واملحميات
الطبيعية على ال�صعيدين الوطني والإقليمي ،و�أ�صبحت املوارد البحرية خا�ضعة لإدارة �سليمة وعقالنية .وانخف�ضت
معدالت تدهور الأنظمة البيئية البحرية واملوائل والتنوع احليوي ،ومتكنت البحرين من �صيانة املخزون ال�سمكي،
وكان هذا ممكن ًا بف�ضل التعاون الإقليمي بني الدول املطلة على اخلليج العربي ،وتطبيق االتفاقيات البيئية املتعددة
الأطراف ( )MEAsذات ال�صلة .وا�ستمرت �صناعة تربية الأ�سماك يف االزدهار تلبي ًة للطلب املتزايد على الغذاء
يف البحرين؛ ولكن متت درا�سة العواقب والأ�ضرار البيئية املحتملة الناجمة عن هذه ال�صناعة بعناية ،ومت تخفيف
خماطرها من خالل خطط وقائية.
ومع ارتفاع ح�صة املنطقة من ت�صدير النفط وال�صناعات البرتوكيماوية وغريها من ال�صناعات ال�ساحلية ،ازداد
خطر االن�سكابات النفطية وانت�شار الأنواع الدخيلة وتلوث البيئة البحرية من الأن�شطة القارية .وللحد من هذه
املخاطر وانت�شار التلوث ،فر�ضت البحرين قوانني �صارمة حلماية البيئة البحرية ،مثل� :إن�شاء مرافق ا�ستقبال مياه
توازن ناقالت النفط ،ومعاجلة املياه ال�صناعية قبل الت�صريف ،وتخفي�ض التلوث احلراري والكيميائي من حمطات
حتلية املياه ،وغريها من الإجراءات .ونتج عن هذه ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات جمتمع ًة تقليل حموالت التلوث على
البيئة ال�ساحلية والبحرية ،وهو ما �أدى �إىل تقليل معدالت تدهور املوارد ال�ساحلية والبحرية ،ويف بع�ض احلاالت
�إعادة ت�أهيلها.
يتو َّقع هذا ال�سيناريو حت�سن ًا يف رفاهية الإن�سان ،وتراجع ًا للتدهور البيئي ،من خالل �إعطاء الأولوية لتنمية املوارد
الب�شرية وحماية ال�صحة والبيئة ب�أكرث مما كان يف �سيناريو الأ�سواق �أو ًال .ولكن ال�ضغوط على البيئة ت�ستمر ب�شكل
قوي نتيج ًة ل�سيا�سات اال�ستثمار و�سيا�سات النمو االقت�صادي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �أ�سلوب احلوكمة مبوجب
هذا ال�سيناريو  -املعتمد على نهج الأمر والتحكم (من الأعلى �إىل الأ�سفل) بدون امل�شاركة الذاتية  -يجعله بطيئ ًا
يف اال�ستجابة للتغيري ،كما يجعله ميثل حماولة لتعديل م�سار املنحنى ال ترقى �إىل �أن تكون عالج ًا ا�ستباقي ًا.

� -3سيناريو اال�ستدامة �أو ًال

يت�ص َّور هذا ال�سيناريو بروز منوذج جديد للتنمية ا�ستجاب ًة لتحدِّ يات اال�ستدامة ،مدعوم ًا بقيم وم�ؤ�س�سات جديدة،
ك�شكل من �أ�شكال
مو�صوف ًا ب�أنه �أكرث عدالة .ويطرح هذا ال�سيناريو فكرة التنمية الب�شرية عو�ض ًا عن التملك املادي ٍ
تب�صر ًا فيه،
التطور الثقايف واالجتماعي ،ويركز على اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري البحريني .وي�سود � ٌ
أ�سلوب �أك ُرث ُّ
حيث ُت�ستنبط احللول اال�ستباقية لرفع حتديات اال�ستدامة من خالل وجود روابط و�صالت م�ستدامة بني ال�سيا�سات
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية .ويتم حتقيق ذلك عرب تب ِّني التخطيط اال�سرتاتيجي املتكامل الطويل الأمد،
و�أهداف حتقق حياة �أف�ضل ،ومتو�سط عمر �أطول ،وبيئة �سليمة و�صحية (�شكل رقم  .)6ويتم حتقيق ذلك بالرتكيز
على اال�ستثمار املك َّثف يف حقل التنمية الب�شرية ،من خالل الربامج التعليمية والتدريب وبناء القدرات (�شكل برقم
 .)7ويكون الهدف هو بناء جمتمع منتج قائم على املعرفة ،وقادر على تلبية احتياجات التنمية االقت�صادية يف
اململكة (�شكل برقم  .)8يف الوقت عينه ،تتحقق اال�ستدامة البيئية من خالل تغيري و�إ�صالح نظام التعليم و�سلوك
الإن�سان جتاه البيئة املحيطة به.
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يف هذا ال�سيناريو يتم ت�شجيع البحث العلمي والتطوير من �أجل حل م�شاكل املجتمع البحريني االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية ،ويتم تخ�صي�ص موازنات عالية من املوازنة الوطنية حلكومة البحرين ومن القطاع اخلا�ص،
وي�ؤدي ذلك �إىل ارتفاع م�ستوى البحث العلمي ،ومتكني اجلامعات ومراكز الأبحاث البحرينية من القيام مب�شاريع
بحثية تناف�سية يف جماالت مهمة بالن�سبة �إىل املجتمع .وهكذا ،يتحول جمتمع البحرين تدريج ّي ًا �إىل جمتمع علمي
قائم على املعرفة .يف هذا ال�سيناريو ،تقرر ال�سيا�سات البيئية  -الهادفة �إىل حماية البيئة ،وحتقيق اال�ستخدام
امل�ستدام للموارد � -سيا�سات اال�ستثمار ،وهو ما ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل ا�ستعمال مك َّثف للتكنولوجيات اخل�ضراء
�أو النظيفة ،وت�صبح ال�ضرائب البيئية ور�سوم التلويث منت�شرة و�شائعة.
بح�سب هذا ال�سيناريو ،تتب َّنى البحرين اجلوانب الإيجابية من ٍّ
كل من العوملة الثقافية واملجتمعات ال�صناعية،
�أي �أنها تنبذ النواحي املادية واال�ستهالكية املرتبطة بنمط احلياة الغربية واملجتمعات ال�صناعية .ويف املقابل،
حت ُّل اجلوانب الإيجابية منها (مثل :املهنية ،والإنتاجية ،والوعي ،وم�شاركة الر�أي العام ،وااللتزام جتاه البيئة
"املواطنة البيئية") مكان العادات الثقافية ال�سلبية ال�سائدة (مثل :عدم االلتزام بالقوانني ،وااللتما�سات ،والهدر،
والف�ساد) .ويتم احلفاظ على الهوية الوطنية والإقليمية والقيم املجتمعية الأ�صيلة (كوحدة العائلة ،القيم الروحية
والأخالقية) وتعزيزها .على �صعيد �آخر ،ي�صل متكني املر�أة �إىل م�ستويات عالية يف البحرين (�شكل رقم  ،)9وهو
مما يزيد الإنتاجية والإبداع يف املجتمع البحريني ،عالو ًة على ذلك ي�ؤدي ُ
دخول املر�أة َ
�سوق العمل وم�ساهمتها
الفعالة يف املجتمع �إىل تخفي�ض معدل النمو ال�سكاين.
يف ظل هذا ال�سيناريو ،يبلغ التحول الدميقراطي ومتكني املجتمع املدين يف البحرين �أعلى م�ستوياتهما؛ وهو ما
ي�ساهم يف ت�أمني امل�شاركة ال�شعبية الفعالة يف عملية �صنع القرار ،ون�شوء عالقة متوازنة بني �أطراف املجتمع
البحريني الثالثة( :احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين) .وي�ؤدي هذا التحول �إىل ت�أثري �إيجابي يف عملية
�صنع القرار ،والتنمية ،وامل�شاركة ال�شعبية ،وت�صبح ال�صحة والبيئة من �أبرز اهتمامات املجتمع املدين يف البحرين.
لذلك ،يكون لل�سلطات البيئية احلكومية ت�أثري قوي يف عملية �صنع القرار ،وهو ما ي�ؤدي �إىل تف�ضيل ال�سيا�سات
البيئية على ال�سيا�سات االقت�صادية يف حال تعار�ضهما.
على امل�ستوى الإقليمي ،ي�صل التكامل بني دول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل �أعلى م�ستوياته ،وهو ما ي�ؤدي �إىل توحيد
حقيقي بينها يف دولة كونفدرالية واحدة حتل حمل جمل�س التعاون اخلليجي ،وتتمتع باملقومات واملكونات ال�ضرورية
للبقاء ومواجهة التحديات واملخاطر اخلارجية ،وبهذا تربز كتلة اقت�صادية متنوعة يف املنطقة تربطها عالقات
اقت�صادية متينة بالعامل العربي ككل ،فيتعزز دور املنتديات الوزارية واملنظمات بف�ضل هذا التطور ،وتقوم هذه
املنظمات ب�صياغة ال�سيا�سات البيئية الإقليمية بالتعاون الكامل مع الدول الأع�ضاء لتطبيقها على امل�ستوى الوطني.
وهكذا ،ت�صبح املنطقة العب ًا �أ�سا�س ّي ًا يف �صياغة ال�سيا�سات البيئية العاملية.
ب�شكل ملحوظ؛ بف�ضل تنفيذ �سيا�سات �سكانية
ويف ظل هذه التطورات ،تخف وط�أة م�شكلة الإجهاد املائي يف البحرين ٍ
فعالة ت�ؤدي �إىل تباط�ؤ �أو تثبيت معدل النمو ال�سكاين ،وارتفاع م�ستوى الوعي البيئي يف املجتمع على م�ستوياته كافة،
واعتماد ا�سرتاتيجيات الإدارة املتكاملة للموارد املائية (الكفاءة االقت�صادية ،والعدالة االجتماعية ،واال�ستدامة

129

البيئية) ،مع الرتكيز ب�شكل كبري على جانب �إدارة الطلب واملحافظة والرت�شيد .ويكون هذا ممكن ًا عرب �إر�ساء
بيئة م�ؤاتية وممكنة لإدارة املوارد املائية ،من خالل �إ�صالح وتعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات امل�سئولة عن املياه ،و�إ�صالح
ال�سيا�سات والت�شريعات املائية؛ وهكذا ت�صبح املياه �أولوية من الأولويات الوطنية.
�سوا ٌء �أ�صبح هذا ال�سيناريو حقيق ًة على �أر�ض الواقع �أم ال ،من املتو َّقع �أن تظل البحرين تعاين نق�ص ًا حا ّد ًا يف بع�ض
خا�ص ًا ،وتبد�أ باتخاذ
املوارد ،وال �سيما املياه؛ ولكن احلكومة تدرك هذا الواقع ،وتويل م�شكلة �شح املياه اهتمام ًا ّ
التدابري ال�ضرورية لتخفيف امل�شكلة؛ وهكذا حتتل املياه الأولوية على الأجندة الوطنية والإقليمية بف�ضل الإ�صالحات
امل�ؤ�س�ساتية والت�شريعية .وكما ذكر �سابق ًا ،ف�إن اعتماد ا�سرتاتيجيات الإدارة املتكاملة للموارد املائية مع الرتكيز
على جانب �إدارة الطلب واملحافظة على املياه ،متزامن ًا مع تباط�ؤ معدالت النمو ال�سكاين ،وازدياد الوعي البيئي،
حد كبري يف تخفيف م�شكلة املياه.
�ساهم �إىل ٍّ
ويتحقق التعاون الوثيق والقوي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف جمال تقنيات م�صادر املياه غري التقليدية،
فتقرر امتالك تقنيات حتلية ومعاجلة املياه �ضمن فرتة زمنية حمددة ( ُتق َّدر بـ� 15سنة) ،وتخ�ص�ص الأموال
الالزمة لتحقيق هذا الهدف .وترتافق هذه اال�ستثمارات ال�ضخمة للبحث والتطوير يف هذه التقنيات مع
ا�ستثمارات مماثلة للبحث والتطوير يف م�صادر الطاقة البديلة املتجددة والنظيفة (الهوائية وال�شم�سية) ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل تقدم ملحوظ يف تقنيات حتلية املياه ومعاجلتها من دون الت�سبب مب�شاكل بيئية كبرية (ال�شكل
برقم  .)3ويتحقق ذلك بالرغم من وفرة الطاقة املنتجة من الوقود الأحفوري يف املنطقة ،وا�ستمرار هذا النوع
من الطاقة يف الهيمنة على ال�سوق العاملي للطاقة؛ وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل �إطالة عمر احتياطي الوقود الأحفوري يف
املنطقة وي�سمح بتحقيق مداخيل مرتفعة لدول املنطقة.
حد كبري (كما يف �سيناريو الأ�سواق �أو ًال)؛ ولكن التلوث البيئي الناجم عن
�صحيح �أن كلفة التحلية مل تنخف�ض �إىل ٍّ
حمطات التحلية (املتمثل بتلوث الهواء وال�سواحل والبيئة البحرية) ي�شهد انخفا�ض ًا ملحوظ ًا .والأهم من ذلك هو
�أن توطني تقنيات التحلية واملعاجلة يف املنطقة رفعت من م�ساهمة هذه ال�صناعات وقيمتها امل�ضافة القت�صاديات
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
حد كبري اال�ستثمارات املتزايدة يف الزراعات احلديثة غري
و�ساعد على تراجع الإجهاد املائي يف البحرين �إىل ٍّ
التقليدية (كالزراعة من دون تربة) لتخطي م�شكلة �شح املياه والأرا�ضي ،وهو ما نتج عنه تراجع كبري يف الطلب على
املياه لأغرا�ض الزراعة ،مع زيادة كبرية يف الإنتاج الزراعي (ال�شكل برقم  ،)2ومن ثم انخفا�ض ا�سترياد الغذاء.
ب�شكل ملحوظ .مبوازاة ذلك� ،شهدت البحرين �أي�ض ًا تطبيق ًا
ونتيج ًة لذلك ،تراجع تدهور نوعية املياه اجلوفية ٍ
حمدود ًا و�سليم ًا للتقنية احليوية يف جمال �إنتاج الغذاء ،مع عناية خا�صة وحذرة يف التعامل مع املحا�صيل املع َّدلة
وراث ّي ًا .هذه اجلهود ،م�صحوبة بتباط�ؤ �أو تثبيت النمو ال�سكاين �أدت �إىل تخفيف م�شكلة املياه يف البحرين ب�شكل
ملمو�س ،و�إىل تثبيت ح�صة الفرد من املوارد املائية املتوافرة.
انت�شرت املدن اخل�ضراء يف البحرين ب�شكل كبري ،وق َلت الآثار ال�صحية والبيئية ال�سلبية املرافقة للزحف احل�ضري
(م�شاكل الهواء ،وال�ضجيج ،واملخلفات ،والنظافة العامة) بف�ضل اعتماد التخطيط والإدارة املتكاملة للمناطق
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احل�ضرية .وبف�ضل التخطيط اجليد للتو�سع احل�ضري يف البحرين حدث هذا بوترية �أبط�أ ن�سب ّي ًا (ال�شكل برقم ،)4
بينما تراجع تداخل املدن مع الأرا�ضي الزراعية وال�ساحلية وحتويلها �إىل مناطق ح�ضرية  .ويف هذا الإطار ،قامت
البحرين بتطبيق ا�سرتاتيجيات متكاملة لإدارة الأرا�ضي ،ت�أخذ بعني االعتبار االتفاقات البيئية املتعددة الأطراف
(مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر) ،وهو ما �أحدث توازن ًا بيئ ّي ًا وحتوي ًال �سليم ًا َّ
خمطط ًا له بعناية
للأرا�ضي الزراعية وال�ساحلية �إىل القطاعات الأخرى ،واملحافظة امل�ستدامة للموارد الأر�ضية ال�ساحلية والبحرية،
و�إعادة ت�أهيل املتدهور منها .وجميع هذه التطورات دُعمت بزيادة الوعي البيئي العام يف املجتمع البحريني.
بف�ضل تطبيق خمططات �إدارة ا�ستخدامات الأرا�ضي التي �أزالت ال�ضغط الب�شري عن النظم البيئية الطبيعية،
تو َّقف تدمري املوائل والنظم البيئية يف البحرين .هذا بالإ�ضافة �إىل تنفيذ قوانني �صارمة حلماية التنوع احليوي
و�أعداد الأجنا�س .وتخطى عدد املناطق املحمية امل�ستويات الدولية ،وهو ما عزَّز ب�شكل ملحوظ عملية احلفاظ على
املوارد احليوية يف البحرين ،كما �أن�شئ العديد من حمميات املحيط احليوي العابرة للحدود ،والعديد من م�سارات
الطيور املهاجرة ،واملنتزهات البيئية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي و�سائر دول املنطقة.
يتم تطبيق نظام الإدارة املتكاملة للمناطق ال�ساحلية ( )ICZMب�شكل وا�سع يف البحرين ،ويو�ضع ح ٌّد للتو�سع
الع�شوائي غري املنظم للمناطق ال�ساحلية والبحرية؛ بف�ضل ا�سرتاتيجيات حماية املوارد ال�ساحلية والبحرية،
وخمططات ا�ستخدام الأرا�ضي .من جه ٍة �أخرى ،مت بذل جهود حثيثة لإعادة ت�أهيل النظم البيئية ال�ساحلية
والبحرية املتدهورة ،وخ�ضعت املوارد البحرية لإدارة �سليمة وللحماية العالية مع اعتماد قوانني �صارمة يف جمال
�صيد الأ�سماك وتطوير املناطق البحرية ،ومع ارتقاء حمميات املحيط احليوي البحرية واملحميات املنظمة �إىل
املعايري الدولية .وطبقت البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي �أبرز االتفاقات البيئية املتعددة الأطراف ذات
العالقة بحماية البيئة البحرية ،وبالأخ�ص االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن ال�سفن ،MARPOL73/78
و�أن�ش�أت املرافق اخلا�صة با�ستقبال املخلفات النفطية ومياه التوازن ،و�أعلنت املنطقة البحرية التابعة للمنظمة
الإقليمية حلماية البيئة البحرية منطق ًة خا�ص ًة ،وهو ما خ َّف�ض م�ستوى حموالت التلوث �إىل البيئة البحرية ب�شكل
كبري .كما مت تطبيق الربنامج العاملي حلماية البيئة البحرية من الأن�شطة القارية ب�صرامة؛ وذلك لل�سيطرة على
خمتلف مياه ال�صرف املبتذلة التي ت�صب يف البيئة البحرية (�أي تطبيق مبد�أ امللوث يدفع)؛ وهو ما �أدى �إىل
انخفا�ض ملحوظ يف م�ستوى تركيز الهيدروكربونات وغريها من امللوثات ال�صناعية امل�ضرة بالبيئة البحرية يف
اخلليج العربي.
يف ظل هذا ال�سيناريو ،يتم �إيجاد توازن بني النظم البيئية الطبيعية والنظم البيئية التي تخ�ضع لإدارة الإن�سان على
املدى الطويل يف مملكة البحرين .وتثمر هذه املمار�سات عن اال�ستعمال الفعال للموارد الطبيعية والبيئية و�إدارتها
ال�سليمة وا�ستدامتها ،الأمر الذي ي�ساهم يف حت�سني رفاهية الإن�سان يف البحرين .وبالرغم من �أن النمو االقت�صادي
يكون معتد ًال و�أقل مما هو عليه يف
حت�سن م�ستوى الرفاهية
َ
�سيناريوهي الأ�سواق �أو ًال و�سيا�سات الإ�صالح �أو ًال ،ف�إن ُّ
ال�صحية والبيئية �سيكون ملحوظ ًا ،وبالتايل تنخف�ض كلفة التلوث من �إجمايل الناجت القومي للبحرين ب�صورة
ملحوظة �أي�ض ًا.
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اال�ستنتاجات والدرو�س امل�ستخل�صة من ال�سيناريوهات

 ُي�ش ِّكل �سيناريو "الأ�سواق �أو ًال" نظرة قامتة للو�ضع البيئي يف مملكة البحرين ،وبالرغم من �أن ال�سوق حتفز�إجراء التح�سينات ال�ضرورية يف جماليَ كفاءة ا�ستخدام املوارد وتطوير بع�ض التقنيات اجلديدة ،ف�إن البحرين
ال�ص ُعد؛ ب�سبب الرتكيز �شبه احل�صري على النمو االقت�صادي ،وترك امل�شاكل
تواجه م�شاكل عدة على خمتلف ُّ
االجتماعية والبيئية ملنطق املعاجلة التلقائية والذاتية ال�شائعة يف الأ�سواق التناف�سية ،والذي ال يحل �سوى جزء
ب�سيط من هذه امل�شاكل .ويف الواقع ،قد ي�شكل التفاوت االجتماعي – االقت�صادي املت�صاعد يف هذه احلالة عائق ًا
�أمام النمو االقت�صادي.
واملن�سق للحكومة  -بهدف حتقيق عدالة اجتماعية
يف �سيناريو "�سيا�سات الإ�صالح �أو ًال" ،ي�ؤدي التدخل القوي َّ�أكرب وحماية بيئية �أف�ضل � -إىل انخفا�ض يف م�ستوى التدهور البيئي ،وحت�سني رفاهية الإن�سان .ولكن ال�ضغوط
الناجتة عن ال�سيا�سات اال�ستثمارية تبقى قوية.
يف �سيناريو "اال�ستدامة �أو ًال" ،يقدِّ م حت�سن �أداء احلوكمة ،وال�صلة املتينة بني ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صاديةوالبيئية ،ح ًّال لتحدي اال�ستدامة يف البحرين.
ولعل �أهم الدرو�س التي تقدمها هذه ال�سيناريوهات  -بالإ�ضافة �إىل ما ذكر �أعاله � -أن اال�ستثمار يف تنمية املوارد
الب�شرية ،وحت�سني �أ�سلوب احلوكمة ،وتعزيز التكامل والتعاون الإقليمي مع دول جمل�س التعاون اخلليجي والدول
العربية ،هي من العنا�صر الأ�سا�سية على الطريق الطويل واملع َّقد نحو اال�ستدامة.

�أبرز التو�صيات الإ�سرتاتيجية لل�سيناريوهات

بحثت ال�سيناريوهات الثالثة �أعاله االنعكا�سات املرتتبة على خيارات ونهج و�أولويات خمتلفة يف جمال البيئة ورفاهية
الإن�سان ،وهذا اجلزء يلخ�ص العرب الأ�سا�سية امل�ستخل�صة والتو�صيات اال�سرتاتيجية من درا�سة ال�سيناريوهات.
وعلى الرغم من �أن هذه ال�سيناريوهات �شملت العديد من االفرتا�ضات يف تطويرها ،واعتمدت التحليل النوعي
ب�شكل �أ�سا�سي ،ف�إنها توفر فر�صة ق ِّيمة لت�سليط ال�ضوء على العملية الأو�سع ل�صنع القرار ،وميكن �أن ت�ساعد �صانعي
القرار على التمعن والتب�صر مل ّي ًا يف كيفية اتخاذ التدابري التي ت�ساهم يف بناء �أف�ضل م�ستقبل ممكن للبحرين.
وفيما ي�أتي �أهم العرب والتو�صيات اال�سرتاتيجية ل�صانعي ال�سيا�سات ومتخذي القرار يف البحرين.

تو�صيات ا�سرتاتيجية ل�صانعي ال�سيا�سات:
�إن اخليارات التي �ست�ؤثر يف البيئة م�ستقب ًال لي�ست بال�ضرورة خيارات بيئية ،فتحقيق اال�ستدامة البيئية مرهونعلى عدد كبري من التدخالت املحتملة والتطورات التي تقع خارج �صالحية امل�ؤ�س�سات امل�سئولة عن البيئة ،ومن
ذلك :تغيري نهج احلوكمة املتبع ،والنظام التعليمي ،واعتماد وتطبيق االبتكارات التكنولوجية ،وتغيري �سلوك
املجتمع.
ال ينبغي التعامل مع البيئة وال�سيا�سات البيئية ب�شكل منف�صل ،بل يجب دجمها يف اخلطط االجتماعية-االقت�صاديةالوطنية ،و�إن ال�سيا�سات ال�سليمة لال�ستدامة هي التي ت�ضع الإن�سان والبيئة يف املركز عند �صياغتها.
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الطريق نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة هو طريق طويل ،ولذا يتط ّلب حتقيق الأهداف البعيدة املدى التفكري علىاملدى الطويل ،وهذا �أمر حيوي لتوجيه اخلطوات الق�صرية املدى نحو امل�ستقبل امل�ستدام.
أهداف البعيد ِة املدى التفك َري على
الطريق نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة هو طريق طويل ،ولذايتطلب حتقيقُ ال ِ
ُ
املدى الطويل ،وهذا �أمر حيوي لتوجيه اخلطوات الق�صرية املدى نحو امل�ستقبل امل�ستدام.
التوجه نحو تخفيف التنظيمات والت�شريعات املتعلقة بالبيئة ،ونحو مزيد من التنظيم الذاتي (كما يف �سيناريوالأ�سواق �أو ًال) ،وال�سماح للأ�سواق باتخاذ القرار ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل زيادة تعقيد امل�شاكل البيئية ،والتي قد ت�سفر
بدورها عن م�شاكل اجتماعية.

تو�صيات �إ�سرتاتيجية ملتخذي القرار

بالن�سبة �إىل البحرين ،ميكن تلخي�ص �أهم اال�سرتاجتيات التي يجب اعتمادها يف ما يلي:
اال�ستثمار يف تنمية املوارد الب�شرية يف جماالت التعليم والتدريب وبناء القدرات  -بهدف بلوغ هدف �أ�سمى هو�إر�ساء جمتمع قائم على املعرفة ترافقه برامج �إحالل جيدة التخطيط وفعالة  -هو �أمر يف غاية الأهمية على
الطريق الطويل نحو اال�ستدامة يف البحرين.
اال�ستثمار يف جمال البحث والتطوير حلل امل�شاكل املجتمعية وتلبية احتياجات املجتمع يف البحرين ،هو �أمر رئي�سلتحقيق التنمية والتقدم يف اململكة.
نظر ًا �إىل حمدودية املوارد املالية والطبيعية يف البحرين ،ي�ؤدي التعاون والتكامل الإقليمي مع دول جمل�س التعاوناخلليجي ،و�سائر الدول العربية ،دور ًا حيو ّي ًا بالن�سبة �إىل م�ستقبل البحرين .ومن �أهم جماالت التعاون والتكامل:
الإنتاج الغذائي ،والبحث والتطوير يف تقنيات حتلية ومعاجلة املياه ،و�إن�شاء حمميات املحيط احليوي واملحميات
الطبيعية العابرة للحدود ،و�إدارة املواد املع َّدلة وراث ّي ًا ،وحماية البيئة البحرية يف منطقة اخلليج العربي.

ال�شكل  : 1التعداد ال�سكاين

2030

2025

2020

2015
عام

2010

2005

مليون

الأ�سواق
ال�سيا�سات
اال�ستدامة

1.4
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
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ال�شكل  :2االنتاج الزراعي

2030

2025

2020

2015
عام

2010

2005

مليون طن مرتي

الأ�سواق
ال�سيا�سات
اال�ستدامة

0.340
0.320
0.300
0.280
0.260
0.240

ال�شكل  :3انبعاث الكربون  لتوليد الطاقة من الوقود االحفوري

!
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2030

2025

2020

2015
عام

2010

2005

مليون طن

الأ�سواق
ال�سيا�سات
اال�ستدامة

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
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ال�شكل  :4معدل النمو ال�سكاين املدين
الأ�سواق
ال�سيا�سات
اال�ستدامة

2030

عام

% .4

2025

2020

2015

2010

2005

3.5
3.5
2.5
1.5
1.0
0.5
0.0

!

ال�شكل  :5الواردات الزراعية

2030

2025

2020

2015
عام

2010

2005

مليون طن مرتي

الأ�سواق
ال�سيا�سات
اال�ستدامة

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
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ال�شكل  :6متوقع احلياة

2030

2025

2020

2015
عام

2010

2005

العمر (بال�سنوات)

الأ�سواق
ال�سيا�سات
اال�ستدامة

84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74

ال�شكل  :7م�ؤ�شر التطور الب�شري
0.82
0.80
0.78
0.76

الأ�سواق
ال�سيا�سات
اال�ستدامة
!
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2030

2025

074

2020

2015
عام

2010

2005

0.72

الف�صل الثامن  :امل�ستقبل اليوم  ،ال�سيناريوهات البيئية يف البحرين

ال�شكل  : 8م�ؤ�شر ثقافة املجتمع
70
60
50
40

الأ�سواق
ال�سيا�سات
اال�ستدامة

2030

2025

30

2020

2010

2015
عام

20

2005

!

!

ال�شكل  : 9م�ؤ�شر متكني النوع

الأ�سواق
ال�سيا�سات
اال�ستدامة

2030

2025

2020

عام

2015

2010

0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40

2005

137

الـفــ�ص ـ ــل التا�سع

األولويات البيئية
والخيارات في صنع القرار

تط َّرق الف�صل ال�سابق �إىل ال�سيناريوهات البيئية يف البحرين و�صو ًال �إىل عام 2030م بح�سب الر�ؤية اال�سرتاتيجية
الوطنية للمملكة ،وا�ستخل�ص النتائج املتوقعة لكل من �سيناريو الأ�سواق �أو ًال ،وال�سيا�سات �أو ًال ،واال�ستدامة �أو ًال،
و�أعطى التو�صيات التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد �صانعي ال�سيا�سات والقرارات على اتخاذ التدابري ال�ضرورية لو�ضع
البحرين على طريق حتقيق التنمية امل�ستدامة.
كما خل�صت اال�سرتاتيجية الوطنية للبيئة التي �صدرت يف عام 2006م  -ب�صورة حمددة � -أولويات العمل البيئي،
و�صاغت املقرتحات واحللول ،مبا يتوافق مع توجهات احلكومة نحو تطبيق مفهوم التنمية امل�ستدامة ،و�شددت يف
تو�صياتها على �أهمية تعزيز قدرات الإطار امل�ؤ�س�سي والت�شريعي البيئي ،مبا من �ش�أنه �أن مي ِّكن الهيئة العامة حلماية
حينئذ القرارات احلكومية االعتبارات البيئية
الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية من تعميم ر�ؤيتها ،فت�أخذ
ٍ
عند التخطيط للم�شاريع التنموية وتنفيذها .ويت�ضمن اجلدول برقم (� )1أهم الأولويات البيئية ،وكذلك خيارات
ال�سيا�سات املتاحة التي ُط ِّبقت ،وتلك املقرتحة للأخذ بعني االعتبار لدى �صناع القرار.

اجلدول رقم ّ – 1
ملخ�ص عن الأولويات البيئية وخيارات ال�سيا�سات
الأولويات البيئية

خيارات ال�سيا�سة والتدابري

حتلية املياه :تنتج املحطات اخلم�سة لتحلية
املياه يف البحرين حوايل  132مليون م 3من
املياه العذبة �سنوي ًا .ت�ص ّرف هذه املحطات
خملفات �سائلة ذات روا�سب ملح ّية عالية
الرتكيز ،الأمر الذي ينعك�س �سلب ًا على
البيئة ويلحق �ضرر ًا خطري ًا بالبيئة ال�ساحلية
والبحرية.

يجب على قطاع حتلية املياه يف البحرين �إيجاد و�سائل بديلة للتخ ّل�ص من خم ّلفاته ملنع
تفاقم التدهور احلا�صل يف البيئة البحرية .قد يكون �أحد اخليارات املتوفرة يف هذا املجال
التخ ّل�ص من هذه املخ ّلفات ال�شديدة امللوحة من خالل م�ص ّبات طويلة داخل البحر للحر�ص
على ذوبانها يف املياه العميقة.

معاجلة مياه ال�صرف :تك ّرر حمطة توبلي وهي
�أكرب حمطة ملعاجلة مياه ال�صرف يف البحرين
ما يوازي � 170ألف م/ 3يومي ًا %40 ،منها على
امل�ستوى الثنائي و %60على امل�ستوى الثالثي
ويتم ت�صريف جزء كبري من هذه املياه �إىل
البحر.

يتعني على ال�سلطات املائية يف البحرين �إعادة ا�ستخدام ن�سبة �أعلى من مياه ال�صرف التي
تتم معاجلتها (حالي ًا ،يتم ت�صريف  %20على الأقل من املياه املعاجلة ثالثي ًا يف البحر).
وتعتمد �إعادة ا�ستعمال املياه على درجة املعاجلة .لذا ،من ال�ضروري تثقيف املزارعني حول
كيفية �إعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة بطريقة �آمنة.

�إ�ستهالك املياه :ي�ستمر معدل �إ�ستهالك
املياه للفرد الواحد يف االرتفاع دون هوادة
(من  025لرت ًا عام � 1996إىل  510لرت للعام
 .)2008ي�أتي حوايل  %72من املياه امل�ستهلكة
(لال�ستعمال املنزيل والزراعي وال�صناعي)
من م�صادر جوفية ،ويتعدّى معدّل �إ�ستخراج
املياه معدّل جتدد امل�صادر الطبيعية للماء
بحوايل مئة مليون م� 3سنوي ًا.

يجب على البحرين �أن تعتمد مبدىء الإدارة املتكاملة للموارد املائية (اال�ستدامة
وب�شكل ملح و�ضع
االقت�صادية ،العدالة االجتماعية واال�ستدامة البيئية) ويتعينّ عليها
ٍ
ال�سيا�سات الآيلة �إىل تر�شيد اال�ستهالك والرتكيز على �إدارة الطلب.
ً
ً
كما يجب على و�سائل الإعالم واملنظمات غري احلكومية �أن تلعب دورا فاعال يف تعزيز
التوعية حيال املاء وتثقيف امل�ستخدمني (على �سبيل املثال� ،إطالق حمالت توعية م�شرتكة
خالل ال�صيف ،االحتفال بيوم العاملي للبيئة ،االحتفال بيوم املياه ،تنظيم امل�سابقات
البيئية وبرامج اجلوائز) .ال بد �أي�ض ًا من �إحياء دور جمل�س املوارد املائية (بقرار من جمل�س
النواب) ليتم ّكن من القيام مبهامه.
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الف�صل التا�سع :الأولويات البيئية واخليارات يف �صنع القرار

الأولويات البيئية

خيارات ال�سيا�سة والتدابري

الينابيع :تتع ّر�ض ينابيع البحرين للزوال
ب�سرعة كبرية بعد �أن كانت هذه الينابيع
ت�ش ّكل مناطق ترفيهية ،وثقافية ترتبط بتاريخ
ومفاهييم �إجتماعية لل�سكان باململكة .

�إعادة ت�أهيل بع�ض ينابيع البحرين والنظم البيئية املرتبطة بها ،وهذا يتط ّلب مراقب ًة
�صارمة للنمو العمراين املجاور وال�ستخراج املياه اجلوفية.

امل�شاريع ال�ساحلية وم�شاريع ردم البحر:
ا�ستهلكت م�شاريع ردم البحر ما يقارب 90
كلم 2من امل�ساحة البحرية منذ عام .1932
وهذا ما �أدّى �إىل زوال �أو ت�ض ّرر موائل بحرية
مهمة وفريدة من نوعها.

تطبيق قوانني تقييم الأثر البيئي يف ما يخ�ص امل�شاريع الكربى يف املنطقة ال�ساحلية
والإ�شراف على االلتزام بخطط املراقبة البيئية بهدف تخفيف الأ�ضرار على البيئة.
مراقبة/منع �إ�ستعمال الرمال امل�ستخرجة من البحر لأعمال البناء (و�إيجاد امل�صادر
البديلة).
م�سح املناطق املتبقية احل�سا�سة بيئي ًا وحمايتها من �أي �أعمال ت�شييد جديدة (ردم �أو
جرف).

املناطق ال�صناعية :حتتل املناطق ال�صناعية
يف البحرين (عدد  )11م�ساحة �إجمالية
ت�صل �إىل  24كلم .2ولكن عدد ًا كبري ًا من هذه
املناطق قدمي ومت �إن�شا�ؤه قبل �إ�صدار تدابري
تقييم الأثر البيئي� .أ�ضف �إىل ذلك �أن بع�ض
ال�صناعات اخلفيفة قد �إنت�شرت خارج املناطق
ال�صناعية الر�سمية (يف ما ُي�سمى باملناطق
املختلطة /ال�سكنية ال�صناعية) الأمر الذي
ي�س ّبب �إزعاج عام ناهيك عن �إ�ستقرار الع ّمال
الأجانب يف املناطق ال�سكانية وما قد يرتتب
عن ذلك من ت�أثريات اجتماعية.

عدم �إ�صدار رخ�ص جديدة ل�صناعات خفيفة داخل املناطق املختلطة وت�صنيف املناطق
وحتديد �أن�شطتها.
مراجعة القوانني املوجودة �/أو �إ�صدار القيم احلد َّية البيئية لل�صناعات اخلفيفة واملن�ش�آت
القائمة داخل املناطق املختلطة.
اال�ستثمار يف بناء القدرات الوطنية والتدريب املهني لأجل تخفيف االعتماد على الع ّمالة
الأجانب.

التنوع احليوي :مت ر�صد يف البحرين حوايل
ري منها خطر
 1361نوع ًا يواجه عد ٌد كب ٌ
االنقرا�ض.

املبا�شرة يف تنفيذ اخلطة الوطنية للتنوع احليوي يف البحرين ال�صادرة وفق ًا ملعاهدة التنوع
احليوي ،وح�شد املوارد حلماية الأنواع الطبيعية يف البحرين.
و�ضع الئحة وطنية بالأنواع املهددة باالنقرا�ض وحتديثها (يجب �أن ت�شمل هذه الالئحة
العلجوم العربي وال�سلحفاة اخل�ضراء وبقر البحر) و�صياغة تدابري وا�ضحة حلماية هذه
الأنواع.

النظم البيئية :تُعتَرب بيئة البحرين ال�ساحلية
ّ
وامل�سطحات الطينية/
(�أ�شجار القرم
ال�سبخات وال�شواطئ الرملية وال�صخرية)
واملغمورة باملياه (احل�شائ�ش البحرية وال�شعاب
املرجانية والطحالب) فريدة من نوعها ولكنها
تتع ّر�ض ل�ضغوطات كثرية.

زيادة التمويل لدعم �إدارة املحميات الطبيعية يف البحرين و�إن�شاء حمميات جديدة ل�ضمانة
متثيل كافة النظم البيئية يف اململكة.
ت�أمني املوارد املنا�سبة ال�ستدامة برامج �إكثار الأنواع (الإكثار خارج املوقع الطبيعي و�إعادة
�إدخال هذه الأنواع يف موائلها الطبيعية ،بناء ال�شعاب اال�صطناعية ،مراجعة قوانني �صيد
الأ�سماك و�إن�شاء مناطق/موا�سم منع ال�صيد ،وزراعة �أن�سجة النباتات).
يجب �أي�ض ًا �إخ�ضاع ج�سر ال�صداقة الذي �سريبط البحرين بقطر �إىل تقييم بيئي جدّي
و�ش ّفاف بهدف تخفيف الأ�ضرار البيئية املحتملة.
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الأولويات البيئية

خيارات ال�سيا�سة والتدابري

التعليم والتوعية :تفتقر مملكة البحرين �إىل
ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم والتوعية البيئية،
ويجب على �أي ا�سرتاتيجية م�ستقبلية �أن تنطلق
من املبادرات القائمة .على �سبيل املثال ،ت�ؤ ّمن
�إدارة العالقات العامة والإعالم البيئي الرعاية
لربنامج وطني يحمل �إ�سم “مدار�س �أ�صدقاء
البيئة” لتعريف الطالب �إىل املمار�سات
البيئية ال�سليمة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تغطية
امل�سائل املتعلقة بالتنوع احليوي ومبادئه يف
مناهج املرحلة الثانوية ( 14كتاب) ما زالت
غري كافية بالرغم من كل اجلهود الذي تبذل
يف هذا املجال.

ت�صميم برامج توعية لتثقيف الر�أي العام وتوعيته (للبحرينيني والعمال الأجانب) حول
�أهمية التنوع احليوي والبيئة  .ومن �ش�أن هذه الربامج �أن حتدث تغيري ًا يف ال�سلوك لدى
كافة فئات املجتمع البحريني.
مراجعة املفاهيم املتعلقة بالتنوع احليوي ودجمها يف املناهج املدر�سية.
�إن�شاء منحة دورية و�/أو نوع من التمويل احلكومي لدعم الأبحاث يف جمال �إدارة التنوع
احليوي واحلفاظ عليه.

�إدارة النفايات :ينتج البحرين يومي ًا ثالثة
�آالف طن من النفايات البلدية ال�صلبة (�إرتفاع
بن�سبة  %173منذ عام  )2000وحوايل 384
طن ًا من النفايات ال�صناعية (�إح�صائيات عام
 )2000وما يعادل ثالثة �أطنان من النفايات
ال�صحية.

�صياغة ا�سرتاتيجية وطنية لإدارة النفايات حتدِّ د الطريقة الأن�سب ملعاجلة امل�شكلة بعد
مراجعة كل اخليارات املتاحة (تخفي�ض النفايات ،الفرز عند امل�صدر و�إعادة التدوير،
حت�سن �آلية
الطمر ،الت�سميد ،احلرق� ،إلخ) .يجب على مثل هذه اال�سرتاتيجية �أنّ )1( :
تبادل املخلفات ال�صناعية (�أي �أن النفايات ال�صادرة عن �صناعة معينة ت�صبح مادة �أولية
ل�صناعة �أخرى)؛ ( )2تطلق برامج لتخفي�ض حجم النفايات على كافة امل�ستويات (املنزلية
والتجارية وال�صناعية).

تق ّل�ص رقعة الأرا�ضي القابلة للزراعة :تظهر
الإح�صائيات �أن امل�ساحة املتوفرة للزراعة قد
انخف�ضت من  0.036هكتار للفرد الواحد
عام � 1924إىل  0.006هكتار للفرد الواحد
عام .2005

و�ضع حد للزحف العمراين الذي ي�ؤدي �إىل فقدان الأرا�ضي الزراعية املحدودة �أ�ص ًال.
�صحيح �أن مملكة البحرين لن ت�ستطيع حتقيق االمن الذاتي يف جمال الغذاء ،ولكن يتعني
عليها حماية الأرا�ضي القابلة للزراعة ل�ضمان م�ستوى معني من املنتوجات الزراعية
واحلفاظ على الوظائف الزراعية والرتبة والتنوع احليوي.

االنبعاثات ونوعية الهواء :مراقبة و�ضبط
االنبعاثات امللوثة من امل�صادر الأ�سا�سية مبا
فيها امل�صايف وم�صانع الألومينيوم وحمطات
توليد الكهرباء.

الإعالن عن �إلتزام وطني جلهة تعزيز �إ�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة.
ت�أ�سي�س «جمل�س البحرين للت�شييد الأخ�ضر» بهدف تعزيز وتنظيم عملية ت�صميم وت�شييد
املباين ال�صديقة للبيئة� ،أي ذات الفعالية يف ا�ستخدام املياه والطاقة.
تقدمي حوافز لل�صناعات والتجار لتزويد معدات و�أدوات ذات فعالية يف ا�ستخدام الطاقة
(لال�ستعمال العام �أو اخلا�ص).
مراقبة التقيد بالقوانني ذات ال�صلة (املر�سوم رقم  22لعام  1999حول نوعية الوقود)
ومعايري االنبعاثات (املر�سوم رقم  8لعام .)2002
تطبيق �إلتزامات �أخرى واردة يف �إتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ
(امل�صادقة عليها عام  )1994وبروتوكل مونرتيال حول املواد امل�سببة لت�آكل طبقة الأوزون
(امل�صادقة عليه عام .)1990

نظام مراقبة نوعية الهواء :تعاين مملكة
البحرين من حمدودية قدراتها جلهة مراقبة
نوعية الهواء (فالتغطية غري كاملة واملعلومات
الواردة ال تُ�ستعمل بطريقة منا�سبة لإعالم
الر�أي العام� ،إلخ).

تو�سيع برنامج ر�صد نوعية الهواء واحلفاظ على ا�ستدامته لإعالم املتن ّقلني يف ال�سيارات
مب�ستويات التلوث الفعلية (مث ًال من خالل بث الر�سائل الق�صرية بوا�سطة الهاتف اجلوال
واللوحات الإعالنية والإعالنات الإذاعية وغريها).
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الأولويات البيئية

خيارات ال�سيا�سة والتدابري

الغطاء النباتي :يواجه الغطاء النباتي املتدهور
يف البحرين تهديد ًا خطري ًا من جراء الزحف
العمراين .وي�ؤدي تراجع الغطاء النباتي هذا
�إىل تغري تواتر العوا�صف الرملية وحدّتها
الأمر الذي ي�ؤثر على الر�ؤيا على الطرقات
وعلى ال�صحة العامة.

حماية الغطاء النباتي عرب ت�أهيل مزارع وم�سطحات �أ�شجار النخيل بهدف حت�سني امل�شهد
الطبيعي ومكافحة الت�صحر وتخفيف �شدة العوا�صف الرملية.

�إنتاج الكهرباء :يخ�ضع �إنتاج الكهرباء يف
البحرين (حوايل  8,300جيغاواط عام
 2004حيث يتم �إنتاج  %83منها بوا�سطة
الغاز الطبيعي) لنظام دعم الأ�سعار .فتعرفة
الكهرباء هي �أقل بكثري من الكلفة الفعلية
(الثلث تقريب ًا� ،أي  17فل�س ًا/كيلوات�/ساعة
بد ًال من  50فل�س ًا� ،أي ما يعادل  50دوالر ًا
لربميل النفط الواحد).

ينبغي على مملكة البحرين مراجعة نظام التعرفة لديها ورفع الدعم عن الأ�سعار تدريجي ًا
�أو تخفي�ضها لأن التعرفة احلالية (املرتواحة بني  4فلو�س و 17فل�س ًا/كيلوات�/ساعة) تعرقل
الفعالية يف الإنتاج.

ولتحقيق التنمية امل�ستدامة مبفهومها ال�صحيح ،يجب �أن تلج�أ البحرين �إىل اتخاذ �سيا�سات وتدابري �إ�ضافية
غري تلك التي وردت يف اجلدول �أعاله ،وهذا بهدف االنتقال من و�ضعها احلايل �إىل امل�ستقبل املرجو مبا يتنا�سب
والتكيف مع التطورات اخلارجية امل�ستقبلية واملتطلبات االجتماعية واالقت�صادية امللحة .كما �أن اال�ستثمار يف تنمية
املوارد الب�شرية يف جماالت التعليم والتدريب وبناء القدرات هو �أمر يف غاية الأهمية ،بينما يبقى للتعاون والتكامل
الإقليمي مع دول جمل�س التعاون اخلليجي و�سائر الدول العربية ،دور حيوي م�ساند يف كثري من املجاالت احليوية
بالن�سبة �إىل م�ستقبل البحرين وم�ض ِّيها قدم ًا يف الطريق الطويل نحو اال�ستدامة.
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