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المقدمة:
كان ومــا زال العمــل البيئــي بمملكــة البحريــن خيــارًا
اســتراتيجيًا منــذ عقــود خلــت انطالقــً مــن قناعــة
راســخة بضــرورة الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة
للبــاد لضمــان اســتدامتها ولتبقــى رصيــدًا لألجيــال
القادمــة ،وإن حمايــة الحيــاة الفطريــة والتنــوع الحيوي
بكافــة أشــكاله ومســتوياته ،هــي ركــن أساســي فــي
تحقيــق كامــل أبعــاد الخطــط الموضوعــة للتنميــة
المســتدامة بالمملكــة.
لقــد حرصنــا خــال العقــد المنصــرم ،علــى بــذل جهــود حثيثــة فــي مشــاركة المجتمــع
الدولــي فــي المؤتمــرات والفعاليــات والمحافــل الدوليــة التــي نحــن أطــراف بهــا ،لتحقيــق
تعــاون أفضــل مــع دول العالــم .كمــا التزمنــا باإليفــاء بكافــة التعهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة البيئيــة للمحافظــة علــى مــا تتمتــع بــه مملكتنــا البحريــن وحبانــا اهلل بــه وميزنــا
مــن مــوارد طبيعيــة ،وموقــع اســتراتيجي ،وثقافــات غنيــة توارثناهــا عبــر العصــور حتــى
أصبحــت المملكــة تلقــب بـــ «دانــة الخليــج».
نحــن فــي المجلــس األعلــى للبيئــة نســعى دائمــا لتعميــق هــذا التعــاون مــع الجميــع
للمحافظــة علــى البيئــة والحيــاة الفطريــة والبحريــة ،وإلرســاء األمــن البيئــي فــي ســبيل
تحقيــق الرؤيــة الثاقبــة والتوجيهــات الســامية لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك الوالــد
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه فــي هــذا الجانــب.
تعــد مملكــة البحريــن اليــوم ضمــن أكثــر دول العالــم وعيــً وإدراكًا بمفاهيــم األمــن
صنفــت تجربتهــا فــي مســيرة العمــل البيئــي كنمــوذج رائــد ليــس
البيئــي الشــامل ،وقــد ُ
فــي مجــال تقنيــن وتأطيــر الجهــود التنظيميــة والتشــريعية الراميــة إلــى الحفــاظ علــى
أصولهــا الطبيعيــة وتنميتهــا فحســب ،وإنمــا أيضــا فــي مجــال التعــاون اإلقليمــي
ومشــاركة المجتمــع الدولــي مســاعيه الحثيثــة مــن أجــل عالــم خــال مــن المشــكالت
البيئيــة.
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لقــد حقــق المجلــس األعلــى للبيئــة العديــد مــن اإلنجــازات في عــام 2017م ،ســواء كانت
علــى الصعيــد المحلــي ،اإلقليمــي أو الدولــي ،والكتيــب الــذي بيــن أيديكــم يبيــن حــرص
المملكــة علــى رصــد وتقويــم حجــم منجزاتهــا ومكتســباتها فــي مجــال العمــل البيئي،
ويوضــح حقيقــة مــا تبذلــه مــن جهــود مــن أجــل النهــوض بالبيئــة وحمايتهــا واالرتقــاء
بهــا ،خاصــة علــى الصعيــد المحلــي ،كمــا يعكــس أيضــً مــدى التزامهــا بمتطلبــات العمل
الجماعــي التــي تفرضهــا التعهــدات البيئيــة ذات الصلــة ،إقليميــا ودوليــا.
ونظــرا لتعــدد وتنــوع البرامــج والمشــاريع والدراســات التــي نفذهــا المجلس األعلــى للبيئة
بأقســامه وإداراتــه المختلفــة طــوال العــام المنصــرم ،فقــد قــدم هــذا اإلصــدار فيضــً
مــن أهــم مالمــح نجاحــات تلــك البرامــج والمشــاريع ،والتــي اســتهدفت فــي غالبيتهــا
متابعــة تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية البيئيــة للفتــرة مــن (2015م 2018 -م) ،بالموائمــة
مــع برنامــج عمــل الحكومــة الموقــرة لــذات الفتــرة والرؤيــة المســتقبلية 2030م ،كمــا
عكــس اإلصــدار حجــم التعــاون والتنســيق بيــن المجلــس وأجهــزة الدولــة المختلفــة،
ومؤسســات القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي.
هــذا ،وأســتعرض الكتيــب أهــم المنجــزات البيئيــة ،ومنهــا صــدور إعــان المحميــات
الشــمالية ،والفــوز بجائــزة أفضــل الممارســات الحكوميــة للعــام 2017م ،والفــوز أيضــً
بعضويــة البرنامــج الخــاص باتفاقيــات المــواد الكيميائيــة ،وتكريــم المملكــة كأول دولــة
خليجيــة وعربيــة وآســيوية ملتزمــة بتوفيــر تقاريرهــا الدوريــة التفاقيــة «بــازل» المعنيــة
بنقــل المخلفــات الخطــرة عبــر الحــدود.
وال يســعني هنــا إال أن أثنــي علــى كافــة الجهــود التــي بذلهــا منتســبو المجلــس األعلــى
للبيئــة ،وأدعوهــم بــأن يقدمــوا أفضــل مــا لديهــم للمحافظــة علــى بيئــة مملكــة
البحريــن ومواردهــا والحيــاة الفطريــة والبحريــة ألجــل حاضــر ومســتقبل أفضــل لهــذا
الوطــن وأبنائــه الكــرام ،ولتظــل بحريننــا دومــً و كمــا عهدناهــا «دانــة الخليــج».

عبداهلل بن حمد آل خليفة
رئيس المجلس األعلى للبيئة
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مقدمة
• تنــص رؤيــة المجلــس علــى ( حمايــة البيئــة والمحافظــة علــى مواردهــا الطبيعيــة
وتنميتهــا لألجيــال القادمــة) وفــي ســياق تحقيــق تلــك الرؤيــة ينفــذ المجلــس مبادراتــه
المتنوعــة التــي تتســق مــع السياســة التنمويــة العامــة للمملكــة وتصــب فــي برامــج
عمــل الحكومــة الخماســية المتتاليــة منــذ العــام 2012م ،هــذا وكان قــد أقــر المجلــس
خطتــه التشــغيلية لألعــوام (2015م 2018 -م) بالتــوازي مــع برنامــج عمــل الحكومــة
لــذات الفتــرة ،مدرجــً بهــا مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية والفرعيــة التــي تصــب
فــي تحقيــق رؤيتــه ،كمــا حــدد أيضــً المبــادرات التــي تحققهــا ووضــع البرامــج المســتمرة
والمشــاريع المنفــذة لهــا والتــي اليــزال بعضهــا إمــا قيــد التنفيــذ أو شــارف علــى االنتهــاء.
• للســنة الثالثــة علــى التوالــي يقــوم المجلــس األعلــى للبيئــة بإعــداد تقريــر اإلنجــازات
الــذي يبــرز طبيعــة البرامــج ونوعيــة المشــاريع التــي يقــوم المجلــس خــال الســنة بتنفيذها
ويســتعرض فيــه المكتســبات المقاســة .وتنقســم برامــج ومشــاريع إدارات المجلــس بيــن
تلــك المســتمرة والتــي تأخــذ الطابــع النمطــي وأخــرى محــددة بهــدف أو غايــة وجــدول
زمنــي مؤطــر .كمــا يحتــل شــأن تنفيــذ االلتزامــات المناطــة باالتفاقيــات البيئيــة المتعــددة
األطــراف مســاحة مــن تلــك البرامــج والمشــاريع .وفــي حيــن يشــكل تنفيــذ التزامــات
االتفاقيــات البيئيــة الكــم األكبــر مــن عمــل بعــض اإلدارات ،يكون العمــل النمطي المســتمر
هــو صفــه متميــزة إلدارات أخــرى فــي المجلــس.
• اســتطاع المجلــس خــال العــام 2017م تحقيــق مجموعــة مــن اإلنجــازات المكتســبة
للمملكــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي ،كان أبرزهــا:

الصعيد المحلي:
• صــدور إعــان المحميــات الشــمالية بموجــب القــرارات الصــادرة مــن ســمو الشــيخ عبــداهلل
بــن حمــد آل خليفــة الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك المفــدى ورئيــس المجلــس األعلــى
للبيئــة ،ويتماشــى اإلعــان مــع مبــادرات برنامــج عمــل الحكومــة ورؤيــة المملكــة 2030م
الراميــة إلــى الحمايــة والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة.
• حصــول المجلــس األعلــى للبيئــة علــى جائــزة أفضــل الممارســات الحكوميــة فــي
الملتقــى الحكومــي ،وهــذا يعكــس مســاعي المجلــس فــي ترجمــة تطويــر العمــل
البيئــي مــن خطــط مصاغــة إلــى مشــاريع منفــذة علــى أرض الواقــع.
• فــوز المجلــس بالمركــز الثالــث ضمــن فئــة التوعيــة فــي معــرض البحريــن الدولــي
للحدائــق.
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الصعيد الدولي:
• فــوز مملكــة البحريــن ممثلــة بالمجلــس األعلــى للبيئــة بعضويــة
البرنامــج الخــاص باتفاقيــات المــواد الكيميائيــة ،ويشــكل هــذا الفــوز
داللــة واضحــة علــى الثقــة التــي تحظــى بهــا المملكــة لــدى منظمــات
األمــم المتحــدة ،وكذلــك الخبــرة الفنيــة العاليــة التــي تتمتــع بهــا في
التعامــل بشــكل خــاص فــي إدارة المخلفــات الخطــرة والكيميائيــة،
وســتفتح هــذه العضويــة أبــواب كثيــرة للمملكــة تجــاه التأثيــر فــي
القــرارات الدوليــة للمشــاريع المتاحــة بــإدارة المــواد الكيميائيــة علــى
صعيــد اإلقليــم.
• تكريــم مملكــة البحريــن كأول دولــة خليجيــة وعربيــة وآســيوية
ملتزمــة بتوفيــر تقاريرهــا الدوريــة التفاقيــة (بــازل) المعنيــة بنقــل
المخلفــات الخطــرة عبــر الحــدود ،وذلــك علــى هامــش انعقــاد مؤتمــر
األطــراف التفاقــات (بــازل وروتــردام وســتوكهولم) المنعقــد فــي
مدينــة جنيــف بسويســرا فــي مايــو الماضــي.
وتأتــي تلــك المكتســبات المذكــورة أعــاه لتشــير إلــى الــدور المطلــع
والجهــد البــارز للمجلــس فــي شــأن حمايــة البيئــة وحســن إدارة
مواردهــا علــى الصعيــد المحلــي ،وكذلــك المكانــة المميــزة لهــا علــى
الصعيــد الدولــي ضمــن نظرائهــا مــن الــدول األخــرى الناميــة.
يعكــس التقريــر مــا أنجــزه المجلــس األعلــى للبيئــة خــال العــام
2017م كمــا يوضــح أيضــً طبيعــة التبايــن فــي عمــل اإلدارات ،هــذا
وأعتمــد التقريــر هــذا العــام التركيــز المتعمــد فــي إبــراز البيانــات
واإلحصــاءات الموفــرة بشــكل بيانــي فــي توجــه نحــو تقليــل الســرد
اإلنشــائي أينمــا أمكــن.
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التراخيــص البيئيــة
تــم االنتهــاء فــي العــام 2017م مــن تحقيــق المرحلــة الثانيــة مــن التعديــات علــى نظــام
ســجالت (نظــام ســجالت هــو نافــذه إلكترونيــة متطــورة لتســجيل وترخيــص المنشــآت
التجاريــة فــي مملكــة البحريــن) ،بحيــث تــم إرفــاق التعهــدات البيئيــة ضمــن حقــول
المعاملــة فــي النظــام لألنشــطة غيــر المجانيــة (معامــل األغذيــة ،مكاتــب الدفــان
البحــري والتجريــف ،نشــاط بيــع المــواد الكيميائيــة ،غســيل المنســوجات ومنتجــات الفــراء،
تجميــع الميــاه ومعالجتهــا وتوصيلهــا ،الصــرف الصحــي ،أنشــطة خدمــات معالجــة
النفايــات ،اســتغالل المحاجــر ....إلــخ) ليتــم التوقيــع عليهــا عبــر الشــبكة العنكبوتيــة مــن
قبــل المســتثمر .هــذا ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مــا يتــم اســتالمه مــن هــذه النوعيــة مــن
المعامــات يفــوق الــــ ( )%30مــن إجمالــي مــا يتــم إرســاله للمجلــس عبــر هــذا النظــام،
وممــا ال شــك فيــه بــأن اعتمــاد هــذه الخدمــة قــد ســاهم فــي تســريع عمليــة الترخيــص
وخفــف علــى المســتثمر عــبء القــدوم للمجلــس الســتالم التعهــد وتوقيعــه.
قــام المجلــس خــال العــام 2017م بالترخيــص لعــدد أربــع آالف ومائــة وســته وســتون
مشــروعًا ( )4,166وتــم رفــض أثنــان وخمســون مشــروعًا ( )52لعــدم مالئمتهــم
لمتطلبــات المجلــس ،وال تشــمل هــذه التراخيص تلــك المعنية بمشــاريع الردم المســتلمة
بشــكل مباشــر مــن قبــل شــؤون البلديــات أو إدارة المشــاريع الصناعيــة بشــؤون الصناعــة
أو الشــركات الوطنيــة الكبــرى والتــي قــد وصــل إجمالــي عددهــا إلــى ســبع وســتون
مشــروعًا ( ،)67أو تلــك التراخيــص الخاصــة باتفاقيــة االتجــار الدولــي بأنــواع الحيوانــات
والنباتــات المهــددة باالنقــراض ( )CITESوالتــي قــد وصــل إجمالــي عددهــا إلــى مائــة
وواحــد وخمســون مشــروعًا ( ،)151أو المعنيــة بمزاولــة األنشــطة اإلشــعاعية والتــي قــد
وصــل إجمالــي عددهــا إلــى ( )387أو بالتجديــد الــدوري للمؤسســات والشــركات الخاصــة
بنقــل المخلفــات الصناعيــة.
هــذا وقــد رخــص المجلــس اثنــان وخمســون مشــروعًا ( )52مــن المشــاريع المســتلمة
بشــكل مباشــر مــن قبــل شــؤون البلديــات وشــؤون الصناعــة والشــركات الوطنيــة الكبــرى
مــن أصــل ســبعة وســتون مشــروعًا ( ،)67فيمــا جمــد عــدد تســع مشــاريع ( )9لعــدم
اســتيفائها لمتطلبــات المجلــس ،وحــول أربــع للجهــة المعنيــة بالمجلــس إلعــداد دراســة
أثــر بيئــي والزال مشــروعان قيــد اســتيفاء البيانــات حتــى كتابــة التقريــر.
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عدد الطلبات المســتلمة في قســم التراخيص بحســب الجهات

بمزاولة األنشطة اإلشعاعية

سايتس

عبر نظام سجالت

387

151

4218
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التشــريعات والخدمــات القانونيــة
تختــص الشــئون القانونيــة بمجموعــة مــن الخدمــات قــد يكــون أهمهــا أبــداء الــرأي
القانونــي لمختلــف إدارات المجلــس األعلــى للبيئــة ،وصياغــة التشــريعات القانونيــة البيئيــة
ومتابعتهــا لحيــن إصدارهــا .وتنقســم الخدمــات القانونيــة إلــى ثــاث مهــام رئيســية:
 .2إعــداد مذكــرات التفاهــم الداخليــة
مــع الجهــات المتعــددة داخــل المملكــة
وبيــن المجلــس والــدول الشــقيقة
والصديقــة:
قــام المجلــس بتوقيــع عــدد ســتة ()6
مذكــرات تفاهــم داخليــة مــع وزارة التربيــة
والتعليــم ،وشــئون الجمــارك وشــئون الزراعــة
والثــروة البحريــة ،وهيئــة تنظيــم المهــن
الصحيــة وصنــدوق تمكيــن وهيئــة النفــط
والغــاز ،وكذلــك توقيــع برنامــج تنفيــذي مــع
دولــة الكويــت .ويتابــع القســم تنفيــذ هــذه
المذكــرات والتأكــد مــن اســتيفائها لكافــة
االلتزامــات القانونيــة المترتبــة علــى االنضمام
أو التوقيــع عليهــا.
كمــا قــد تــم إعــداد مذكــرة توضيحيــة
حــول جـــدوى انضمـــام مملكـــة البحريـــن
إلــى منظمــة االتحــاد العالمــي للحفــاظ
علــى الطبيعــة ومواردهــا ( )IUCNومرفــق
البيئــة العالمــي ،ومــن المرجــح بــأن ســيكون
النضمــام المملكــة لالتحــاد والمرفــق دور
محــوري فــي تعزيــز اإلدارة البيئيــة والحفــاظ
علــى التنــوع الحيــوي علــى المســتوى
الوطنــي.

القانونيــة
المذكــرات
 .1إعــداد
للمخالفــات البيئيــة وتحويلهــا إلــى
النيابــة العامــة:
وصــل عــدد محاضــر ضبــط القضايــا
الجنائيــة خــال هــذا العــام إلــى خمســة
عشــر ( )15قضيــة ،تــم إعــداد المذكــرات
القانونيــة لهــا وإحالتهــا إلــى النيابــة
العامــة ومنهــا إلــى المحاكــم الجنائيــة.
أمــا القضايــا المدنيــة فقــد تــم إحالــة
قضيــة مدنيــة واحــدة ( ،)1فــي حيــن
الزالــت المتابعــة مســتمرة لعــدد ســتة ()6
قضايــا مرفوعــة فــي الســنوات األخيــرة
لــم تحســم بعــد .هــذا وتجــدر اإلشــارة
هنــا أن محاضــر الضبــط القضائــي التــي
يتــم اســتالمها مــن اإلدارات الفنيــة يقــوم
االختصاصيــون القانونييــن بمراجعتهــا
وغربلتهــا ومــن ثــم إعــداد المذكــرات
القانونيــة لهــا فــي حــال تــم اســتيفائها
لجميــع المعاييــر القانونيــة الواجبــة ،لــذا
عــادة مــا يكــون هنــاك تباينــً بســيطًا فــي
اإلحصائيــات بيــن مــا ترتــأي اإلدارات الفنيــة
بأنــه حالــة ضبــط قضائــي وبيــن مــا يــراه
االختصاصيــون القانونيــون.
كمــا عكــف المجلــس خــال العــام
2017م علــى متابعــة مشــروع قانــون  .3عقود المجلس األعلى للبيئة:
البيئــة والمعــروض حاليــً علــى لجنــة تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات الكترونيــة لعقــود
المرافــق العامــة والبيئــة بمجلــس النــواب .المجلــس األعلــى للبيئــة فــي عــام 2013م،
ويتابــع القســم إدخــال البيانــات بهــا وقــد
وصــل عــدد العقــود المعــدة خــال العــام
2017م إلــى أربعــون ( )40عقــدًا.
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مذكــرات قانونيــة لمخلفات بيئية

قضايا مرفوعة سابقًا

6

قضايا مدنية

1

قضايا جنائية

15
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الشكاوى البيئية واإلخطارات
الشكاوى البيئية:

بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تــم متابعتهــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها ،مــا
مجموعــه ( )77شــكوى بيئيــة موزعــة فــي عــدة مجــاالت بحســب مــا هــو مبيــن
فــي الرســم البيانــي اآلتــي.

الشــكاوي البيئية

2 4
6

التلوث من المصدر
التحكم في النفايات
بيئة العمل
البيئة البحرية
السالمة الكيميائية
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اإلخطارات للمؤسسات المخالفة ومحاضر الضبط القضائي:

تــم تحريــر عــدة إخطــارات كتابيــة للمؤسســات المخالفــة ،وقــد بلــغ عــدد
اإلخطــارات مائتــان وخمســة وخمســون ( )255إخطــارًا خــال العــام ،بينمــا بلــغ
عــدد محاضــر الضبــط القضائــي ســبعة وثالثــون ( )37محضــرًا ،تــم تحويلهــا
للشــؤون القانونيــة التخــاذ الــازم.

اإلخطارات ومحاضــر الضبط القضائي
7

22

8

0
25

24

112
194

التحكم في النفايات

التلوث من المصدر

بيئة العمل

السالمة الكيميائية

محاضر الضبط القضائي
إخطار عن مخالفة بيـئية
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السياسات والتخطيط البيئي
تقــوم إدارة السياســات والتخطيــط البيئــي بوضــع األهــداف االســتراتيجية البيئيــة
للمجلــس األعلــى للبيئــة بشــكل دوري لتتماشــى مــع رؤيتــه ومهامــه آخــذة بعيــن
االعتبــار اإلطــار العــام للسياســات واألهــداف الوطنيــة التخطيطيــة والتنمويــة للمملكــة
والتوجهــات الدوليــة فــي مجــال البيئــة .وينــدرج ضمــن مهــام اإلدارة القضايــا المتعلقــة
بالتنميــة المســتدامة وآليــات تنفيذهــا وكذلــك التعامــل علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي
مــع قضيــة تغيــر المنــاخ .هــذا وتصيــغ اإلدارة أيضــً السياســات البيئيــة الالزمــة لغــرض
حمايــة البيئــة والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة ،وتنســق لكيفيــة تطبيقهــا مــن
خــال التعــاون مــع اإلدارات الفنيــة المعنيــة بالمجلــس ألجــل وضــع البرامــج والمشــاريع
والمبــادرات التــي تنفــذ تلــك السياســات وتتوائــم معهــا.

 المشاريع والبرامج: .1تحديــث القــرار الــوزاري بشــأن
المقاييــس البيئيــة (الهــواء والمــاء):
بــدأ الفريــق المعنــي فــي المجلــس األعلــى
للبيئــة العمــل علــى التحديــث فــي يوليــو
2016م ،وقــد تــم االنتهــاء مــن تحديــث
القراريــن فــي يوليــو 2017م ،وقامــت
اإلدارة بتحويــل األمــر إلــى الجهــة المعنيــة
بالمجلــس لعمــل الــازم.
 .2مشــروع إعــداد االســتراتيجية
الوطنيــة لجــودة الهــواء:
يهــدف المشــروع إلــى صياغــة اســتراتيجية
وطنيــة لجــودة الهــواء وخطــة عمــل
متكاملــة للتنفيــذ .وقــد بــدء العمــل
بالمشــروع فــي يوليــو 2016م بالتعــاون
مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة وإدارة
التقويــم والرقابــة البيئيــة والجهــات
المعنيــة فــي المملكــة ،حيــث تــم إعــداد
تقريــر تحليــل الفجــوات وخارطــة الطريــق
للمرحلــة األولــى مــن المشــروع ،والعمــل
الزال جاريــً علــى تنفيــذ المرحلــة الثانيــة
مــن االســتراتيجية.
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 .3مشــروع إعــداد البــاغ الوطنــي الثالث
التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
لتغيــر المنــاخ:
بــدأ العمــل فــي المشــروع نهايــة العــام
2016م ،ومــن المتوقــع االنتهــاء منــه خــال
الربــع األول مــن العــام 2019م .ويهــدف
التقريــر الثالــث هــذه المــرة إلــى إنشــاء
نظــام وطنــي لجــرد الغــازات الدفيئــة فــي
القطاعــات المعنيــة بالمملكــة ،باإلضافــة
إلــى تقييــم تأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى
الصحــة والمــوارد المائيــة والســواحل
والتنــوع الحيــوي وســبل التكيــف معهــا،
مــع إعــداد خطــة تعليميــة موجهــه
لمنتســبي الحلقــة الثانيــة مــن التعليــم
األساســي تطبــق ضمــن نظــام األنشــطة
الخارجيــة ،وخطــة توعويــة أخــرى موجهــه
لشــرائح متعــددة مــن المجتمــع ،ترفــع مــن
الوعــي العــام بشــأن مســببات تغيــر المنــاخ
وآثارهــا علــى المملكــة باإلضافــة إلــى إبــراز
الجهــود القائمــة للتصــدي والتكيــف مــع
تغيــر المنــاخ علــى صعيــد المملكــة.
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الوطنيــة مــن مصادرهــا المختلفــة المتعلقــة
بمؤشــرات غايــات أهــداف التنميــة المســتدامة
بحلــول العــام 2030م وتقديمهــا فــي
صيغــة تقريــر متكامــل يحــوي قصصــً
إلنجــازات ونجاحــات المملكــة فــي تحقيــق
أهــداف التنميــة المســتدامة .الجديــر بالذكــر
أنــه تــم اعتمــاد ( )17هــدف )169( ،مقصــد،
و( )230مؤشــر ،يشــرف علــى تحقيقهــا رئيــس
اللجنــة الوطنيــة للمعلومــات ،وزيــر شــئون
مجلــس الــوزراء الســيد محمــد إبراهيــم
المطــوع حيــث ربطــت المقاصــد بإجــراءات
برنامــج عمــل الحكومــة (2018م 2015 -م).

 .4مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة المتكاملــة
إلدارة المخلفــات (المرحلــة األولــى):
يأتــي هــذا المشــروع فــي ســياق الشــراكة والتعاون
مــع المؤسســات المعنيــة بالمملكــة .وقــد عملــت
اإلدارة بالتعــاون مــع إدارة التقويــم والرقابــة البيئيــة
ومكتــب برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة – غــرب
آســيا وبالتنســيق مــع الجهــات الرســمية ذات
العالقــة علــى تنفيــذ الجــزء األول مــن المشــروع
والمعنــي بإعــداد تقريــر (تحليــل الثغــرات وخارطــة
الطريــق) للمرحلــة األولــى الــذي صــدر مطلــع
شــهر مايــو 2017م ،فيمــا العمــل جــا ٍر حاليــً علــى
تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن االســتراتيجية بالتعــاون
مــع شــؤون البلديــات  -وزارة األشــغال وشــؤون
البلديــات والتخطيــط العمرانــي كشــريك أساســي  .6مشــروع إحصــاءات البيئــة :بالتعــاون
فــي المشــروع ومــن المؤمــل االنتهــاء مــن إعــداد مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة
اإللكترونيــة و المركــز اإلحصائــي لــدول
االســتراتيجية نهايــة العــام 2018م.
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة:
 .5مشــروع التقريــر الوطنــي الطوعــي األول تــم وضــع خارطــة طريــق شــاملة للتنميــة
لمملكــة البحريــن حــول التقــدم المحــرز اإلحصائيــة وتطويــر اإلحصــاءات البيئــة خــال
الفتــرة (2015م – 2020م) بغــرض تحقيــق
ألهــداف التنميــة المســتدامة 2030م:
تــم فــي العــام 2016م البــدء فــي العمــل عــدة أهــداف اســتراتيجية منهــا التوســع
بالتعــاون مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة التدريجــي فــي نطــاق ونوعيــة البيانــات
اإللكترونيــة علــى إعــداد التقريــر الوطنــي الطوعــي المتاحــة عــن دول المجلــس علــى المســتويين
األول ألهــداف التنميــة المســتدامة 2030م الوطنــي واإلقليمــي ،وتعزيــز جــودة البيانــات
لمملكــة البحريــن .وقــد تولــت اإلدارة مهــام رئاســة اإلحصائيــة فــي المنطقــة ،باإلضافــة إلــى
فريــق األهــداف البيئيــة الخاصــة بأهــداف التنميــة موائمــة الممارســات والبرامــج اإلحصائيــة مــن
المســتدامة المتعلقــة بمواضيــع الميــاه والصــرف خــال توحيــد أســس اإلنتــاج اإلحصائــي ،وتعزيــز
الصحــي ،والطاقــة ،والمســتوطنات البشــرية ،القــدرات اإلحصائيــة بالتدريــب الفعــال  .وقــد
ـاء
وتغيــر المنــاخ ،والمحيطــات والبحــار ،والنظــم تــم تشــكيل فريــق عمــل وطنــي يضــم أعضـ ً
عضــو فــي ينتمــون لــإدارات الفنيــة للمجلــس والجهــات
اإليكولوجيــة البريــة .وهــي أيضــً
ٌ
فريــق األهــداف االقتصاديــة الــذي يعنــى بالفقــر ،الحكوميــة ذات العالقــة برئاســة اإلدارة ،وقــد
واالقتصــاد والعمــل ،وأنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك ،بــدء العمــل الفعلــي فــي إحصــاءات المــوارد
والشــراكة العالميــة .هــدف هــذا التقريــر إلــى المائيــة ،تالهــا إحصــاءات المخلفــات بجميــع
قطاعاتهــا وكذلــك اإلحصــاءات المرتبطــة
تجميــع وحصــر وتحليــل البيانــات
بجــودة الهــواء مــن المحيــط والمصــدر.
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 .7نظم المعلومات الجغرافية:
تقــدم تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة دورًا مســاندًا لمتخــذي القــرار عبــر توفيــر
خرائــط بيئيــة ميســرة تســهل قراءتهــا ومقارنتهــا ،وقــد تــم خــال العــام 2017م:
 بنــاء قواعــد بيانــات جغرافيــةتتطلــب
التــي
للمشــاريع
الموافقــة المســبقة للبيئــة
عليهــا ،ومنهــا :مشــروع تطويــر
جــزر حــوار ،تحديــث خــط الدفــان
النهائــي لخليــج توبلــي ،بحيــرة
اللــوزي ،دراســة حمايــة الســواحل
والميــاه الداخلــة فــي مملكــة
البحريــن ،خرائــط محميــة الهيرات
الشــمالية التــي صــدر عنهــا القــرار
الــوزاري رقــم ( )2و ( )3لســنة
2017م ،المحميــات الطبيعيــة
البحريــة ،تثبيــت مراســي بحريــة
فــي نجــوة بولثامــة ،محطــات
رصــد جــودة الهــواء المتنقلــة،
مواقــع مدافــن المخلفــات،
ومشــروع تطويــر الواجهــة
البحريــة للمحــرق.
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 إعــداد األطلــس الوطنــي لحــوادث االنســكابات النفطيــة :عمــل مشــترك بيــن إدارة السياســات والتخطيــطالبيئــي وإدارة التقويــم والرقابــة البيئيــة ،ويهــدف إلى إصــدار أول أطلس بيئــي للفترة مــن (2003م 2017-م)،
وســيبين األطلــس جهــود ودور المجلــس األعلــى للبيئــة فــي مجــال مكافحــة الحــوادث النفطيــة للبيئــة
البحريــة فــي مملكــة البحريــن منــذ حدوثهــا ورصــد كيفيــة التعامــل معهــا ،وتحديــد المواقــع المتعرضــة
باســتمرار لحــوادث االنســكابات النفطيــة والقيمــة اإليكولوجيــة والموائــل لتلــك المواقــع .ومــن المؤمــل
االنتهــاء مــن هــذا المشــروع فــي يوليــو 2018م.
 .8برنامــج الشــراكة والعمــل البيئــي
لمنطقــة الخليــج العربــي (:)GEPAP
بــدأ العمــل فــي المشــروع فــي مطلــع
عــام 2015م ،ويهــدف المشــروع إلــى تعزيــز
التنميــة المســتدامة طويلــة األجــل فــي
منطقــة الخليــج والمجــاري المائيــة الخاصــة
بهــا عــن طريــق إدمــاج األبعــاد الماليــة
واالقتصاديــة ،وبغــرض مســاعدة متخــذي
القــرار فــي دول المنطقــة التخــاذ القــرار
المناســب للحــد مــن التدهــور البيئــي فــي
الخليــج .و ٌينفــذ المشــروع بالشــراكة مــع
األمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون
والبنــك الدولــي .ومــع نهايــة العــام 2017م
عقــد االجتمــاع التنســيقي بيــن الرئيــس
التنفيــذي للمجلــس ووفــد مــن المختصيــن
بالبنــك الدولــي وممثــل عــن األمانــة العامــة
لمجلــس التعــاون وفريــق المجلــس المعنــي
بالمشــروع بشــأن أخــذ المالحظــات النهائيــة
للوثائــق المعــدة وتوجهــات ومالحظــات
المجلــس إن وجــدت ،اســتعدادا للعمــل مــع
األمانــة علــى تدشــين المخرجــات النهائيــة
للمشــروع.
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دراسات وأوراق فنية موجزة: .1دراســة موجــزة لجــودة الهــواء
فــي مملكــة البحريــن:
تــم إعــداد الدراســة فــي أكتوبــر 2017
بنــاء علــى طلــب مــن الرئيــس التنفيــذي،
واحتــوت الدراســة علــى القــوة
الدافعــة والمؤثــرة علــى جــودة الهــواء
بالمملكــة ،والوضــع الحالــي للقطــاع،
واآلثــار الصحيــة واالقتصاديــة المتوقعــة
نتيجــة تدنــي جــودة الهــواء ،وتدابيــر
االســتجابة المقترحــة لتحســين جــودة
الهــواء.
 .2ورقــة حــول الطاقــة المتجــددة
مــن منظــور المجلــس:
تــم إعــداد تقرير موجــز لهيئــة التخطيط
العمرانــي حــول الطاقــة المتجــددة مــن
منظــور المجلــس فــي ديســمبر2017م،
وقــد تضمــن التقريــر سياســة المجلــس
المتبنــاة تجــاه هــذا األمــر ،مــع ذكــر
أهــم مــا قــام بــه المجلــس فــي نطــاق
التحفيــز والتشــجيع نحــو تبنــي الطاقــة
المتجــددة وتحديــدًا الطاقــة الشمســية
بمملكــة البحريــن.
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 .3ورقــة عمــل حــول إنجــازات مملكــة
البحريــن فــي مجــال البيئــة:
أعــدت اإلدارة لغــرض المشــاركة فــي المؤتمــر
اإلســامي الســابع لــوزراء البيئــة والــذي عقــد
فــي الربــاط بالمملكــة المغربيــة خــال الفتــرة
مــن ( )26-25أكتوبــر 2017م تقريــرًا موجــزًا
حــول إنجــازات المملكــة فــي مجــال حمايــة
البيئــة ،وقــد اســتعرض التقريــر نبــذه تاريخيــة
عــن تأســيس المجلــس وعــن وضــع القطاعــات
التــي يشــرف علــى جودتهــا وإدارتهــا
والمشــاريع والبرامــج التــي أنجــزت فــي ســياق
المحافظــة علــى اســتدامة البيئــة.
 .4مؤشــرات البيئــة والتنميــة المســتدامة
للــدول العربيــة:
بنــاء علــى طلــب إدارة البيئــة والتنميــة
المســتدامة بجامعــة الــدول العربيــة وضمــن
التعــاون والتنســيق اإلقليمــي ،تــم عمــل حصــر
للمؤشــرات التــي تتوفــر عنهــا بيانــات بشــأن
البيئــة والتنميــة المســتدامة لــدى المملكــة،
ويهــدف المشــروع إلــى التعــرف علــى
المؤشــرات التــي تتوفــر لــدي الــدول العربيــة
بيانــات حولهــا ومطابقتهــا بمؤشــرات أهــداف
التنميــة المســتدامة العالميــة للتعــرف علــى
نقــاط االلتقــاء ومواضــع القصــور  -إن وجــدت
 بغــرض إعــداد تقاريــر إقليميــة موحــدةلمؤشــرات التنميــة المســتدامة علــى صعيــد
المنطقــة.
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االتفاقيــات اإلقليمية والدولية:اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر
المنــاخ :23 COP
شــاركت مملكــة البحريــن بوفــد مشــترك مــن
المجلــس األعلــى والجهــات المعنيــة فــي
االجتمــاع الســنوي لالتفاقيــة والــذي عقــد
خــال الفتــرة مــن ( )17-6نوفمبــر 2017م
بمدينــة بــون بجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة.
وقــد تــرأس االجتمــاع رئيــس وزراء جمهوريــة
جــزر فيجــي ،ويعــد تــرأس أحــد الــدول الجزريــة
الصغيــرة للمؤتمــر ســابقة فــي تاريــخ هــذه
االتفاقيــة .وقــد عمــل الوفــد المشــارك
بالتعــاون مــع الوفــد العربــي التفاوضــي
ومجموعــة الــــ ( )77والصيــن علــى تثبيــت
ودعــم المواقــف التفاوضيــة التــي ترمــي
إلــى الحفــاظ علــى مكتســبات الــدول الناميــة،
ووضــع تدابيــر ملموســة لتنفيــذ اتفــاق باريــس
للمنــاخ الــذي أقــر فــي العــام 2015م .هــذا
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مملكــة البحريــن قــد
وقعــت وصادقــت علــى اتفــاق باريــس والــذي
ســيدخل حيــز التنفيــذ فــي العــام 2020م،
والهــادف إلــى تقليــل االنبعاثــات الغازيــة لــكل
الــدول.

الــدورة الثالثــة لجمعيــة البيئــة
التابعــة لبرنامــج األمــم المتحــدة
للبيئــة :
عقــدت الــدورة الثالثــة للجمعيــة
العامــة للبيئــة خــال الفتــرة مــن (- 4
 )6ديســمبر 2017م فــي نيروبــي بكينيــا
تحــت عنــوان (نحــو كوكــب خــال مــن
التلــوث) .وقــد حضــر المؤتمــر مديــر
ً
ممثــا عــن المجلــس .وهــدف
اإلدارة
اإلجتمــاع إلــى تقديــم عــدد مــن
االلتزامــات الملموســة الطوعيــة للــدول
لغــرض إنهــاء تلــوث الهــواء واألرض
والمجــاري المائيــة والمحيطــات ،وإدارة
المــواد الكيميائيــة والنفايــات بأمــان ،بمــا
فــي ذلــك برنامــج عمــل طويــل األجــل
تــم التوافــق عليــه لمكافحــة التلــوث
يرتبــط بأهــداف التنميــة المســتدامة
2030م ،وقــد تمخــض بعيــد حضــور
اإلجتمــاع أن وافقــت مملكــة البحريــن
علــى اإلنضمــام وتدشــين الحملــة
العالميــة (نحــو بحــار نظيفــة) مطلــع
فبرايــر مــن العــام 2018م ،كمــا
ســاهم أيضــً التنســيق والمتابعــة
مــع الجهــات والــدول المعنيــة أثنــاء
عقــد المؤتمــر فــي الدفــع باتجــاه فــوز
مملكــة البحريــن بعضويــة البرنامــج
الخــاص باتفاقيــات المــواد الكيميائيــة
فــي منظمــة األمــم المتحــدة.
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التقويم والرقابة البيئية
تتلخــص مهــام اإلدارة فــي تقييــم المشــاريع التنمويــة والصناعيــة والخدميــة بيئيــً
والترخيــص لهــا طبقــً للمرســوم بقانــون رقــم ( )21لســنة 1996م وجميــع القــرارات
الوزاريــة والقوانيــن المنفــذة لــه .كمــا وتقــوم اإلدارة بالــدور الرقابــي لمختلــف اآلثــار علــى
األوســاط البيئيــة لشــمل الرقابــة علــى جــودة الهــواء ،التصريــف الصناعــي للبيئــة البحريــة،
اســتيراد وإدارة المــواد الكيميائيــة والمــواد المشــعة ،بيئــة العمــل والضوضــاء ،كذلــك
الرقابــة علــى إدارة المخلفــات الصناعيــة.

التقويــم البيئييتــم إخضــاع المشــاريع التنمويــة
الصناعيــة ،والخدميــة ،والبحريــة ،ومشــاريع
البنــى التحتيــة ،إلجــراءات تقويــم األثــر
البيئــي للتأكــد مــن امتثالهــا لمعاييــر
حمايــة البيئــة واتخــاذ التدابيــر االحترازيــة
الممكنــة للتخفيــف مــن أثرهــا مــا أمكــن.
وتتــم إجــراءات تقويــم األثر البيئي بالتشــاور
والتنســيق مــع الجهــات ذوي العالقــة فــي
مملكــة البحريــن ،كمــا يتــم أيضــً تقييــم
طلبــات اعتمــاد مكاتــب االستشــارات
البيئيــة للعمــل فــي مملكــة البحريــن،
اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم ( )4لســنة
ً
2014م بشــأن اعتمــاد وتنظيــم عمــل
مكاتــب االستشــارة البيئيــة فــي مملكــة
البحريــن.

إحصائيــة الطلبــات الخاضعــة
إلجــراءات تقويــم األثــر البيئــي
خــال 2017م بحســب أنواعهــا
صناعية
بنية تحتية

32

ردم بحري

20

تجريف بحري

4

تنظيف بحري

4

مرافئ

4

محطات تزويد الوقود

2

استكشافات نفطية

2

أخرى

8

طلبات اعتماد مكاتب
االستشارات البيئية
المجموع
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الرقابــة البيئيةيهــدف البرنامــج الرقابــي إلــى التأكــد مــن االلتــزام بتنفيــذ جميــع االشــتراطات البيئيــة
والتحكــم فــي مصــادر التلــوث وذلــك مــن خــال معاينــة مواقــع األنشــطة الصناعيــة
والخدميــة الجديــدة وتلــك القائمــة ،وأخــذ القياســات والتحاليــل الالزمــة ومراجعــة
التقاريــر والوثائــق الالزمــة .وقــد اعتمــدت اإلدارة مجموعــة مــن اإلجــراءات الداخليــة بغــرض
رفــع كفــاءة الرقابــة البيئيــة للمجلــس وتحســين أداء القائميــن عليهــا علــى النحــو اآلتــي:
 .1نظام الساعات المطولة للمفتشين
تــم تحويــل جميــع المفتشــين لنظــام
الســاعات المطولــة مــن أجــل زيــادة وقــت
العمــل المتــاح للمزيــد مــن اإلنتاجيــة ،ماعــدا
اإلنــاث إذ تمــت مراعــاة :توصيــات المجلــس
األعلــى للمــرأة بدمــج االحتياجــات الخاصــة
للمــرأة ضمــن مجــال العمــل.
 .2المفتش المساند:
بهــدف تســريع إجــراءات الترخيــص للطلبــات
الــواردة للمجلــس والتــي تتطلــب ســرعة البت
فيهــا ،وكذلــك مــن أجــل تخفيــف ضغــط
العمــل علــى مفتشــي اإلدارة ،تــم اســتحداث
مســمى (منســق لبرنامــج المفتش المســاند)
بحيــث يكــون المفتــش المعنــي مســئو ً
ال عــن
اســتالم جميــع طلبــات الزيــارات االبتدائيــة
الــواردة لــإدارة مــن قســم التراخيــص
وفرزهــا بشــكل يومــي وتوزيعهــا علــى فريق
مــن المفتشــين التابعيــن لمختلــف األقســام
بغــض النظــر عــن تخصصــات أقســامهم
ووحداتهــم .وبالتالــي يكــون نصيــب كل
منهــم حوالــي موقــع أو موقعيــن يوميــً
مــن تلــك الزيــارات األوليــة ،ممــا يوفــر بقيــة
ســاعات العمــل لتغطيــة برامــج التفتيــش
األخــرى بشــكل متكافــئ للجميــع وقــد
تــم اعتمــاد هــذا البرنامــج والعمــل بــه فــي
النصــف الثانــي مــن العــام 2017م.

 .3برنامج المفتش الشامل:
يهــدف إلى تأهيــل جميع مفتشــي اإلدارة
للقيــام بأعمــال التفتيــش لمجموعــة مــن
المجــاالت بــدال ً مــن مجــال واحــد .وقــد
وضعــت اإلدارة خطــة ً متكاملــة لتنفيــذ
هــذا البرنامــج مــن خــال عمليــة تدريــب
داخليــة مكثفــة لبعــض المفتشــين
خــال العــام لغــرض تأهيلهــم ،علــى أن
يســتكمل هــذا البرنامــج تدريــب كافــة
المفتشــين فــي العــام 2018م.
كمــا وضعــت اإلدارة خطــة لعمــل مســح
شــامل للمنشــآت الصناعيــة والخدميــة
بالمملكــة ،تمكــن خاللهــا المفتشــون
مــن تغطيــة ( )1،345منشــأة صناعيــة
وخدميــة ،وخــال مــدة زمنيــة ال تتعــدى
ســتة أشــهر .بــدأ العمــل علــى هــذه
الخطــة فــي شــهر أغســطس مــن العــام
2017م ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء
منــه فــي فبرايــر 2018م .وقــد تمــت زيــارة
( )1,095منشــأة صناعيــة وخدميــة حتــى
نهايــة هــذا العــام ،تــم إخطــار ()225
حولــت
منهــا لمخالفاتهــا بيئيــً ،فــي حيــن ّ
( )3منشــئات للشــؤون القانونيــة ،التخــاذ
اإلجــراءات القانونيــة تجاههــا.
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 .4األنشطة الخدمية والصناعية:
بلــغ عــدد األنشــطة الخدميــة والصناعيــة التــي تــم الترخيــص لهــا خــال العــام ألــف ومئــة وأربعــة
وخمســون ( )1,154نشــاطًا ،فيمــا تجــاوزت الزيــارات بمجملهــا األربعــة آالف والثمانمائــة والســتة
عشــر زيــارة ( )4،816ويبيــن الشــكل البيانــي تفاصيــل الزيــارات التفتيشــية االبتدائيــة والدوريــة لــكال
النشــاطين.

مراقبة اســتيراد واســتخدام المواد الكيميائية والمواد االسبستوســيةزيارة األنشــطة الخدمية والصناعية
125

528

468

8
430
1854

التحكم في النفايات

186

التلوث من المصدر

الزيارات الدورية

ورش وكراجات

1217
السالمة الكيميائية

الزيارات االبتدائية

تســتخدم المــواد الكيميائيــة بكثــرة فــي المجــاالت الصناعيــة واالســتخدامات المنزليــة وغيرهــا،
ويقــوم المجلــس بمراقبــة اســتيراد واســتخدام المــواد الكيميائيــة بشــتى أنواعهــا والترخيــص لهــا،
ووضــع آليــات الرقابــة المناســبة لذلــك .وقــد جــاء قــرار اللجنــة التنســيقية برئاســة صاحــب الســمو
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــى العهــد ،نائــب القائــد األعلــى ،النائــب األول لرئيــس
مجلــس الــوزراء فــي اجتماعهــا رقــم ( )138المنعقــد بتاريــخ  10مايــو 2017م ،بتكليــف المجلــس
األعلــى للبيئــة التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة لتأســيس مكتــب مشــترك لترخيــص اســتيراد
المــواد الكيميائيــة بهــدف تســهيل التجــارة وزيــادة االســتثمار فــي اســتيراد واســتخدام المــواد
والمنتجــات الكيميائيــة بــادرة فــي االتجــاه الصحيــح .وأصبــح الترخيــص للمــواد الكيميائيــة لمــرة
واحــدة فقــط ،حيــث تســجل فــي قاعــدة البيانــات الكيميائيــة ،علــى أن يتــم تســجيل اإلفســاح عنهــا
لــكل شــحنة ،للتأكــد مــن صالحيــة الترخيــص ،وكميــة االســتيراد ومتطلبــات التصريــح األخــرى وفــق
القوانيــن والقــرارات المعمــول بهــا ،وال يطبــق هــذا األمــر علــى المــواد المحظــورة أو المقيــدة إذ
تتطلــب مثــل هــذه المــواد ترخيصــا مســبقا ً لــكل شــحنة لمــا تحتملــه مــن مخاطــر متنوعــة.
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التحكــم فــي اســتيراد المواد الكيميائيــة فقد تم خالل العام 2017م: .1المنتجات والمواد الكيميائية:
تــم دراســة ( )8,255منتجــً كيميائيــً ،رخــص منهــا ( )7،961منتجــً ،بينمــا أجــل الترخيــص
الســتيراد ( )197منتجــً كيميائيــً لعــدم توفــر أو اكتمــال المعلومــات الالزمــة للترخيــص
لــه .ورفــض عــدد ( )97منتجــً بســبب تصنيفهــا ضمــن المــواد المحظــورة .كمــا تمــت
المراقبــة واإلفســاح عــن ( )3،9424معاملــة لمنتجــات كيميائيــة علــى منافــذ المملكــة
حيــث احتــوت هــذه المنتجــات علــى ( )197,120مــادة كيميائيــة.

المنتجات والمــواد الكيميائية

197120

الزيارات الدورية
الزيارات االبتدائية

39805
7961
مرخص
ومفصح عنه

39424
97 97

197 197

مرفوض

مؤجل

مستورد

 .2مراقبة المواد االسبستوسية:
تــم تنفيــذ قرابــة ( )24زيــارة تفتيشــية لعــدة مواقــع بهــدف التحقــق مــن توافــق عمليــات
إزالــة ونقــل والتخلــص مــن المــواد االسبستوســية مــع االشــتراطات البيئيــة .كمــا تــم إزالــة
مــا مجموعــه ( )207.899متــرًا مكعبــً مــن المــواد االسبستوســية تــم التخلــص منهــا
فــي موقــع حفيــرة باتبــاع الطــرق الســليمة بيئيــً.
 .3حمايـة طبقـة األوزون:
يتــم رصــد أجهــزة ومعــدات التبريــد والتكييــف المســتوردة إلــى مملكــة البحريــن للتأكــد
مــن خلوهــا مــن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون ،والتأكــد مــن عــدم الســماح بإدخــال
أي مــن المــواد الكلوروفلوروكربونيــة ( )CFCالخاضعــة للرقابــة وذلــك بعــد أن توقــف
ـداء مــن ينايــر للعــام 2010م وفقــً لمتطلبــات بروتوكــول مونتريــال
نظــام الحصــص ابتـ ً
بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون.
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مــن خــال عمليــة المراقبــة تــم الترخيــص الســتيراد ( )153,928جهــاز ومعــدة تكييــف وتبريــد خاليــة
مــن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون مــن خــال ( )2،736معاملــة .وعلــى جانــب آخــر فقــد تــم
الســماح باســتيراد ( )830.522طنــً مــن المــواد ( )HCFCمــن خــال ( )50معاملــة و()529.393
طنــً مــن المــواد البديلــة األخــرى مــن خــال ( )105معاملــة ،وتــم الســماح باســتيراد ( )61.955طنــً
مــن مــواد إطفــاء الحريــق البديلــة عــن الهالونــات المســتنفدة لطبقــة األوزون.

عدد الوحدات

36847
26035
6977
8822
729
108
71594
2
2814

التحكم فــي المخلفاتيقــوم قســم التحكــم فــي المخلفــات بالترخيــص لألنشــطة المتعلقــة بالتعامــل وإدارة المخلفات،
وقــد تــم الترخيــص خــال العــام لـــ ( )78نشــاط فــي هــذا المجــال ،وبالترخيــص أيضــً لـــ ( )38شــركة
معنيــة بنقــل المخلفــات الخطــرة ،فيمــا أجريــت عــدد ( )653زيــارة رقابيــة دوريــة وابتدائيــة علــى
المنشــآت الصناعيــة والصحيــة العامــة واألنشــطة الخدميــة القائمــة وتلــك قيــد الترخيــص.
هــذا ،واســتقبل مدفــن حفيــرة للنفايــات الصناعيــة ( )5105.6545متــرًا مكعبــً مــن النفايــات
الخطــرة الصلبــة ،كمــا وتمــت معالجــة ( )1730.2طنــً مــن المخلفــات الخطــرة للرعايــة الصحيــة،
فــي وحدتــي المعالجــة لشــركة البحريــن لمعالجــة النفايــات ومستشــفى الملــك حمــد الجامعــي
الخاضعتــان إلشــراف ومتابعــة المجلــس .أمــا فيمــا يختــص بكميــة الزيــوت المســتعملة التــي يتــم
جمعهــا مــن الســوق المحلــي ومعالجتهــا لــدى الشــركات المرخصــة بيئيــً للمعالجــة ،فقــد بلغــت
مــا مقــداره ( )5000طــن .كمــا وقــد منــح القســم تراخيصــً ألربعــة شــركات لنقــل المخلفــات
الخطــرة للمعالجــة خــارج المملكــة باتبــاع اإلجــراءات وااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة
بــازل لنقــل المخلفــات الخطــرة عبــر الحــدود ،وبحســب اإلحصائيــات فقــد تــم تصديــر ()3,874.8
طنــً منهــا.
أيضــً ،وفــي إطــار التكامــل والتعــاون مــع المؤسســات الحكومية ولتســريع وتيــرة العمل تــم تفعيل
قائمــة المخلفــات علــى برنامــج النافــذة الجمركيــة (أفــق) التابعــة إلدارة الجمــارك بــوزارة الداخليــة،
وسيســاهم هــذا األمــر فــي االضطــاع بالــدور الرقابــي علــى اســتيراد وتصديــر المخلفــات تفعيــا
للتشــريعات الوطنيــة ،كمــا وقــع المجلــس علــى مذكرتــي تفاهــم مــع الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم
المهــن والخدمــات الصحيــة ووكالــة الزراعــة والثــروة البحريــة لغــرض تنســيق الرقابــة ورفــع مســتوى
الخدمــات علــى إدارة النفايــات فــي القطاعيــن الصحييــن البشــري الخــاص والبيطــري.
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مراقبــة تلوث البيئــة البحرية من المصدرتخضــع المشــروعات الصناعيــة وغيرهــا التــي لديهــا نقــاط تصريــف ميــاه عادمــة
مباشــرة إلــى البيئــة البحريــة إلــى برنامــج رقابــي مســتمر ،للتحقــق مــن مــدى التزامهــا
بالمعاييــر البيئيــة.
ميـاه الصـرف الصناعـي للبيئة البحرية:
تخضــع المشــروعات الصناعيــة القائمــة التــي لديهــا نقــاط تصريــف ميــاه عادمة مباشــرة
إلــى البيئــة البحريــة إلــى برنامــج رقابــي مســتمر ،وقــد شــمل البرنامــج لهــذا العــام جمــع
عينــات ميــاه الصــرف الصناعــي لعــدد ( )73منشــأة صناعيــة وخدميــة ،ومراجعــة التقاريــر
الــواردة بشــأنها واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة حيــال التجــاوزات إن وجــدت.
مراقبة تصريف الميـاه األرضية من المشاريع اإلنشائية:
تخضــع عمليــة تصريــف الميــاه األرضيــة الناتجــة عــن أعمــال الحفــر فــي المشــاريع
اإلنشــائية إلــى رقابــة أســبوعية لضمــان جــودة الميــاه المصرفــة إلــى البيئــة البحريــة حتى
انتهــاء أعمــال الحفــر والتصريــف .حيــث يتــم اإلشــراف علــى ســحب العينــات بشــكل
أســبوعي للتأكــد مــن تركيــز المــواد الصلبــة العالقــة .وخــال العــام المنصــرم تــم إدراج
عشــرون ( )20مشــروعًا ضمــن البرنامــج الرقابــي.

مراقبة جودة البيئـــة البحريـــة المحيطـةبرنامج جودة البيئـة البحريـة في المياه اإلقليمية:
يهــدف هــذا البرنامــج المســتمر منــذ العــام 1993م إلــى تســليط الضــوء علــى وضعيــة
البيئــة البحريــة فــي الميــاه اإلقليميــة للمملكــة ،والســعي نحــو الكشــف المبكــر عــن
اآلثــار البيئيــة للمصانــع وباقــي األنشــطة البشــرية ذات األثــر العكســي علــى البيئــة
البحريــة ،التخــاذ التدابيــر العاجلــة للحــد مــن تلــك اآلثــار قبــل اســتفحالها .وقــد قــام
قســم المختبــر التابــع لــإدارة خــال العــام بجمــع ( )60عينــة مــن عينــات ميــاه البيئــة
البحريــة ،و( )14عينــة مــن الرواســب القاعيــة ،وأجريــت عليهــا التحاليــل الالزمــة ،وذلــك
كلــه للوقــوف عــن كثــب علــى الوضــع البيئــي العــام لجــودة الميــاه اإلقليميــة.
مراقبة مياه الصرف الصناعي:
يعتبــر هــذا البرنامــج مــن البرامــج المشــتركة ،حيــث يتــم التعــاون بيــن قســم المختبــر
مــع قســم التحكــم فــي التلــوث بالعمــل علــى مراقبــة ميــاه الصــرف الصناعــي ،حيــث
قــام قســم المختبــر بجمــع ( )38عينــة مــن المنشــآت الصناعيــة ُ
وأجــري عليهــا ()1292
تحليــ ً
ا مختلفــً خــال العــام 2017م ،ومــن ثــم ُأرســلت النتائــج إلــى قســم التحكــم
فــي التلــوث لدراســتها ومقارنتهــا مــع المعــدالت المســموح بهــا حســب القــرار رقــم
( )10لعــام  1999وتعديالتــه بشــأن جــودة المــاء والهــواء.
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مواقع المخلفات الصلبة الصناعية:
يعتبــر هــذا البرنامــج مــن البرامــج المشــتركة ،حيــث يتــم التعــاون بيــن قســم المختبــر مــع قســم التخلــص
مــن النفايــات بالعمــل علــى مراقبــة ميــاه اآلبــار الجوفيــة فــي منطقــة حفيــرة ،حيــث قــام قســم المختبــر
بجمــع ( )4عينــات مــن هــذه اآلبــار ُ
وأجــري عليهــا ( )112تحليـ ً
ا مختلفــً خــال عــام 2017م ،ومــن ثــم أرســلت
النتائــج إلــى قســم التخلــص مــن النفايــات.
مراقبة جودة مياه خليج توبلي:
ً
تــم جمــع ( )44عينــة مــن ميــاه الخليــج خــال عــام 2017م ،وأجــرى عليهــا ( )764تحليــا مختلفــً ،مثــل
قيــاس األمونيــا ،والنتــرات ،والنتريــت ،والفوســفات والكلوروفيــل ،والبكتيريــا ،باإلضافــة إلــى قيــاس خواصهــا
الفيزيائيــة .كمــا تــم جمــع ( )8عينــات مــن الرواســب القاعيــة وأجــرى عليهــا ( )88تحليــ ً
ا مختلفــً لقيــاس
نســبة العناصــر النــزرة ،النيتروجيــن الكلــي ،والكربــون العضــوي .وذلــك كلــه للوقــوف عــن كثــب علــى الوضــع
البيئــي العــام لجــودة ميــاه الخليــج.

اإلنسكابات النفطية:االستجابة لحوادث االنسكابات النفطيـة:
ً
تنفيــذا للــدور المنــاط بالمجلــس األعلــى للبيئــة فــي الخطــة الوطنيــة لمكافحــة التلــوث بالزيــت والمــواد
الضــارة األخــرى ،يتــم تلقــي بالغــات االنســكابات النفطيــة علــى مــدار الســاعة .ويبيــن الجــدول أدنــاه حــوادث
االنســكابات النفطيــة التــي حدثــت خــال العــام واإلجــراءات التــي اتخــذت للتعامــل مــع تلــك الحــوادث.
الرقم التاريخ

الموقع

اإلجراءات المتخذة

دوحة عراد

تم التواصل مع المعنيين في وزارة من خالل المسح لوحظ
األشغال وشئون البلديات والتخطيط أن مصدر التسرب الزيتي
العمراني للتعرف على مصدر الزيت هو نقطة التصريف
للمياه السطحية
في شبكة مياه األمطار وإيقافه
الموجودة جنوبي
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنظيف
شرقي الدوحة بالقرب
المنطقة.
من إشارة عراد.
تم استدعاء الجهات المعنية بتنفيذ من خالل صور األقمار
الصناعية المستلمة
الخطة الوطنية لمكافحة التلوث
من مركز ميماك ،تبين
بالزيت والمواد الضارة األخرى إلى
مركز إدارة الكوارث في إدارة الدفاع وجود بقع نفطية في
الحدود الشمالية الغربية
المدني حيث تمت متابعة البالغ،
لمملكة البحرين ناتجة
كما قام المجلس بالمسوحات
عن تسرب من بئر أبو
البحرية الالزمة بالتعاون مع خفر
السواحل وشركة بابكو للتأكد من سعفة.
عدم وجود أي ضرر محتمل على
البيئة البحرية لمملكة البحرين.

1

2017/02/26

2

 2017/08/30الحدود
الشمالية
الغربية
لمملكة
البحرين
بالقرب من بئر
أبو سعفة
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مراجعة خطط االنسكابات النفطيـة:
يأتــي إلــزام المرافــئ والمرافــق الســاحلية بإعــداد خطــط مكافحــة االنســكابات
النفطيــة مــن المســتوى األول ،فــي ســياق اســتيفاء االلتزامــات والمتطلبــات الــواردة
فــي الخطــة الوطنيــة لمكافحــة التلــوث بالزيــت والمــواد الضــارة األخــرى ،واالتفاقيــة
الدوليــة لالســتعداد والتصــدي والتعــاون فــي ميــدان التلــوث الزيتــي الموقعــة مــن قبــل
مملكــة البحريــن فــي العــام 2010م .ويســاعد إعــداد هــذه الخطــط فــي رفــع مســتوى
االســتعداد واالســتجابة لحــوادث االنســكابات النفطيــة فــي حــال حدوثهــا .وفــي هــذا
الصــدد تمــت مراجعــة واعتمــاد خطــط لعــدد خمــس منشــآت.

تاريخ االعتماد المالحظات
الرقم الموانئ /المرافق الساحلية
1
 2017/04/19خطة جديدة
شركة البحرين للغاز المسال
2
مشروع سعاد (كورنيش المحرق)  2017/10/24خطة جديدة
3
 2017/11/06خطة جديدة
شركة الخليج للصناعات
البتروكيماوية (جبيك)
4
شركة المحيط للخدمات البحرية  2017/12/27تجديد خطة معتمدة
ً
سابقا.
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مراقبة تلــوث الهواء من المصدر:االنبعاثات الهوائية من المداخن:
تخضــع المشــروعات الصناعيــة القائمــة التــي تنبعــث منهــا ملوثــات هوائيــة إلــى برنامــج رقابــي مســتمر
للتحقــق مــن مــدى التزامهــا بالمعاييــر البيئيــة ،وقــد شــمل البرنامــج لهــذا العــام اإلشــراف علــى قيــاس
الملوثــات الصــادرة مــن مداخــن تســعين ( )90منشــأة صناعيــة ومراجعــة التقاريــر الــواردة بشــأنها واتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة حيــال التجــاوزات.
عمليات تمرير الملوثات الهوائية بدون معالجة:
بحســب اآلليــة المتفــق عليهــا تــم اســتالم عــدد مائــة وســبع خمســون بالغــً ( )157عــن حــاالت طارئــة لعــدد
مــن المصانــع تســببت فــي انبعــاث ملوثــات هوائيــة دون معالجــة ،أو نتيجــة إعــادة تشــغيل بعــض الوحــدات،
أو حــرق وقــود فــي الهــواء ( )Flaringلدواعــي الســامة .منهــا ( )47حالــة لشــركة ألبــا ،وعشــرة حــاالت ()10
لشــركة بابكــو ،ومائــة حالــة ( )100لشــركة تطويــر للبتــرول.
التلوث من عوادم المركبات:
بنــاء علــى المــواد رقــم ( )14و ( )15مــن القــرار الــوزاري رقــم ( )8لســنة 2002م بشــأن معاييــر الملوثــات
والمــواد المنبعثــة مــن المركبــات أو عوادمهــا ،فقــد تــم الترخيــص بدخــول ( )31،987مركبــة خــال العــام،
وذلــك بعــد التأكــد مــن اســتيفاء تلــك المركبــات للمعاييــر البيئيــة المنصــوص عليهــا فــي القــرار المذكــور.
ويشــير الرســم البيانــي إلــى عــدد المركبــات التــي تــم التحقــق مــن احتوائهــا علــى المحــول الحفــزي خــال
كل ربــع مــن الســنة.

عــدد المركبــات الجديدة التي تــم التأكد من احتوائها علــى المحول الحفزي
8924
7388
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رصـــد جودة الهـواء المحيطيقــوم برنامــج رصــد جــودة الهــواء المحيــط بقيــاس ملوثــات الهــواء
الجــوي المتعــارف عليهــا عالميــً كمؤشــرات جــودة الهــواء ،ويهــدف
البرنامــج لمراقبــة وضــع جــودة الهــواء بصــورة مســتمرة وتعــد هــذه
البيانــات قاعــدة لرســم سياســات وخطــط وبرامــج جــودة الهــواء
المحيــط كمــا أنهــا مصــدر هــام لتغذيــة المخططــات التنمويــة
والدراســات البيئيــة المرتبطــة بهــا.
يقــوم المجلــس األعلــى للبيئــة فــي الوقــت الراهــن برصــد جــودة
الهــواء باســتخدام أجهــزة صغيــرة تعمــل بواســطة الخاليــا
الكهروكيميائيــة ،وهــي أجهــزة تــم اقتنائهــا فــي األصــل كأجهــزة
مســاندة لتقييــم وضــع جــودة الهــواء بشــكل عــام وليســت كبديــل
لبرنامــج وطنــي لرصــد جــودة الهــواء باســتخدام طــرق القيــاس
التقليديــة المتبعــة عالميــً.
وخــال العــام 2017م تواصلــت المســاعي الحثيثــة للمجلــس إلعــادة
تشــغيل البرنامــج بأعلــى كفــاءة ممكنــة ،حيــث تــم أعــادة تأهيــل
ثــاث محطــات رصــد مــن أصــل خمــس محطــات ،وهــي فــي المراحــل
األخيــرة للتســليم بشــكل كامــل ،ومــن المؤمــل طــرح مناقصــة فــي
النصــف األول لعــام 2018م لشــراء محطتيــن إضافيتيــن.

مهام أخرى .1تــم جمــع وتحليــل عينتيــن مــن ميــاه منطقــة دوحــة عــراد أثــر
شــكوى عــن حالــة نفــوق أســماك ،وذلــك لقيــاس الخــواص الفيزيائيــة
وتركيــز األمونيــا ،النتــرات ،النتريــت ،الفوســفات ،خــال شــهر يوليــو
2017م.
 .2جمعــت ( )5عينــات مــن الميــاه اإلقليميــة فــي مملكــة البحريــن
فــي الســاحل الشــمالي (حــول منطقــة فشــت الجــارم) خــال شــهر
أغســطس 2017م ،بعــد ورود بــاغ بحــدوث نفــوق أســماك فــي
المنطقــة وذلــك بعــد حادثــة التســرب النفطــي فــي دولــة الكويــت
الشــقيقة .وقــد تــم أجــراء ( )50تحليــل علــى العينــات المجموعــة.
 .3حللــت عينــة ميــاه تــم جمعها بالقــرب من احــدى منصــات التنقيب
عــن النفــط خــال شــهر نوفمبــر ،حيــث تــم تقديــر تراكيــز كل مــن
األمونيــا ،النتريــت ،النتــرات ،الفوســفات ،والكربــون العضــوي الكلــي،
باإلضافــة إلــى تقديــر كل مــن نســبة العــكارة ُ
واألس الهيدروجينــي
للعينــة.
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 .4فــي إطــار مبــدأ التعــاون مــع المؤسســات والمنظمــات الدوليــة التــي ُتعنــى بالشــأن البيئــي ،فقــد تــم جمــع
( )33عينــة ميــاه مــن عينــات البيئــة البحريــة وخليــج توبلــي لصالــح منظمــة ( ،)CEFASوذلــك للوقــوف علــى
وضعيــة البيئــة البحريــة فــي الميــاه اإلقليميــة للمملكــة ،مــن خــال دراســة الخــواص الفيزيائيــة والكيميائيــة
ونســب الملوثــات الرئيســية التــي تؤثــر عـلـــى إنتاجيــة البيئــة البحريــة ،وذلــك خــال شــهر مايــو مــن العــام
الجــاري 2017م ،وفــي شــهر ســبتمبر مــن هــذا العــام قامــت المنظمــة بمناقشــة تقريرهــا الخــاص بتحليــل
هــذه العينــات مــع المجلــس األعلــى للبيئــة.
 .5تــم قيــاس المــواد العالقــة
الكليــة فــي ( )16عينــة ميــاه
بحريــة ،ومــن ثــم أرســلت النتائــج
لدراســتها ومقارنتهــا مــع
المعــدالت المســموح بهــا حســب
القــرار رقــم  10لعــام 1999م
وتعديالتــه بشــأن جــودة المــاء
والهــواء.

 .8جمــع وتحليــل عينتــي ميــاه
مــن منطقــة البحيــر ،أثــر االشــتباه
بوجــود ظاهــرة المــد األحمــر،
وذلــك لقيــاس الخــواص الفيزيائيــة
وتركيــز األمونيــا ،النتــرات ،النتريــت،
الفوســفات ،والبكتيريــا ،خــال شــهر
فبرايــر 2017م.
 .9جمــع ( )9عينــات مــن ميــاه البحر
فــي منطقــة خليــج توبلــي وأجــري
عليهــا ( )54تحليــ ً
ا مختلفــً خــال
شــهر مايــــو مــن هــذا العــام ،وذلــك
للوقــوف لقيــاس األمونيــا.

 .6جمــع أربــع عينــات مــن ميــاه
البحــر فــي منطقــة خليــج البحرين
خــال شــهر نوفمبــر مــن عــام
2017م لتقديــر عــدد البكتيريــا،
وذلــك للتأكــد مــن جــودة الميــاه
.10جمــع ( )18عينــة مــن محطــة
لمزاولــة الســباحة فيهــا.
عســكر للصــرف الصحــي لقيــاس
 .7رصــد الخصائــص الفيزيائيــة لـــ كل مــن األمونيــا ( )NH3والمــواد
( )78موقــع فــي البيئــة البحريــة العالقــة الكليــة ( )TSSواالحتيــاج
لألوكســجين
خــال شــهر فبرايــر و( )72موقــع البيوكيميائــي
خــال شــهر أغســطس مــن هــذا ( )BODخــال الفتــرة الممتــدة مــن
ً
مشــاركة مــن شــهر يوليــو إلــى شــهر ســبتمبر
العــام 2017م،
بنــاء علــى طلــب
وذلــك
2017م،
ـع
ـ
م
ـة
ـ
بحثي
ـة
ـ
دراس
المجلــس فــي
ً
إدارة الصــرف الصحــي فــي وزارة
جامعــة الخليــج العربــي.
األشــغال للوقــوف علــى كفــاءة
المحطــة فــي معالجــة الميــاه.
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 .11جمــع ( )3عينــات مــن مشــروع
البحيــر اإلســكاني خــال شــهر
يوليــو ،وتــم إجــراء عــدة تحاليــل
شــملت كل مــن الخــواص
الفيزيائيــة ،باإلضافــة إلــى األمونيــا،
النتريــت ،النتــرات ،الفوســفات،
البكتيريــا والعناصــر النــزرة ،وذلــك
للوقــوف علــى مــدى جــودة
الميــاه ومالئمتهــا للتصريــف
إلــى البيئــة البحريــة .جــاء ذلــك
فــي إطــار التعــاون بيــن المجلــس
والمؤسســات ووزارة اإلســكان.
 .12جمــع وتحليــل عينيتيــن مــن
خليــج توبلــي ،واحــدة بالقــرب مــن
مصــب محطــة توبلــي لمعالجــة
ميــاه الصــرف الصحــي وأخــرى من
موقــع  ،1-Alphaداخــل الخليــج،
خــال شــهر أغســطس مــن هــذا
العــام ،وتــم تقديــر تركيــز األمونيــا
فــي العينــات.
المختبــر
قســم
 .13قــام
عينــات
وتحليــل
باســتالم
األمطــار الحمضيــة الــواردة مــن
World
(Meteorological
 )Organizationخــال شــهري
أبريــل وأكتوبــر مــن العــام
2017م ،ضمــن برنامــج الـــ (Inter-
 )Calibrationالــذي يشــارك
فيــه قســم المختبــر للتأكــد مــن
دقــة نتائجــه.
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التنوع الحيوي
يعتبــر إعــداد السياســات الوطنيــة وتفعيــل التشــريعات القانونيــة واالســتراتيجيات
والخطــط المتعلقــة بالتنــوع الحيــوي بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة مــن أهــم المهــام
المناطــة بــإدارة التنــوع الحيــوي بالمجلــس ،وقــد قامــت اإلدارة خــال عــام2017م بتنفيــذ
حزمــة مــن المشــاريع ترتبــط بشــكل مباشــر فــي ســياق تنفيــذ تلــك المهــام.

-المشاريع والبرامج

البشــرية المســموحة والمحظــورة حســب
 .1قــرار رقــم ( )2لســنة 2017م بشــأن حساســية المنطقــة.
اعتبــار نجــوة بولثامــة منطقــة محميــة:
تمثــل الشــعاب المرجانيــة بيئــة آمنــة لعيش  .3تدشــين القائمــة الوطنيــة لألنــواع
وتكاثــر العديــد مــن الكائنــات البحريــة إذ المهــددة باالنقــراض (:)Red List
توفــر عناصــر هامــة مــن غــذاء ومــكان بالتعــاون مــع المركــز اإلقليمــي العربــي
مناســب للتكاثــر والحضانــة .وبهــدف للتــراث العالمــي تــم تدشــين التقريــر
المحافظــة علــى الشــعاب المرجانيــة الوطنــي األول (للقائمــة الحمــراء ألنــواع
فــي نجــوة بولثامــة فقــد تــم تحديــث مختــارة مــن التنــوع األحيائــي فــي مملكــة
قــرار رقــم ( )8لســنة 2007م بشــأن اعتبــار البحريــن) ،حيــث تــم إنشــاء فريــق وطنــي
ي للعمــل علــى إعــداد القائمــة
منطقــة هيــر بولثامــة محميــة بحريــة بحرينــ 
طبيعيــة ،بحيــث تــم تحديــد األنشــطة الحمــراء وفــق الخطــوط اإلرشــاد ّية
البشــرية المســموحة والمحظــورة فــي والمعاييــر الدوليــة المتبعــة فــي االتحــاد
النجــوة تبعــً لحساســية المنطقــة وذلــك الدولــي لصــون الطبيعــة  (IUCN) ،وتــم
تقييــم ( )23نوعــً وقــد أســفرت نتائــج
فــي القــرار رقــم ( )2لســنة 2017م.
التقييــم عــن وجــود ( )6أنــواع مهــددة
 .2قــرار رقــم ( )3لســنة 2017م بشــأن بشــكل حــرج )5( ،مهــددة بالخطــر)5( ،
اعتبــار هيــر شــتية وهيــر بوعمامــة معرضــة للخطــر )4( ،تحــت التهديــد)1( ،
أقــل تهديــد 1 ،غيــر ُم َق َّيــم ،و( )3أنــواع
وهيــر بولثامــة منطقــة محميــة:
مــن بيــن البيئــات الحيويــة التــي تمتــاز بهــا غيــر قابلــة للتطبيــق .أوصــى التقريــر
مملكــة البحريــن ،بيئــة مهــاد اللؤلــؤ أو مــا باالهتمــام بالمناطــق الطبيعيــة المحم ّيــة
يطلــق عليهــا محليــً «بالهيــرات» ،حيــث التــي توفــر بيئــة لتكاثــر األنــواع األحيائيــة
يتواجــد فــي المنطقــة مــا ال يقــل عــن ثالثــة المختلفــة ،واعتمــاد وســائل فاعلــة فــي
أنــواع مــن المحــار المعروفــة بإنتــاج اللؤلــؤ .توعيــة وتثقيــف المجتمــع المحلــي بالتــراث
وبهــدف المحافظــة علــى مغاصــات اللؤلــؤ الطبيعــي ،وتفعيــل القوانيــن التــي تتب ّناهــا
واســتغاللها علــى نحــو مســتدام ،فقــد تم مملكــة البحريــن مــن أجــل صــون الحيــاة
إعــان منطقــة الهيــرات الشــمالية والحــزام الفطريــة.
الحاجــز منطقــة محميــة بحريــة ،حيــث
تــم تحديــد النطــاق الجغرافــي للمنطقــة
باإلضافــة إلــى تصنيــف نطــاق األنشــطة
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 .4مشــروع تركيــب شــعاب مرجانيــة صناعيــة
فــي نجــوة بولثامــة:
بهــدف زيــادة المخــزون الســمكي فــي منطقــة
نجــوة بولثامــة ،وتعزيــز الســياحة البحريــة والعلميــة،
فقــد تــم الشــروع فــي إنــزال عــدد أربعيــن ()40
مــن الشــعاب المرجانيــة الصناعيــة فــي المنطقــة
بالتعــاون مــع شــركة (.)Environment Arabia
 .5مشــروع تركيــب المراســي البحريــة فــي نجــوة
بولثامة:
تــم تركيــب خمســة مراســي بحريــة فــي المنطقــة
المســتهدفة مــن قبــل مرتــادي المنطقــة ،لتســهيل
رســو المراكــب مــن غيــر إضــرار بالشــعاب المرجانيــة
فــي نجــوة بولثامــة ،وذلــك بعــد مســح ميدانــي
للمنطقــة مــن قبــل غواصيــن تابعيــن للمجلــس
األعلــى للبيئــة ووزارة األشــغال وشــئون البلديــات
والتخطيــط العمرانــي.
 .6مشــروع إعــادة إحيــاء صناعــة غــوص
اللؤلــؤ:
واســتخراج
بهــدف إحيــاء وتعزيــز مكانــة البحريــن كمركــز
عالمــي للؤلــؤ الطبيعــي ،وذلــك عبــر تنظيــم صيــد
اللؤلــؤ وتنظيــم تجــارة وســياحة اللؤلــؤ فــي البحريــن.
فقــد تــم تشــكيل لجنــة مــن مختلــف الــوزارات
والمؤسســات الحكوميــة المعنيــة (المجلــس األعلــى
للبيئــة ،وزارة الداخلية – خفر الســواحل ،وزارة األشــغال
وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي  -إدارة الثروة
الســمكية ،قطــاع الســياحة ،هيئــة البحريــن للثقافــة
واآلثــار) ،تمخــض عنهــا اعتمــاد قــرار رقــم ( )43لســنة
2017م بشــأن تنظيــم صيــد واســتخراج اللؤلــؤ .وقــد
اجتــاز الــدورة التدريبيــة ( )1,740خــال ( )28محاضرة.

 .8برنامــج متابعــة قضايــا الحيوانــات النافقــة
فــي الميــاه اإلقليميــة لمملكــة البحريــن:
تمــت خــال العــام متابعــة حالــة واحــدة لنفــوق
األســماك وحالــة واحــدة لنفــوق ســلحفاة منقــار
الصقــر ،وثمــان حــاالت نفــوق لدالفيــن ( ،)8وتســع
حــاالت نفــوق لبقــر البحــر ( ،)9وســبعة عشــر حالــة
( )17نفــوق لســاحف خضــراء.

 .9مشـــروع استـــزراع أشجـار القـــرم فـي مملكـة
البحـرين:
فــي إطــار المشــروع الوطنــي الســتزراع نبــات القــرم،
شــرع المجلــس األعلــى للبيئــة وبدعــم مالــي مــن
المبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي فــي
تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة تضمنــت:
• إعــادة تأهيــل وتعديــل مســتوى األرض لمنطقتيــن
مــن محميــة رأس ســند.
• نقــل وتظليــل مشــتل نبــات القــرم فــي محميــة
رأس ســند.
• تنظيــف شــتالت القــرم المتواجــدة فــي مشــتل
توبلــي مــن الموســم الســابق ومــن ثــم زراعتهــا فــي
المناطــق المعــاد تأهيلهــا ونقــل جــزء منهــا لمشــتل
 .7برنامج رصد ظاهرة المد:
المجلــس األعلــى للبيئــة فــي ســند.
ـد
ـ
الم
ـرة
ـ
لظاه
ـدة
ـ
واح
تابعــت اللجنــة الوطنيــة حالــة
• جمــع وزراعــة مــا يربــو علــى ( )3,800شــتلة لنبــات
األحمــر خــال عــام 2017م فــي دوحــة عــراد ،ولــم القرم.
يصاحــب الظاهــرة أي حالــة للنفــوق .كمــا وتــم إعــداد
ورقــة عمــل حــول ظاهــرة المــد األحمــر وتقديمهــا
فــي ورشــة العمــل الثامنــة حــول الحــد مــن المخاطــر
واألزمــات التــي أقيمــت بتنظيــم مــن اإلدارة العامــة
للدفــاع المدنــي.
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 .10مراقبـة مشاريع الردم والتجريف:
تمــت مراقبــة مــا يربــو علــى ( )60مشــروع ردم وتجريــف وتنفيــذ مــا يربــو علــى ( )500زيــارة ميدانيــة ،جمعــت
خاللهــا ( )18عينــة مــواد صلبــة عالقــة فــي المــاء ،وقــد تــم فــي ضــوء ذلــك رصــد ( )10مخالفــات حيــث تــم
اتخــاذ اإلجــراء المناســب لــكل مخالفــة.
 .11مراقبـة سواحـل المملكـة:
بهــدف التحقــق مــن خلــو ســواحل المملكــة مــن أي أعمــال دفــان غيــر مرخصــة ،فقــد تــم مســح ســواحل
المملكــة بصــورة دوريــة ،وتــم تنفيــذ مــا يربــو علــى ( )400زيــارة ميدانيــة تــم خاللهــا رصــد حالــة الســاحل
وااللتقــاء بأهالــي المنطقــة للوقــوف علــى أبــرز المشــاكل البيئيــة التــي تتعلــق بالــردم والتجريــف.
يعتبــر إعــداد السياســات الوطنيــة وتفعيــل التشــريعات القانونية واالســتراتيجيات والخطــط المتعلقــة بالتنوع
الحيــوي بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة مــن أهــم المهــام المناطــة بــإدارة التنــوع الحيــوي بالمجلــس ،وقــد
قامــت اإلدارة خــال عــام2017م بتنفيــذ حزمــة مــن المشــاريع ترتبــط بشــكل مباشــر فــي ســياق تنفيــذ تلــك
المهام.

االتفاقيــات اإلقليمية والدولية .1اتفاقيــة االتجــار باألنــواع الفطريــة المهــددة
باالنقــراض (ســايتس) :
انضمــت مملكــة البحريــن لالتفاقيــة فــي نوفمبــر
مــن العــام 2012م وذلــك بهــدف تنســيق الجهــود
وتضافرهــا مــع المجتمــع الدولــي فــي مكافحــة
التجــارة غيــر المشــروعة لألنــواع النباتيــة والحيوانيــة • مؤتمــر األطــراف التفاقيــة المحافظــة علــى األنــواع
المهــددة باالنقــراض.
المهاجــرة مــن الحيوانات الفطرية :شــاركت المملكة
• إعــداد التقريــر الوطنــي لالتفاقيــة :تــم إعــداد فــي المؤتمــر الــذي عقــد فــي العاصمــة الفلبينيــة
التقريــر ورفعــه إلــى ســكرتارية االتفاقيــة .يشــار إلــى مانيــا خــال الفتــرة ( )28-21أكتوبــر 2017م .حيــث
أن الهــدف مــن التقاريــر الوطنيــة هــو التحقــق مــن تــم اســتعراض جهــود مملكــة البحريــن الهادفــة
مــدى التــزام الــدول األطــراف بالمعاييــر المتفــق عليها إلــى المحافظــة علــى األنــواع المهاجــرة ،مــن خــال
دوليــً فــي االتجــار باألنــواع المهــددة باالنقــراض.
برنامــج الرصــد والرقابــة والتأهيــل اســتنادًا علــى مــا
• القانــون الوطنــي بشــأن تنظيــم ومراقبــة التجــارة تــم اعتمــاده فــي االســتراتيجية الوطنيــة للتنــوع
الدوليــة فــي األنــواع المهــددة باالنقــراض مــن الحيــوي.
 .2اتفاقيــة المحافظــة علــى األنــواع المهاجــرة
مــن الحيوانــات الفطريــة:
تهــدف هــذه اإلتفاقيــة إلــى المحافظــة علــى النظــم
البيئيــة وعلــى الحيــاة الفطريــة فــي حالــة ســليمة
متناميــة وبخاصــة األنــواع المهــددة باالنقــراض.

مجموعــات الحيــوان والنبــات الفطريــة :تــم رفــع
المســودة األولــى للقانــون إلــى مجلــس الــوزراء
الموقــر ،ويجــري حاليــً مراجعــة القانــون مــع هيئــة
التشــريع واإلفتــاء القانونــي تمهيــدًا العتمــاده مــن
قبــل مجلــس الــوزراء الموقــر.

• مذكــرة التفاهــم بشــأن حمايــة الســاحف البحرية:
وقعــت مملكــة البحريــن علــى مذكــرة التفاهــم
بشــأن حمايــة الســاحف البحريــة المنضويــة تحــت
اتفاقيــة األنــواع المهاجــرة مــن الحيوانــات الفطريــة
فــي عــام 2007م .وقــد تــم إعــداد تقريــر بيانــي
عــن وضــع الســاحف البحريــة فــي مملكــة البحريــن
خــال عــام 2017م ورفعــه إلــى ســكرتارية االتفاقيــة.

34

تقرير إنجــازات المجلس األعلى للبيئة للعام 2017م

الوقاية من اإلشعاع واألمان اإلشعاعي
يقــوم قســم الشــؤون اإلشــعاعية بالمجلــس بإصــدار الترخيــص والتصريــح لمنشــآت
وأنشــطة تتضمــن اســتيراد وتصديــر واســتخدام مصــادر مشــعة وأجهــزة مصــدرة
لإلشــعاع ،باإلضافــة إلــى عمليــات التفتيــش علــى المنشــآت التــي تســتخدم المصــادر
المشــعة واألجهــزة المصــدرة لإلشــعاع.

البرامج والمشاريعمــن البرامــج والمشــاريع الوطنيــة الــذي
يقــوم بهــا القســم للتعــاون مــع الوكالــة
الدوليــة للطاقــة الذريــة وتنفيــذ االتفاقيــات
المعقــودة معهــا:

 .4تــم إعــداد مســودة التقريــر المبدئــي
لمملكــة البحريــن الخــاص بتنفيــذ
البروتوكــول اإلضافــي الملحــق باتفاقيــة
الضمانــات النوويــة مــع الوكالــة الدوليــة
للطاقــة الذريــة واإلعالنــات الســنوية
التاليــة لــه لألعــوام (2012م – 2017م)،
بعــد جمــع وتدقيــق البيانــات الالزمــة،
وتســليمها لــوزارة الخارجيــة.

 .1تــم اســتكمال تنفيــذ مشــروعين للتعــاون
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة للــدورة
( )2017 - 2016حــول تعزيــز قــدرات مملكة
البحريــن فــي مجــال االســتعداد واالســتجابة
للطــوارئ اإلشــعاعية والنوويــة وتعزيــز  .5تحديــث بيانــات مملكــة البحريــن فــي
القــدرات الوطنيــة فــي إجــراء التحاليــل نظــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة
الخــاص بــإدارة معلومــات االســتعداد
والقياســات اإلشــعاعية.
واالســتجابة للطــوارئ اإلشــعاعية والنووية
 .2تــم الحصــول مــن الوكالــة الدوليــة ( ،)EPRIMSبالتعــاون مــع المكتــب
للطاقــة الذريــة علــى تمويــل لمشــروع التنفيــذي للجنــة الوطنيــة لمواجهــة
وطنــي للتعــاون التقنــي حــول تعزيــز البنيــة الكــوارث.
التحتيــة الوطنيــة للرقابــة علــى اإلشــعاع
والمــواد المشــعة والنوويــة واســتخداماتها  .6تحديــث البيانــات الخاصــة بمملكــة
بمبلــغ يزيــد علــى  170,000يــورو ( 78,889البحريــن فــي نظــام الوكالــة الدوليــة
دينــار بحرينــي) ينفــذ خــال الســنوات للطاقــة الذريــة الخــاص بــإدارة معلومــات
األمــان اإلشــعاعي (.)RASIMS
(2018م 2021 -م).
 .3تــم إعــداد مســودة تقريــر مملكــة
البحريــن الخــاص بتنفيــذ اتفاقيــة الضمانــات
النوويــة مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة لألعــوام (2014م 2016 -م) ،بعــد
جمــع وتدقيــق البيانــات الالزمــة ،وتســليمه
لــوزارة الخارجيــة.
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الترخيص والرقابة اإلشــعاعية• إصــدار ( )145ترخيــص ممارســة إشــعاعية لمنشــآت
وأنشــطة منهــا ( )20لمنشــآت وأنشــطة صناعيــة
و( )93لمنشــآت وأنشــطة طبيــة و( )26ألنشــطة
تجاريــة و( )6تراخيــص ألنشــطة أخــرى مختلفــة.

إصدار  145ترخيص ممارســة إشعاعية
93

20

26

6

• إصــدار ( )242تصريحــً ألجهــزة مصــدرة لإلشــعاع
ولمــواد ومصــادر مشــعة ،تضمنــت ( )91تصريــح
اســتيراد و( )126تصريــح اســتيراد واســتخدام و()22
تصريــح تصديــر و( )3تصاريــح لنقــل الملكيــة .وعليــه
فقــد بلغــت نســبة الزيــادة فــي عــدد التراخيــص
والتصاريــح الصــادرة مقارنــة بعــام 2016م نحــو
.%39

إصدار  145تصريحًا

3

• إجــراء ( )119عمليــة تفتيــش علــى منشــآت
تســتخدم المصــادر المشــعة واألجهــزة المصــدرة
لإلشــعاع منهــا ( )20منشــأة صناعيــة و( )93منشــأة
طبيــة و 6منشــآت ألنشــطة أخــرى مختلفــة ،حيــث
جــرى تحريــر ( )14إخطــارًا بمخالفــات بيئيــة للجهــات
المخالفــة الشــتراطات الترخيــص.

إجراء  119عملية تفتيش على منشآت
تستخدم المصادر المشعة واألجهزة
المصدرة لإلشعاع
20

22

126

14

6

91

نقل ملكية
تصدير

إخطار بمخالفة بيئية
منشآت ألنشطة أخرى

استيراد
استيراد واستخدام

منشأة طبية
منشأة صناعية

93
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العالقات الدولية واإلعالم
تعمــل إدارة العالقــات الدوليــة واإلعــام علــى وضــع خطــة عمــل واضحــة تهــدف إلــى
رفــع مســتوى الوعــي البيئــي لــدى كافــة شــرائح المجتمــع ليكونــوا شــركاء إيجابييــن
للجهــات المعنيــة بالمحافظــة البيئيــة ،فــي مهمــة العنايــة بالبيئــة المســتدامة فــي
مملكــة البحريــن.

-العالقــات الدولية واإلعالم

تــم التنظيــم والتنســيق للعديــد مــن
األنشــطة والفعاليــات والبرامــج بالتعــاون مــع
اإلدارات المعنيــة

 .1الورشة التدريبية حول الطرق
المستدامة في صيد واستخراج اللؤلؤ:
نظمــت اإلدارة بالتعــاون مــع إدارة التنــوع
الحيــوي وبالتنســيق مــع وكالــة الزراعــة
والثــروة البحريــة ( )28دورة تدريبيــة
بجمعيــة الصياديــن البحرينييــن حــول الطــرق
المســتدامة فــي صيــد واســتخراج اللؤلــؤ
وذلــك بعــد القراريــن رقــم ( )2و ( )3الصادريــن
مــن المجلــس بشــأن المحميــات البحريــة
الشــمالية .وقــد تــم تدريــب ( )1740متــدرب
مــن أصــل ( )2328متقــدم لطــب ترخيــص
جمــع المحــار.
 .2تنظيم حمالت تنظيف لسواحل
البحرين:
نظمــت اإلدارة ثــاث حمــات تنظيــف
للســواحل واألماكــن العامــة فــي مملكــة
البحريــن ،وذلــك بالتعــاون مــع عــدد مــن
المؤسســات الخاصــة ومنظمــات المجتمــع
المدنــي مــن أجــل تعزيــز التعــاون ونشــر
الثقافــة البيئيــة بيــن المواطنيــن والمقيميــن
با لمملكــة .
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 .3الشكاوى واالقتراحات:
أولــت اإلدارة اهتمامــً كبيــرًا لشــكاوى
واقتراحــات المواطنيــن والمقيميــن
المتعلقــة بالحفــاظ علــى البيئــة،
وعملــت علــى توفيــر أفضــل الســبل
التــي مــن شــأنها تعزيــز التواصــل بيــن
المجلــس والجمهــور ،وذلــك مــن خــال
الخــط الســاخن وحســابها علــى موقــع
التواصــل االجتماعي (أنســتغرام)  ،والذي
ســهل عبــره تلقــي العديــد مــن البالغــات
والشــكاوى واالقتراحــات ،وقــد ســخرت
اإلدارة جهدهــا فــي ســبيل تفعيــل
ســرعة االســتجابة لتلــك الشــكاوى
وتحويــل البالغــات للجهــات المختصــة
ومتابعتهــا حتــى يتــم إنجازهــا أو الــرد
عليهــا.
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 .4التنظيم اللوجستي لورش العمل الفنية والمؤتمرات البيئية:
نظمــت اإلدارة العديــد مــن ورش العمــل والفعاليــات فــي مقــر المجلــس وخارجــه ،وشــاركت بالتعــاون مــع
اإلدارات واألقســام بالمجلــس فــي توفيــر الدعــم اللوجســتي الــازم للفعاليــات والمؤتمــرات والمعــارض علــى
المســتوى المحلــي والدولــي.

 .5مواقع التواصل االجتماعي:
عــدد المتابعين لإلنســتغرام للفترة 2017 - 2016
شــهد العــام 2017م تفعيــا أكبــر
1300

لحســاب المجلــس علــى اإلنســتغرام
حيــث قــد زاد عــدد المتابعيــن بشــكل
ملحــوظ ،وقــد نشــر الحســاب موجــزًا عــن
العديــد مــن الفعاليــات المحليــة والدوليــة
التــي قــام بهــا منتســبو المجلــس،
باإلضافــة إلــى مجموعــة متنوعــة مــن
الفيديوهــات التوعويــة وأخــرى تثقيفيــة
ضمــن السياســة الجديــدة المتبعــة فــي
المجلــس والمعنيــة باعتمــاد وســائل
التواصــل االجتماعــي كأحــد أدوات رفــع
الوعــي البيئــي.
 .6الصحف المحلية واألجنبية:
تقــوم اإلدارة بكتابــة األخبــار وتحريــر
المقــاالت والتصاريــح الصحفيــة للمجلــس
ونشــرها فــي الصحــف المحليــة
واألجنبيــة ،كأحــد وســائلها الراميــة إلــى
زيــادة الوعــي بمــا يقــوم بــه المجلــس مــن
تنفيــذ لبرامــج ومشــاريع وورش تدريبيــة،
وكذلــك أيضــً لغــرض تعزيــز المعرفــة
بالقضايــا البيئيــة علــى الســاحة المحليــة
الدوليــة.
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عدد األخبار والتصاريح الصحفية

األخبار
التصريح الصحفي
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 .7االحتفال بالمناسبات الوطنية:
نظمــت إدارة العالقــات الدوليــة واإلعــام بالمجلــس العديــد مــن الفعاليــات الوطنيــة التــي تعــزز الشــراكة بين
المجلــس والمجتمــع ،مثــل فعاليــة اليــوم الوطنــي التــي نظمتهــا اإلدارة بالتزامــن مــع احتفــاالت المملكــة
بهــذا اليــوم المجيــد ،كمــا نظمــت اإلدارة فعاليــة داخليــة كرمــت فيهــا جميــع موظفــات المجلــس األعلــى
للبيئــة بمناســبة يــوم المــرأة البحرينيــة ،وشــارك المجلــس فــي يــوم البحريــن الرياضــي مــن خــال الفعاليــة
الرياضيــة التــي نظمتهــا اإلدارة فــي متنــزه دوحــة عــراد باإلضافــة إلــى الفعاليــات الترفيهيــة كاليــوم الترفيهي
للموظفيــن وعائالتهــم فــي البــر.

التوعيــة والتثقيف البيئيالتوعية البيئية:
أحــد المهــام الرئيســة التــي تقــوم بهــا اإلدارة بغــرض رفــع الوعــي البيئــي لــدى المجتمــع بكافــة شــرائحه.
وتتعــاون اإلدارة فــي ســبيل ذلــك مــع اإلدارات الفنيــة للمجلــس ،وتنفــذ ســنويًا العديــد مــن البرامــج التــي
تســاهم فــي تغييــر ســلوك المواطــن وتوجيهــه نحــو اإليجابيــة فــي تعاملــه مــع البيئــة .وقــد نفــذ قســم
التوعيــة والتثقيــف البيئــي مــا إجمالــه ( )30محاضــرة توعويــة كان لــوزارة التربيــة والتعليــم النصيــب األكبــر
حيــث بلــغ عــدد المحاضــرات ( )28محاضــرة والباقــي لمؤسســات القطــاع الخــاص والجمعيــات األهليــة.
كمــا قامــت اإلدارة أيضــً وفــي ســياق التوعيــة بتصميــم العديــد مــن التصاميــم اإللكترونيــة التوعويــة التــي
نشــرت علــى حســابها باإلضافــة إلــى إعــداد مطويتــان تعليميتــان.

نســبة المحاضــرات التوعوية خالل العام 2017
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عدد التصاميم التي قامت بها
إدارة العالقات الدولية واألعالم
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االحتفاالت بالمناسبات البيئية والمشاركات
بالمعارض:
يحتفــل المجلــس بشــكل دوري بالعديــد مــن
المناســبات البيئــة ،ويعتمــد فــي تلــك المناســبات
بــث الرســائل التوعويــة والتثقيفيــة التــي تخــدم
الغــرض وتســاهم فــي تعزيــز الثقافــة البيئيــة لــدى
أفــراد المجتمــع ،كمــا ويســاهم أيضــً بفعاليــة فــي
األنشــطة المصاحبــة لتلــك المناســبات ،ولقــد شــارك
المجلــس باالحتفــال الــذي أقيــم بيــوم البيئــة العالمــي
 5يونيــو بتنظيــم مهرجــان التواصــل مــع الطبيعــة
تحــت شــعار ( أنــا مــع الطبيعــة) وبالتعــاون مــع األمــم
المتحــدة للبيئــة.
كمــا قامــت اإلدارة باإلعــداد واإلشــراف علــى تصميــم
جنــاح المجلــس األعلــى للبيئــة المشــارك بمعــرض
البحريــن الدولــي للحدائــق والــذي كان يحمــل عنــوان
(المنــزل المســتدام) ،وقــد فــاز المجلــس بالمركــز
الثالــث ضمــن فئــة التوعيــة .ولقــد عكــس تصميــم
المجلــس الفائــز (المنــزل الصديــق للبيئــة) اعتمــاده
نشــر الوعــي بشــأن التقنيــات الحديثــة التــي تتجــه
نحــو اســتهالكًا أقــل للطاقــة وهــدرًا للمــوارد ويتبنــى
طــرق ذكيــة لمعالجــة النفايــات متمثلــة فــي إعــادة
اســتخدام الكثيــر مــن المــواد المســتعملة فــي المنــزل
قبــل رميهــا ،وصناعــة الســماد العضــوي وتطبيــق
عمليــة فــرز النفايــات حتــى يمكــن إعــادة تصنيعهــا.
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