تقريرإنجازات املجلس األعلى للبيئة 2015
مقـدمة:
يستتض هذا الالرضرهاهالجات ت ت ت ت ت ل اولملش ت

الرتياحرره الملجلسالألعلىارلبيئةاخاللالر ما،2015او س تتضرملالملجلساهاته ه ا

وأوراا ه افيالر ملالربيئيامنالآلتملاذكهه :ا
 .1ؤاةاو س رةاومه مالملجلس ا
 .2بها مجاعملاللحكامةا.2018-2015
 .3لالسترلهي يةالراطنيةارلبيئةا2006اولرتياحدد اأوراا الر ملالربيئي.
صت ت ت تتد الملهست ت ت تتاما قما()91ارست ت ت تنتةا2012بش ت ت ت ت اهنظيماللجهت الرضنييتالارلم لسالألعلىارلبيئتة،اوابي الرهيكلالجدل لاأدا ها
ق
لألقس ت ت ماولجدل ل الملرهةافيالملهس ت تتام،اكم اأ ا ن ًاح ري ااال اأقس ت ت مافنيةا(قس ت تتمالرترلخييالربيشية،الرشت ت ت و الرر اااية،ا
لملهكزالراطنيارلاق يةامنالجش ع)،اهتب الرهئيسالرضنييالابشكلامب شهاوهههبطامه ماعمله اب جدل ل الأل ب الملرهة .ا
الهيكل اإلداري املقرفي املرسوم رقم ( )91لسنة 2012بشأن تنظيم الجهازالتنفيذي للمجلس األعلى للبيئة
ا
ا
إدارة املوارد البشرية

الرئيس التنفيذي
إدارة املشاريع والخدمات
نائب الرئيس التنفيذي

ا
ا
السياسات والتخطيط البيئي
إدارة
ا

إدارة التقويم والرقابة البيئية

إدارة التنوع الحيوي

ا
ا
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إدارة العالقات الدولية واإلعالم

عت دةام ت ات ملسالملش ت ت ت ت ت

اولرعرلمجالملنيتتاةاخاللالر ت ماأوراا ت الر متتلالربيئيافيالملجلس،اوفيم ت ايلياأ مامش ت ت ت ت ت

ا اوإا ت ل ا

لجدل ل اولألقس مالرينيةاب ملجلسارل ما.2015

ً
أوال :اإلدارات الفنية:
 -1إدارة السياسات والتخطيط البيئي
املهمة
هراماإدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئياباض الأل دلفالالسترلهي يةالربيشيةارلم لسالألعلىارلبيئةابشكلادو لارضضم ش ىام ا
ؤاضت اومهت مت اآختاةاب ي الالعضبت الجطت الر ت مارلس ت ت ت تيت س ت ت ت ت ا اولأل تدلفالراطنيتةالرضخطيطيتةاولرضنمااةارلمململةاولرضاته ا
لردوريةافيام لالربيئةاواند جاض تتمنامه مالجدل ةالررات ت ي الملض لرةاب رضنميةالملس تتضدلمةاوآري اهنييا اوكار اقا تتيةات يرا
ق
لملن خ.اكم اهص تتياالجدل ةاأيات ت الرس تتي ست ت الربيشيةالرال مةاوب رض و ام اللجه المل نيةاب ملململةا اوهنست ت ارمليييةاهطبيره امنا
ملجلساألتلاوض ت الرعرلمجاولملش ت
ا
خاللالرض و ام الجدل ل الرينيةالمل نيةاب

اولملب د ل الرتياهنيااهل الرس تي س ت اوهضالئما

م ه.ا
املشاريع واإلنجازات

تقريرتحديث معاييرالترخيص في وحدة بيئة العمل:ق متاإدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئيابإعدلداهرهاه هرييمي عن وحدة بيئة لر مل اومضطلب هحديث لالشترلط اولمل يير
لمل مالا به في لراحدة،اوقداهن ولالرضرهاهالملح و الرض رية:
 .1نش ة ومه ماوحدةامهلقبةابيئةالر ملاولجط الرتشه عياره  .ا
 .2طبي ةاوااع لألنشطةالرتياههخصه الراحدة،اولمل ييراركلانش ط.
 .3سهدالمل اق اولرضحدي الجدل اةاولرينيةالرتياهالتهه .
 .4للخالصةاولرضاصي .
ا
ا
ا
2
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وقداخليالرضرهاهاإلىام ماعةامنالرضاصي اأ مه ام ا اامد جاأدا ه :ا
 .1فصلاماظيملالرترخييارألنشطةاللخدميةاعناماظيملالرترخييالألنشطةالجش عية،اولرنظهافياهحاالامه مابيئةا
لر ملاإلىاو ل ةالر ملاأواش و الربلدي ،ام اهحديداطبي ةادو الملجلساولشترلط ه امناهل الألنشطة.
 .2دمجالريها الر ملاب ألش ةاهحتالملهكزالراطنيارلاق يةامنالجش عالرالاصد ابش ا امالفرةامنالملجلسالر ما
،2013اولرض سيسارلمهكزاوتلباكالد افنيةاتديدةاش بةامناأخص ئيي اوميتشي اولالستثم افياهد ابه .
 .3ضهو ة اإعدلد اق عدة ام لام امضخصصة ار دد الألنشطة اولملص ن الملهخصة او بطه ابعرا مج ايسهل الر مل ابي ا
لألقس ماذل الر القةاواافهالراقتاوللجهداوابي اعددالرزا ل ارألنشطة.

بناء قواعد بيانات بيئية مساندة ملتخذي القرارباملجلس باستخدام تقنية نظم املعلومات الجغرافية:ت ضمدالجدل ةابشكلا ئيساعلىاهرني ااظمالمل لام اللج هلفيةاولرعرلمجالجحص ئيةارلري ماب مله مالملض لرةابضافيرابي ا ا
رضر اهاأواإعدلداخهلئطابيشيةاب هذاهرديمالردعماملضخالالررهل االعضم دالررهل الربيئيالملن سب.اوأدا هاق ئمةاب به الملش
لرتياق متالجدل ةابضافيرابي ا ابش نه :
 .1ها

الريشا

الرصن عية ا-

للحيد الربحهل الالصطن عي ا-
بمململةالربحهان.
 .2طلبالرضحر امنامنطرةارلهدما
لربحهل افي اغهب اللحد اوشهقا
سترة.ا
 .3مط برة اخط الردف

الرنه ئملا

لخليج اهابلي ام امخطط امرترحا
شم لاشهقاسند.
 .4مط برة افشت الر ظم ام ا
م ماعةاخهلئطاملخططاتزاهةا
سترةالرصن عية.ا
 .5مشهوعاللجزاهةالرصن عيةاشهقاسترة.ا
 .6مشهوعاللجسهالرهلب ابي الربسيضي اوخليجالربحهان .ا
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ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

تقريرمؤشراألداء البيئي:هحمل هر اهالرضن فسيةاعلىالرص يدالر رميادو اف لافياهاتي الر ملا
لملحلي،اوت ضمدافياقي سامدىاا حه اعلىاهحري ام شهل اعدةاو ضعرا
هرهاهام شهالألدلءالربيئيا)(EPIاأحداهل الرضر اهالرضن فسيةالرتياهحددا
مدىاهردمالألدلءالربيئيارلدورة .ا
يمملناهرهاهام شهالألدلءالربيئيامضخالالررهل امن الراصال اإلىابي ا ا
بيشيةا مةابطهارةامنظمةايسهلالرري ساردىاهرهاهالمل شهاعلىاهحري ا
دفي اأس سي ا م الرا اطاولرض ايرل الربيشيةاعلىاصحةالالنس ،ا
وحيااةالرنظ مالاليكاراجياولجدل ةالملضك ملةارلمال دالرطبي ية.اوفيا الا
لرصدداوبضاتي امناس دةالرهئيسالرضنييالارلم لسالألعلىارلبيئةا
ق متالجدل ةابزا ةا يئةالربيئةابدورةالجم ل الر هبيةالملضحدةارلض هفا
على اه هبتهم الرهلئدة افي اهحسي اهههيبهم افي اهرهاه ام شه ال األدلء الربيئيا
ولراقافاعلىاأ مالألس ريباولجمك اي ارار ،اوقداهماإعدلداهرهاها
ميصل اعن اوض امململة الربحهان اب رضرهاه ،اوقد اأسض هذ اأ م الرضحدي اولرص اب اولريهص اولرضاصي اولملب د ل ا
ولألنشطةالرتيامنالملمملنالرنظهافهه ابه ارال هر ءابم شهالألدلءالربيئياملململةالربحهان ا
4
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مشروع إحصاءات البيئة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي:هماتشمليلافها اعملامناممثلي اعنا يئةالمل لام اوللحكامةالجرملتروايةاولملجلسالألعلىارلبيئةامشهوعاإحص ءل الربيئةا
ردول ام لس الرض و اردول اللخليج الر هبمل ا اولرال ايديهه الملهكزا
لجحص ئمل اردول ام لس الرض و اردول اللخليج الر هبية اويهدفا
لملشهوعاللى :ا
 .1ت زاز الرض و ابي الملهكز الجحص ئمل اردول ام لس الرض و ا
للخليجياولألتهزةالجحص ئيةالراطنيةابدول الملجلس،اولجدل ل الراطنيةالألخهى اررط عالربيئةا(و ل ل ،ا يئ ،اللخافيا
لملج ال الالهية:الملي ه،الرني ي ،السضخدلمالأل لض ياولر ط ءالأل ض ي،الرهالء،الرضناعاللحيال اولربيئةالربحهاة)امناأتلا
هحري الملالءمةافياهنييااخطةاعملاإحص ءل الربيئة.
 .2بن ءاق عدةام لام اآريةارلبيئةاردولالملجلس.
 .3دعمالملهكزالجحص ئملاللخليجيافيانشهالجحص ءل ،اولمل شهل الربيئة.

االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف اإلقليمية والدولية:يند جاضمنامه مالجدل ةامض ب ةاعددامنالررا ي الجقليميةا اولردوريةالملههبطةاب هي قي امض ددةال األطهلف،اوهرامال اجدل ةا
ق
دلدلالحاا ام همهالهي قيةالألممالملضحدةالجط اةارض يرالملن خا()COP 21اولرالاعردافياب سا
بمض ب ةاملفات يرالملن خ.اولسض ا
خاللالريترةامنا 30ااافمعرا 11-اديسمعرا،2015اق متالجدل ةابم ماعةامنالألنشطةاولري ري اك اأ مه اإعدلداهرهاها
لملس م الملحددةاوطني ،اواد جاأدا هام اق متاب الجدل ةافيا الالرش  :ا
ا

األسبوع البحرين األوروبي للبيئةفياسي قاللجهادالرهلميةاللىا ف الراعيالربيئيابمململةالربحهاناولرضصدلارض يرالملن خالاطلرتاف ري ام همها"لألسباعالربحهانيا
لألو وبملارلبيئة"افيالريترةامنا25ا28-ام ياا2015ابهع يةالملجلسالألعلىارلبيئةابمململةالربحهاناوبتنظيمالملهكزالجقليميالر هبملا
رلترل الر رميا اوب رض و ام اسي ل اأمل اي ،اإيط ري اوفهنس اردىامململةالربحهاناولملجلسالرثر فيالرعريط نمل.اوقداأحضاىا
لرعرا مجاعلىاو شاعملاوادول امخضليةاه كداعلىاأ ميةاقا ي الرضنميةالملسضدلمةافياظلالرض يرالملن خيا ا
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كم اا قشاللخعرلءاخاللالألسباعالجتهلءل اولرضدلبيرالرتيامنالملطلابالهخ ذ امناأتلات ييرالراض الملن خيالرهل ن،ا اوهما
لرضطهقاإلىامالضي الرضملناراتي اللحديثةاوبحا الرط قةالملض ددةا
ب جض فةاللىاهزواداللجه الملش كةابمرترح تهماحالاكيييةاهب دلا
للخعرل اوهن قل المل هفة الرضرنية ابي امململة الربحهان اولالهح دا
لألو وبمل .ا
ا
ا
ا

ً
تقريراملساهمات املحددة وطنيالهيرتالردولالألطهلفافيالردو ةالر شهانامل همهات يرالملن خالرالا
عرت تتدافياريم ت ت اع ت ت ما2014علىالر ن ت ت صت ت ت تتهالألوريت تتةارنيالالهي ت ت قا
للج ت تتدي ت تتد،اوق ت تتدادعي ت تتتالر ت تتدول اللىاهر ت تتديماهرهاهاطاعيابشت ت ت ت ت ت ا
ق
مست ت ت م ته الملحددةاوطني الخيثالالاب ا اقبيلالن ر دام همها

بت س،اوررتتداقت متتتامململتتةالربحهانابتتإعتتدلدالرضرهاهابت رض ت و ام ا
ختبتيتترامتختضتتياوهتتمالعتضتم ت ت دهامتتناللتجته ت ت الملت تنتي ت تتةاب ت ت ر ت تتدورت تتة،ا
وأست تتض هذالرضرهاهابشت تتكلاع ماللجهادالرر ئمةاوهل الملست تتضربليةا
لرتياهرامالملململ تتةابه ت افيام ت لالرضخييفاولرضمليفاوتست ت ت ت ت مافيا
خيثالالاب ا .
ا
ا
ا
ا
ا
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املل اإلعالمي لتغيراملنا 2015فياهات اق ئمارهف الراعيالراطنيابرايةات يرالملن خاوآا ها اوضمنالالسض دلدل الحاا ام همهالهي قيةالألممالملضحدةالجط اةا
ق
رض يرالملن خافياب سا(،)COP 21اأعد الجدل ةاملي اإعالمي ام ري امناخمسةامر ال انشه افيالرصحفالملحليةاعلىاخمسا
أس بي ا اوحتىاقبلاأسباعامنالن ر دالمل همه،اوقداهن ورتالملر اال ا
لملالضي الملد تةاأدا ه :ا
.1

ت يرالملن خاوأاههاعلىامململةالربحهان .ا

 .2مخهت

الربالغالراطنيالألولاولرث نملارض يرالملن خ .ا

 .3م اق متاب امململةالربحهانافياش
 .4لرضحايرل

ات يرالملن خ .ا

اللح ريةالحاا ام همها .COP 21ا

 .5ماقفامململةالربحهانافيام همها.COP 21

املشاركة في مؤتمرالدول األطراف التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغيراملنا في باريس ()COP 21ش ت كتامململةالربحهانابافدا في الملستتضاىابهئ ستتةاستتمااوليالر هدافيام همهالردولالألطهلفاالهي قيةالألممالملضحدةالجط اةا
رض يرالملن ت خافياب ت سا(،)COP 21اوقتتداهكا الرافتتدالرينيالملش ت ت ت ت ت ًامناممثلي اعنالملجلسالألعلىارلبيئتتةابهئ ت ست ت ت ت تتةالرهئيسا
لرضنييالارلم لسالألعلىارلبيئةاوأعا ت ت ءامناللجه المل نيةابم س ت تس ت ت الردورة.اوقداتس ت تتنىارلافدالملش ت ت ًامنالرري مالان ءا
لمل همهاب ملشت ت ت كةالري رةافيالألنش ت تتطةالملصت ت ت حبةاوأس ت تتض هذاإا ل الملململةافيام لاخيثالاب ا ته اوكار اآريةاإعدلدا
ق
هرهاهالملس ت ت ت م الملحددةاوطني ،اكم اك ارليها اأيا ت ت ت ادو امات ت تتطل اوف علافيالملي وض ت ت ت اضت ت تتمنافها الملجماعةالر هبيةا
ق
لرضي وضتيةاوم ماعةالر ت ت ت تتا77ا+الرصتي .اوقداهمخثالالتضم عاعناإقهل ا195ادورةافيالمل همهالهي ق ادوري املزم اارلجمي ابش ا
ل .ا
لرضصدلارالحضب ساللحهل ا
.ا
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 -2إدارة التقويم والرقابة البيئية
املهمة
ق
هرام اإدل ةالرضرااما اولرهق بةالربيشيةابضرييمالملش الرضنمااةاولرصن عيةاوللخدميةابيشي ا ،اطبر ارلمهسامابر اا ا قما()21ا
ق
رسنةا 1996اوتمي الررهل ل الرا ل اةالملنياةار .اوت ملاليا الجدل ةاعلىاوض اللخططاجدل ةالملالدالرمليمي ئيةاولملخلي ا
لرصن عيةاب جض فةاللىالرهق بةاعلىالملش

الربيشيةالملهخصةاولرتياتشملالرضيضيشاعلىاتادةالرهالءامنالملصد ،الرضصهافا

لرصن عيارلم ء،السضيرلدالملالدالرمليمي ئية،ا اولملخلي الرصن عية.ا ا

املشاريع واإلنجازات
دراسة وتقييم املشاريع واألنشطةلرترلخييالربيشيةاريتسنىارلرسمالربتافيالرترخييا
هراماإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشيةابضرديمالملشا ةالرينيةالرال مةاررسما ا
رضل الملش

.ا اوع دةام ايسضدعيا الالألمهاقي مالألقس مالمل نيةافيالجدل ةابضرييما اود لسةاهل الألنشطةاقبيل الرترخيياره ا

بمزلورةانش طه امنالررسمالمل نياوذر ارلض كدامنامدىامالئمته ام المل ييراولالشترلط الربيشيةالملنصاصاعلهه افيالملهساما
بر اا ا قما21ارسنةا1996ابش الربيئةاولررهل ل الملنياةار .ا

 –1األنشطة الخدمية
هراماوحدةامهلقبةابيئةالر ملابإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشيةابد لسةالألنشطةاللخدميةالمل نيةاببيئةالر ملاولرتياع دةام ا
تشملالرا شاولرملهلت اوأعم لالرسمملهةاولرصب غةا....اإلخار هذاإعدلدالالشترلط الرينيةاره .اوقداق متالراحدةا ا
خاللالر ما2015م،ابنيياا1.553ا ا ةالبضدلئيةاإلىالملنشآ الرصن عيةاوللخدميةاللجديدةابهدفاهرييمامدىامالءمته املم سةا
ق
ق
لألنشطةالملرترحة،اكم اهماإعدلدال االشترلط اولمل ييرالرينيةاإلىا751انش ط اخدمي ارلترخيياره .ا ا
ا

 – 2املشاريع الصناعية
تهدفاد لست ت ت ت اهراامالألاهالربيئياإلىاحم يةالربيئةاولست ت تتضدلمته ،اوهخات ت ت ت الملشت ت ت ت

الرضنمااةالرصت ت ت ت يرةاإلىاد لس ت ت تتةاأاهابيئيا

مخضصتهة،افيم اهخات الملشت اذل الآلا الملحضملةاعلىااط قاولست اإلىاد لستةاأاهابيئياشت ملة.اوقداق ماقسمالرضراامالربيئيا
ق
خاللالر ما2015ابإخات ت ت ت عا217امش ت ت ت تتهوع ارلد لس ت ت ت تتةابحس ت ت تتبام ايبي اللجدولا()1اأدا ه.اكم اوابي الرش ت ت ت تتكلا قما(:)1اعددا
لملش
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جدول رقم( )1عدد املشاريع الصناعية للعام  2015م
قسمالرضراامالربيئي ا

ا
ا

 217ا
1ا
ا

عددالملش الرال دةاللىاقسمالرضر ااامالربيئي ا
تسجيلالملك هبالرهندسية ا
أاالعالملش الملد وسة ا
لربنيةالألس سية ا
لرصن عية ا
محط اهزوادالراقاد ا
لرهدم ا
لسضخهلجالرهم ل ا

1ا
2ا
3ا
4ا
5ا

اللخدم

 12ا
 154ا
3ا
 32ا
6ا
5ا

ا

6ا

مش

7ا
8ا
9ا

لملهلفئ ا
لرضخليامنامي هاللحيها
لملخ ا ا

2ا
1ا
2ا

ا
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شكل رقم ( :)1عدد املشاريع الخاضعة إلجراءات تقويم األثرالبيئي خالل الفترة من  ،2015-1996وتلك املقدرة للعام
.2016
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الرصد البيئي-1رصـد جودة الهـواء املحيط
ق

يرامابها مجا صداتادةالرهالءامناالر ما1986بري سامسضاا اب ثامكاا الرهالءاللجالالملض فاعلهه اع ملي اكم شهل ا
رهصداتادةالرهالءالملحيط،اوت دا اهالربي ا اق عدةاراض اوصي غةاسي س اوخططاوبهلمجاتادةالرهالء،اكم اأنه امصد ا
مارض ايةالملخطط الرضنمااةاولرد لس الملههبطةابه اعلىالرص يدالراطني.اوألسب بافنيةاوإدل اةاهاقفالرعرا مجاعنالر ملا
ع ما 2012اوررداهالصلتامس عيالملجلساممثلةابرسمالرهصداخاللالر ما 2015اجع دةاتش يلالرعرا مجاإالاأ الألمهااليزللا
يسضدعيالملزادامنالراقتارلري ماب رال ماومنالمل ملالر ادةاللىا صداتادةالرهالءالملحيطافيالملنضصفالرث نملامنالر ما.2016

-2رصـد جودة البيئـة البحريـة املحيطة
يهدفابها مجا صداتادةالربيئةالربحهاةالملحيطةا اوملسضمهامناالر ما1993ماإلىاهرييماح رةالربيئةالربحهاةافيالملي هالجقليميةا
رلمململةامناخاللاد لسةاللخالصالرييزي ئيةاولرمليمي ئيةاونسبالمللاا الرهئيسةافيامي هاو ولسبالربحه.او س ما الالرعرا مجا
فيالرملشفالملبملهاعنالآلا الربيشيةارلمص ن اوب قيالألنشطةالربشهاةاذل الألاهالر ملس ياعلىالربيئةالربحهاة .ا اوارامامخضعرا
لملجلسالألعلىارلبيئةاب م اعين امنالملنشآ الرصن عيةابم دلاسنالاوهحليله اوإعدلداهر اهاهبي اههلكيزالمللاا .ا اوقداهما
ق
ق
ق
خاللالر ما 2015اتم ا 112اعينةامنامي هالربحهامن ا 23اماق اأتهل اعلهه ا 1.960اهحليال امخضلي ،اب جض فةاإلىاتم ا25ا
ق
ق
عينةامنالرهولسبالرر عيةاأتهلاعلهه ا325اهحليالامخضلي اشملتاقي ساههكيزالر ن صهالرنز ة،اولرنتروتي الرمللي،اولرملهبا ا
لر اال .ا

 الرقابة البيئيةهخا الملشهوع الرصن عيةالرر ئمةالرتياهنب ثامنه املاا اإلىابها مجا ق بملامسضمهارلضحر امنالرتزلمه اب مل ييرالربيشيةا
لملامنةافياللجدولا()3امنا"لررهل ا قما()10ارسنةا1999ابش الملر ييسالربيشيةا(لرهالءاولمل ء)"اوت دياله .ا ا

-1مراقبة التلوث من املصدر (الهواء ،البيئة البحرية)
بلااعددالرزا ل الرضيضيشيةاإلىالملنشئ الرصن عيةالرتيارديه امدلخن ،اأواهل الرتياهرامابضصهافامي هاع دمةاإلىالربيئةا
لربحهاةابحالليا589ا ا ةاخاللالر ما .2015ا

 مراقبة االنبعاثـات الغازيـة مـن املصـادرالثابتـة
هخا الملشهوع الرصن عيةالرر ئمةالرتياهنب ثامنه املاا ا الئيةاإلىابها مجا ق بملامسضمهارلضحر امنالرتزلمه اب مل ييرا
لربيشيةالملامنةافياللجدول ا()3امنا"لررهل ا قما()10ارسنةا 1999ابش الملر ييسالربيشيةا(لرهالءاولمل ء)"اوت دياله .اوقداهما
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خاللالر ما2015لجشهلفاعلىاقي سالمللاا الرص د ةامنامدلخنا 78امنش ةاصن عية،اكم اهمالسضالما 77اهرهاهادو لا
رلمنشآ الرتياينطب اعلهه الررهل الملاكا احيثاهماد لسته اولهخ ذالالتهلءل الرال مةاحي لالرض و ل الرال دةافهه .ا ا

 مراقبة االنبعاثـات الغازيـة مـن املصـادراملتحركة
بن ءاعلىالملالدا قما()14اوا()15امنالررهل الرا ل لا قما()8ارسنةا2002ابش ام ييرالمللاا اولملالدالملنب ثةامنالملهكب اأوا
عالدمه اولرضيضيشاعلهه ابخصاصالحضالءالملهكب الملسضا دةالبضدلءامناطهل (2004م)اولرتيات ملاباقاداللج وري اعلىا
لملحال اللحيزل،افرد اهمالرترخييابدخال ا 47.050امهكبةاخالل الر ما،2015اوذر اب دالرض كدامنالستيي ءاهل الملهكب ا
رلم ييرالربيشيةالملنصاصاعلهه افيالررهل الملاكا اكم ا اامبي افيالرشكلا( .)2ا
عدد املركبات الخاضعة للبرنامج الرقابي للمحول الحفزي
للعام 2015 -
7000
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ا

الشكل ( :)2عدد املركبات التي رخص باستيرادها في عام  2015بعد خضوعها لالشتراطات البيئية املتعلقة بعوادم
املركبات.
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 عمليات تمريرامللوثات الهوائية من املداخن بدون معالجة (:)By Pass
خاللالر ما2015اوبحسبالآلريةالملضي اعلهه اهمالرضبليااعنا()30اح رةارضمهاهاملاا ا الئيةابتدو اام لجةا()By Passامنا
مصن اأملنيامالربحهانا(أرب )اوح رض ارشهكةاايطالربحهان،او()18اح رةامناشهكةاهطااهارلبترولاوذر ابحسبالآلريةالملضي ا
علهه .

-2مراقبة تلوث البيئة البحرية من املصدر
 مكافحـة التلـوث النفطـي
تهدف ا اه اللخطة الراطنية املك فحة الالنسك ب الرنيطية اإلى اضم السض دلد امململة الربحهان اه ه احالد الالنسك ب ا
لرنيطيةالرتياتسجلابي اآواةاوأخهىافيالملي هالجقليميةاملململةالربحهان.او شهفاعلىاهنيياا اهاللخطةالملجلسالألعلىارلبيئةا
وتس ادهالجنةاهامافياعاااته اممثلي اعناتمي المل سس اللحكاميةاوم سس الررط عاللخ صاذل الر القة.اوضمناإط ا
هنيياا اهاللخطة،افرداهمافياع ما2015ماإا

الرض لي:

 هلرىافها الالسضدع ءابإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشيةابض اخا16ام سا2015ابالغ امناأحدالملالطني ايييداباتادالنسك با
ايطملافيافهضةالرصي دينافياسترة،احيثاهمالرضات امب شهةاولملك فحةاعلىامدىااالاةالي مامضض رية .ا
 فياهم مالرس عةالرث ايةاعشهاولرنصفامناظههايامالرثالا ءالملالف ا22اديسمعرا،2015اهمالسضالمابالغاععرالره هفامنا
ئيس اقسمالرسالمةاولربيئةالربحهاةافياشئا الملالنئابا ل ةالملالصال ايييدابحدو اتسهباايطملافياإحدىالملضخ ا
لرض ب ةارشهكةاأبااظبيالراطنيةالرر ئمةاعلىامشهوعاشهقاسترةالجسك نمل،اوبحسباهرهاهالرشهكةافإ اكميةا اتالراقادا
لملتسهب اإلى الربحه ابل ت ابا ة ارترل افرط ،افيم اق م افها الالسض بة الرض ب ارشهكة اايط الربحهان اب بكا اب هخ ذا
لجتهلءل الرال مةارضنظيفالملنطرة.اوقداهمتا ا ةالملاق اوإعدلداهرهاهاميصلاحالاللح داةاولجتهلءل الملضخاة.

 جـودة ميـاه الصـرف الصناعـي
يهدفابها مجامهلقبةاتادةامي هالرصهفالرصن عياإلىاللحدامنالآلا الر ملسيةاملي هالرصهفالرصن عياعلىالربيئةالربحهاةامنا
خاللاإخا عامص فالملص ن اإلىا ق بةادو اةامسضمهةارلضحر امناهالف اتادةالملي هالر دمةالملصهفةامنه ارلم ييرالربيشيةا
ق
لملرهةاوفر األحك ما"لررهل ا قما()10ارسنةا1999ابش الملر ييسالربيشيةا(لرهالءاولمل ء)"اوت دياله .اوفيا الالجط ،افردالسضلما
لملجلسالألعلىارلبيئةاخاللالر ما 2015ام ام ماع ا 48اهرهاهاهامنااض ئجاهحليلالر ين امنالملنشآ الرصن عيةاوق ما
بمهلت ته اولهخ ذالالتهلءل الرال مةاحي لالرض و ل الرال دةافهه ،افيم اأشهفالمليتشا الربيشيا اعلىاتم اعين امناعددا
62امنش ة.ا ا
ا
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 مراقبة مياه الصرف الصناعي ملصانع سسل الرمال
ي ضعرا الالرعرا مجامنالرعرلمجالملشتركة،احيثايضمالرض و ابي اقسمالملخضعرام اقسمالرضحملمافيالرضلا اب ر ملاعلىامهلقبةا
ق
مي هالرصهفالرصن عياومص ن اغسلالرهم ل.اق ماقسمالملخضعراب م ا 14اعينةامنالملنشآ الرصن عيةاوإتهلءا 476اهحليالا
ق
مخضلي اعلهه اخاللالر ما2015م،اومنااماإ س لالرنض ئجاإلىاقسمالرضحملمافيالرضلا ارد لسته ام المل دال الملسماحابه احسبا
لررهل ا قما10ار ما1999اوت دياله ابش اتادةالمل ءاولرهالء .ا

 مراقبة جودة مياه خليج توبلي
يسعىا الالرعرا مجاإلىا صداتادةالربيئةالربحهاةافياخليجاهابليابصا ةامسضمهةارلاقافاعناكثباعلىالراض الربيئيالر ما
رهالاللخليجاوعلىاوت اللخصاصامدىاه اهاتادةالملي هافي ابمصبامحطةاخليجاهابليامل لجةامي هالرصهفالرصحي.ا اوقداهما
ق
ق
خاللالر ما 2015اتم ام ام ماع ا 76اعينةامنامي هاخليجاهابلياأتهل اعلهه ا 1.446اهحليال امخضلي اشملتاقي سالألمااي ،ا
ولرنترل ،اولرنتريت،اولرياسي ،اولركلا وفيل،اولربملضيري ،اب جض فةاإلىاقي سالمل شهل الرييزي ئية.اعالوةاعلىاذر ،افرداهما
ق
ق
تم ا 14اعينةامنالرهولسبالرر عيةامناخليجاهابلياأتهل اعلهه ا 126اهحليال امخضلي اشملتاقي ساههكيزالر ن صهالرنز ة،ا
ولرنتروتي الرمللي،اولرملهبا الر االا  .ا
ا

- مهام أخرى
 .1فياإط امبدأالرض و ابي اقسمالملخضعرافيالرهيئةاوبي المل سس اللحكاميةاوللخ صةافيالملململة،اهماتم اوهحليلا74اعينةا
ق
ق
مي هامنالربيئةالربحهاةاولتهلءا666اهحليالامخضلي اعلهه اخاللاع ما،2015اوذر ابمش كةامنالملجلسالألعلىارلبيئةافياد لسةا
بحثيةاهرامابه ات م ةاللخليجالر هبملارضرييمامص فالرملهبا افيالملي هالالقليميةارلمململة.
 .2فياإط امبدأالرض و ابي اقسمالملخضعراولألقس ماولجدل ل الألخهىافيالملجلسالألعلىارلبيئة،افرداهمالرض و ام اوحدةاهرييما
لملش

الربحهاة،اوهماتسليماقسمالملخضعرا44اعينةامي هابحهاةاخاللاع ما،2015احيثاهماقي سالملالدالر ررةالركلية،اومنا

اماأ سلتالرنض ئجارد لسته ام المل دال الملسماحابه احسبالررهل ا قما10ار ما1999اوت دياله ابش اتادةالمل ءاولرهالء.ا
لسضالماوهحليلاعين الألمط اللحمايةالرال دة امنا World Meteorological Organizationخالل اشههاسبضمعر،اضمنا
بها مجالرتا  Intercalibrationلرالايش ًافياقسمالملخضعرارلض كدامنادقةااض ئ .
تم اوهحليلاعينةامي هامنامنطرةاتزاهةالرهافارري ساكلامنالألمااي ،الرنتريت،الرنترل ،الرياسي ،الربملضيري اوذر اخاللا
شههااافمعرامناع ما .2015ا
ا
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-3بيئة العمل -املنشئـات الخدميـة والصناعيـة القائمـة
يحهصالملجلسالألعلىارلبيئةاعلىاضم الرتزلمالملنشآ الرصن عيةاوللخدميةاب الشترلط الربيشيةاوهالفره ام المل ييرالربيشيةا
لرتياحددته الملهلسيماولررالاي الرا ل اةاذل الر القةاب ربيئة.اوعلي ايضما ا ةالألنشطةاللخدميةاولرصن عيةاذل الر القةا
ب ربيئة،اوفيا الالرسي قاهما ا ةا652امنش ةاخدميةاق ئمة.

-4اإلدارة البيئيـة للمـواد الكيميائيـة
يسعىا الالرعرا مجاإلىامهلقبةالسضيرلداولسضخدلمالملالدالرمليمي ئيةابهدفاحم يةالربيئةاولجنس امناأخط

الملضاق ة،اوذر ا

مناخاللاهنييااأحك ما"لررهل ا قما7ارسنةا2002ابش الرضحملمافيالسضيرلداولسضخدلمالملالدالملحظا ةاولملريدةابشدة".اوضمنا
ق
ق
ق
إط ا الالرعرا مج،افرداهماخاللالر ما2015اماد لسةا7.093امنض اكيمي ئي ،ا خيامنه ا6.210امنض ،ابينم اأتلالرترخييا
ق
ق
السضيرلدا857امنض اكيمي ئي ار دماهافهاأوالكضم لالمل لام الرال مةارلترخيياره ،افياحي ا فثا26امنض ابسبباهصنييه ا
ق
ضمنالملالدالملحظا ةاوفر ارلرهل الرا ل لالملاكا .اوقداهمتامناخاللا اهالر مليةاد لسةا3.7220ام دةاكيمي ئيةاقبلتامنه ا
36.337ام دةاوأتلتا857ام دة،اكم اهمتالملهلقبةاولجفس حاعنا35.677ام ملةاملنض
لحضا ا اهالملنض

اكيمي ئيةاعلىامن فاالملململةاحيثا

اعلىا107.031ام دةاكيمي ئية.

 اإلدارة البيئيـة للمـواد االسبستوسية
خاللالر ما2015م،اهماهنييااقهلبةا29ا ا ةاهيضيشيةار دةامالق ابهدفالرضحر امناهالف اعملي اإ لرةاوارلاولرضخليامنا
ق
ق
لملالدالالسبسضااةام الالشترلط الربيشية.اكم اهماإ لرةام ام ماع ا.135امترلاممل ب امنالملالدالجسبسضاسيةاهمالرضخليامنه ا
ق
فياماق احييرةاب هب عالرطهقالرسليمةابيشي  .ا

-5اإلدارة البيئيـة للنفايـات
يراماقسمالرضحملمافيالرني ي ابإدل ةالرني ي الرصن عيةابمخضلفاأاالعه اب جض فةاإلىالرني ي اللخطهةالرن ه ةاعناقط عا
لرهع يةالرصحيةاوذر اهنييالارلرهل ل الربيئةاذل الر القةاولملنياةارر اا الربيئةا قما21ارسنةا1996اب رض و اولرضنسي ا
م الألطهلفاللحكاميةالألخهى اذل الر القةاكا ل ةالرصحةاوو ل ةالألش لاوشئا الربلدي اولرضخطيطالر مهلنمل.اوفيا الا
لجط ايرامالررسماب رترخييارألنشطةالملض لرةاب رض ملاوارلالرني ي ،اوضمنالرعرا مجالرهق بمل اق مابزا اةا 310امنش ةا
صن عيةاوخدمية.ا ا
 النفايـات الصناعيـة ا

ق
ق
هماخاللالر ما2015الرضخليامناقهلبةا8,518.4امترلاممل ب امنالرني ي الرصن عيةاللخطهةاوشب اللخطهةافياماق احييرةا
ق
ب هب ع الرطهق الرسليمة ابيشي  .اومن ات اب اآخه ،ايضمالرضنسي ابصا ة امسضمهة ام اإدل ة او ل ةاشئا ا الربلدي اولرضخطيطا

14

إدارة السياسات والتخطيط البيئي  /قسم التخطيط البيئي  /فبراير2016

لر مهلنملاالسضخدلمامدفناعسملهالرالايخا اجشهلفهمامناأتلالرضخليامنالرني ي الرصن عيةاغيراللخطهةاب دام ينته ا
ق
ود لسته امناقبلالملجلسالألعلىارلبيئة.اوفيا الالرسي ق،افرداهمافياع ما2015مالرترخييارلضخليامنا4,681,877ات راا ا
منالرني ي الرس ئلةاغيراللخطهةاو7,991امتراممل باو5,214اطناو329اقط ةامنالرني ي الرصلبةالألخهىافيامدفناعسمله.ا ا

 جـودة امليـاه الجوفيـة حـول مدافـن النفايـات
يرامالملجلسالألعلىارلبيئةابصا ةامسضمهةابهصداتادةالملي هاللجافيةابمالق امخض ةاحالامدلفنالرني ي اكإتهلءالحترل لا
رلضحر امناعدماوصالالمللاا الرتياقداهتسهبامنه اإلىاخزلا الملي هاللجافية.اوضمنا الالرعرا مجالملسضمه،افرداتم امخضعرا
لملجلسالألعلىارلبيئةاخاللالر ما2015مام ام ماع ا5اعين امناآب الملي هاللجافيةالرالق ةافياكلامناعسملهاولردو احيثا
ُ
أتهلاعلهه اقهلبةا70اهح ريلامخضليةا ا

 الزيـوت املستعملـة
خاللالر ما2015م،اهمام لجةاوهصديه3,809,668ات راا امنالرزاا الملسض ملة،اكم اهمافهذا ق بةامسضمهةاعلىالرشهك ا
لرتياهم ساعمليةاتم الرزاا الملسض ملةاب هذالمل لجةاأوالرضصديه.اوفياذل الرسي ق،افرداهماإع دةاهرييمالجمك ا الرينيةا
ق
ولرط قةالالستي بيةارلشهك الملهخياره اب سضيرلدالرزاا الملسض ملةابهدفاإع دةالرضدواه،اكم اهماأيا االرترخيياب سضيرلدا
حالليا10651اطن امناهل الرزاا  .ا

 النفايـات الطبيـة
خاللالر ما2015م،اهمتام لجةا2,023,308اكيلاتهلم امنالرني ي الرطبيةافيامحهقةاشهكةالربحهانامل لجةالرني ي ا
ق
لرتياهمالرترخيياره امسبر امناقبلالملجلسالالعلىارلبيئةاملزلورةا الالرنش ط.اا
ٌ
لقبةالملجلسالألعلىارلبيئةاحيثاه هىاهح ريلامخضعري ادو اةاكلا6اأشهها
كم اهخا ام لجةالرني ي الرطبيةاإلىاإشهلفاومه
رضرييماتادةالالاب ا الر اةالرن ه ةاعناعمليةالمل لجة .ا

 برنامـج تبـادل النفايـات
يهدفا الالرعرا مجاإلىاخيثاكمي الرني ي الملنض ةامناخاللاتشجي الملنشئ الرصن عيةاعلىاإع دةالسضخدلمالرني ي ا
ق
وهدواه ابدال امنالرضخليامنه .اوفيا الالرسي ق،اهخا اعمليةاارلالرني ي اإلىا ق بةالملجلسالألعلىارلبيئةارلضحر امنا
لستيي ءاعمليةالرنرلارالشترلط اولرا االبطالربيشية.اوفياع ما2015م،اأا ز ا25عمليةاارلايض ل ام ظمه ابتب دلالرزاا ا
لملسض ملةا( اا الرتشحيم)ام الرشهك الملهخصةاجع دةاهدواهالرزاا الملسض ملةامحلي .اوك زءامنا الالرعرا مج،افرداهما
تسجيلاوه ديدالرتسجيلارلشهك الرن قلةارلمخلي اللخطهةاحيثابلااعدد اع ما2015ماحالليا 27اشهكة و 3اشهك ا
تديدة .ا
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الشكـاوى البيئيـةخاللالر ما2015م،السضربلالملجلسالألعلىارلبيئةاععراللخطالرس خنا 75اشكاى ابيشيةامنالملالطني اولملريمي  ،احيثاهما
مض ب ته امناقبلالمليتشي الربيشيي افياحينه اولهخ ذالالتهلءل الملن سبةاحي ره .ا ا

املخالفات البيئيـةخاللالر ما2015اوأان ءالرزا ل الردو اةاملهلقبةالملنشآ الرصن عيةارلض كدامناهطبيره ارلم ييراولالشترلط الربيشية،احه ا
إخط ل اكض بيةابلااعدد ا()23اومح ضهاضبطاقا ئيةارلمنشآ الملخ ريةارالشترلط الربيشيةابلااعدد ا(.)2ا

االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف الدولية واإلقليمية:حمايـة طبقـة األوزون
يهدفا الالرعرا مجاإلىاحم يةاطبرةالألو و امناخاللاوض اضالبطاعلىالسضخدلمالملالدالملسضنزفةاره .اوفيالر ما2015م،اهمتا
مهلقبةاأتهزةاوم دل الرضعريداولرضملييفالملسضا دةاإلىامململةالربحهانارلض كدامناخلا امنالملالدالملستنيدةارطبرةالألو و ،ا
كم اهمالرض كدامناهالف الرملمي الملسضا دةام ااظ ماومضطلب ابهوهاكال امااتريت لابش الملالدالملستنيدةارطبرةالألو و .ا
وضمناإط ا الالرعرا مج،اهمالرترخيياالسضيرلدا 318.337اته اوم دةاهملييفاوهعريداخ ريةامنالملالدالركلا فلا وكهباايةا
CFCامناخاللاهرييما4.031ام ملة.اوقداهمالرسم حاب سضيرلدا836.222.4اك مامنالملالدالرهيد وكلا وفلا وكهباايةاHCFCا
وا 755.279.4اك مامنالملالدالربديلةالألخهى امناخاللا 172ام ملة،اكم اهمالرسم حاب سضيرلدا 65.397.5اك مامنالملالدا
لربديلةارله راا الملسضخدمةافياعملي اإطي ءاللحها اخاللالرهب الألول امنالر ما2015م.امنات اباآخه،اقداهمالسضيرلدا
500اك مامنام دةالمليثيلابهوم يداوذر اب هذاللحجهالرصحياوعملي ام اقبلالرشحنالرشكلا( .)3ا
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الشكل ( :)3أعداد أجهزة ومعدات التكيي والتبريد التي خضعت لبرنامج حماية طبقة األوزون خالل العام 2015م.
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 -3إدارة التنوع الحيوي
املـهمـة
هراماإدل ةالرضناعاللحيالابمض ت ب تتةالررا ت ت ت ت ت ي ت الملههبطتتةاب ت رضناعاللحيال،اولرتيامنابينه ت امض ت ب تتةاهنييتتاالرتش ت ت ت تته ت الراطنيتتةا
لملض لرتةابحمت يتةاوص ت ت ت تتا الرضناعاللحيالافيامململةالربحهان،ا اوكار امض ب ةاوهنيياالرتزلم امململةالربحهاناه هالالهي قي ا
ق
لردوريةاولجقليميةالمل نيةاب رضناعاللحيال.اكم اأوكلاإلىالالدل ةاأيا امهمةاإد لجات ميمالعضب ل اللحي ظاعلىالرضناعاللحي االا
وتش تتجي الس تتضخدلم الملس تتضدلمافيالس تتترلهي ي اوخططاوبهلمجاوتش تته

الررط ع الألخهىافيالملململة،اولرضنس تتي اولرض و ا

بص ت تتا ةامس ت تتضمهةام اللجه الراطنيةالمل نيةارا ت تتم اهنييااهل الملضطلب ابص ت تتا ةاف علة،اب جض ت ت فةاإلىاهخطيطالألنش ت تتطةا
ولملب د ل الرتياتستهدفالملح فظةاعلىالملال داللحيةاولرنظمالجيكاراتيةامناك فةاأاالعالرضلا الربيئياولرنش ط اولملم س ا
لربشهاةالالخهىالرا ةاب رضناعاللحيال .ا

املشاريع واإلنجازاتتحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي البحرينهمالربدءافياهنيياامشهوعاهحديتثالالسترلهي يتةاوخطتةالر متلالراطنيتةارلضنتاعاللحيتال افيامململةالربحهانالره دفاإلىاه طها
هاته امململةالربحهانالملسضربليةاحالاللحي ظاعلىاهناعه اللحيالاومال د اللحيااة،اوت زازامس م ته الردوريةافياللحي ظا
علىالرضناعاللحيال اعلىالرنط قالر رميالرتياحددته اغ ي اآيش يا2020م،اوذر ابتبني الرنهج الرتش كملاأان ءالربدءافياإعدلدا
مسادةالالسترلهي يةاوخطةالر ملارلضناعاللحيال امناخاللامس مةاممثلا اعنالمل سس اللحكاميةاولملج رسالربلديةا
ولررط عاللخ صاوللج م

الالك ديميةاوللجم ي الأل ليةافيال ب ةاو اشاعملاوطنيةاتش و اةاعرد اخاللالريترةامناأكضابها

2013م اإلى اديسمعر ا2015م ابهدف الرض هف اعلى امهئي تهم ابش الملنهجية الملرترحة ارهال الملشهوع اوأوراا الر مل الملض لرةا
ب لحي ظاعلىالرضناعاللحيال،اكم اهمالسضملش فامهئي اللخعرلءالملحليي ابش الررا ي الملحا اةالملض لرةاب رضناعاللحيالافيا
لربحهانامناخاللاعدةالسضبي ا اب جض فةاإلىالملر بال الرشخصيةالملب شهة .ا

 .1.1دراسة تحليل الشركاء وخريطة صنع القرار
ضمناإط امشهوعاهحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالراطنيةاوب رض و ام اللخبيرالراطنيالرعروفيسا اتميلاللخزلعي،اهما
لعدلداد لسةاهحليلالرشهك ء اوخهاطةاصن الررهل ابهدفاهحديدالرشهك ءالراطني اذول الر القةاب رضناعاللحيال افيامململةا
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لربحهاناولر القةافيم ابينهماب هب عاأسساوم ييرادورية،اكم اواحدداطهارةاصن الررهل الملض ل ابحم يةالرضناعاللحيال افيا
لربحهان .ا

 .2.1دراسة تقييم التنوع الحيوي في البحرين
ضمناإط امشهوعاهحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالراطنيةاوب رض و ام اللخبيرالراطنيالرعروفيسا اتميلاللخزلعي،اهما
لعدلد اد لسة اهرييمالرضناع اللحيال افي امململة الربحهان ابهدفالسض هلذ اح رة الرضناعاللحيال اوهحديد الملهددل الرهئيسيةا
وأوراا اللحم يةارلضناعاللحيالافيامململةالربحهان،احيثاهماهبنيااهجا()DPSIRاجعدلدا اهالرد لسة.ا

 .3.1دراسة تعميم اعتبارات التنوع الحيوي على كافة القطاعات املعنية
ضمناإط امشهوعاهحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالراطنيةاوب رض و ام اللخبيرالراطنيالرعروفيسا اتميلاللخزلعي،اهما
لعدلداد لسةات ميمالعضب ل الرضناعاللحيالاعلىاك فةالررط ع المل نيةابهدفاهحديداعن صهالرضناعاللحيالالملرترحات ميمه ا
وطهق امرترحةارض ميما اهالالعضب ل ،اب جض فةاإلىاعهذارنض ئجالملضاق ةامنات ميمالعضب ل الرضناعاللحيال اعلىاك فةا
لررط ع .

 .4.1دراسة خدمات النظم االيكولوجية
ضمناإط امشهوعاهحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالر ااطنيةاوب رض و ام اللخبيرالردوليالمل ضمد،اهمالعدلداد لسةاخدم ا
لرنظمالاليكاراتيةافيامململةالربحهانابهدفاهحديداوهرديهاللخدم الرتياهافه الملالئلالرعريةاولربحهاةاوذر اب سضخدلما
منهجي اع مليةارضرييما اهاللخدم  .ا

 .5.1االستراتيجية الوطنية للمحميات الطبيعية
همالعدلدالالسترلهي يةا
ا
ضمناإط امشهوعاهحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالراطنيةاوب رض و ام اللخبيرالردوليالمل ضمد،ا
لراطنيةارلمحمي الرطبي يةافيامململةالربحهانابهدفات زازالدل ةالملحمي الرطبي يةامناخاللاوض اأ دلفاوخططاهنييايةا
محددةاركلامنطرةامحمية،ام اهاسي ارشبملةالملحمي الرطبي يةافيامململةالربحهان.

 .6.1الخطة التنفيذية إلدارة الهيرات الشمالية
ضمناإط امشهوعاهحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالراطنيةاوب رض و ام اللخبيرالردوليالردكضا المل ضمد،اهمالعدلداخطةا
هنييايةاجدل ةالرهيرل الرشم ريةاوذر ابتبنيااهجالرنظ مالاليكاراجيارض زازاللحم يةالربيشيةافياا اةابارث مة،او يرابارث مةاو يرا
شتيةاو يراباعم مةالرتياهماتسجيله اكماق اههل اع رمي .ا
ا
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انشاء سرفة تبادل املعلومات املتعلقة بالتنوع الحيويهماهنظيماأول او شةاعملاعلىامسضاى ادول اللخليجالر هبملاحال اآريةاإنش ءاغهفاهب دلالمل لام اللخ صةاب رضناعاللحيالا
ردعماوهنييااللخطةالالسترلهي يةارلضناعاللحيال ا(،)2020-2011اوذر اهحتاإشهلفالملد بالردوليالمل ضمدارإلقليمالر هبملا
مناقبلاسملهه اةالهي قيةالرضناعاللحيال.
تهدفاغهفةاهب دلالمل لام اإلىاتسهيلالراصالارلم لام اولربي ا الملض لرةاب رضناعاللحيالافيامململةالربحهان،اولسض هلذا
تهادالملململةافياهنيياالرتزلم ته اه هالالهي قية الملض لرةاب رضناعاللحيال اوخطته الالسترلهي يةاوتسليطالرااءاعلىالرض و ا
لرر ئمابي امخضلفاللجه ا اولرشهك ءاللحكاميةاولر يراللحكاميةاولرتياتشملاتمي الررط ع الرس عيةارضنيياامشهوعاهحديثا
لالسترلهي يةاوللخطةالر

ملالراطنيةارلضناعاللحيالاملململة .ا

منا الالملنطل ،اهماتشمليلافها اعملاوطنياياماأعا ءاوممثلي امناك فةاللجه المل نيةا(للجه الملهكزلارلم لام اوته ا
لملس حةاولرتسجيلالر ر لاوو ل ةالألش لاوش و الربلدي اولرضخطيطالر مهلنملاوت م ةالربحهاناوت م ةاللخليجالر هبملا
وشهكة اايط الربحهان اوشهكة اللخليج ارصن عة الربتروكيم وا اوتم ية الرشب ب اولربيئة اوتم ية الربحهان ارلبيئة اوحهكةا
لرشب بالر هبملارلمن خا–الربحهان)اوهماهنسي الالد اول اولملسئاري ابي اأعا ءالريها اب جض فةاإلىامهلت ةامحضاىاآريةاغهفةا
هب دلالمل لام املململةالربحهاناخاللاخمسةاأي مالرضد ابية.اوقداهماإعدلدامحضاىاأوليارلماق اعلىالر نال

ا.bh.chm.cbd.netا ا

ا
ورشة العمل التدريبية الوطنية األولى انشاء سرفة تبادل املعلومات املتعلقة بالتنوع الحيوي

مشروع إعداد القائمة الوطنية لألنواع املهددة باالنقراض ()Red List20
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هماهنظيماو شةاعملاهد ابيةا«إعدلداق ئمةاحمهلءاألاالعامخض ةامنالرضناعالألحي ئملافيامململةالربحهان»اب رض و ام الملهكزا
ق
ق
ءافها اوطنيابحهانيا(خمسةاعشهاخبيرلاومخضص امنات م ةالربحهان،اوت م ةا
لجقليميالر هبملارلترل الر رمي،احيثاهماإنش ا
للخليجالر هبمل،اوإدل ةالرثروةالرسمملية،اوإدل ةالرهق بةاولرصحةاللحيالايةاومحميةالر هان،اإض فةاإلىاخعرلءالملجلسالألعلىا
رلبيئةاولملهكزالجقليمي)ارل ملاعلىاإعدلدالرر ئمةاللحمهلءاوف اللخطاطال اج ش ّديةاولمل ييرالردوريةالملضب ةافيالالهح دالردوليا
رصا الرطبي ةاا(.)IUCNاومنالمل ملالالاته ءامنه اوإصدل اخاللالر ما 2016ا

مشـروع استـزراع أشجـارالقـرميهدفالملشهوعاللىاه يلاولحي ءالملالق الرطبي يةابهدفالملح فظةاعلىالرضناعاللحيال اب جض فةاإلىاخل ام ال اتديدةا
رلسي حةالربيشيةارلمالطني  .اوقداهماخالل الر ما 2015الستز لعام اير ب امن ا3.020شضلة امناشجهالررهم افي امشضلاهابليا
لرض ب ارا ل ةالالش لاوشئا الربلدي اولرضخطيطالر مهلنملاو200اشضلةافيامحميةادوحةاعهلد.ا ا
ومنالمل ملاأ ايضمالرضاس افيامشهوعالالستز لعاجع دة اه يلالملن ط الملضد ا ة اب لخليج،اخ صةاهل الرتياك اتاهنماافهه ا
أشج الررهم،اوذر ابدعمام لياكهامامناقبلالملب د ةالراطنيةارضنميةالررط عالرز لعي.اكم اهماهنظيماحملةارضنظيفادلخلا
لملحميةاج لرةالالوس خاولالكي سالربالستيمليةالر ررةافيالشج الررهم .ا

زراعة شتالت نبات القرم ،وتنظي محمية دوحة عراد.
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رصد ظاهرة نفوق األحياء البحريةينياالملجلسالألعلىارلبيئةابها مجارهصدالألحي ءالربحهاةالرن فرةاوعلىاوت اللخصاصالألسم ًاولرسالحفاولرثديي الربحهاةا
بصا ةامسضمهة.اوضمناإط ا الالرعرا مج،افرداهماإنش ءاق عدةابي ا ارلحيالا الرن فرةاكم ايضمام ينةاللحيالا الرن فرةا
ولرض هفاعلىامسبب الرنياقاقبلاأ ايضمالرضخليامناللحيال الرن ف اب هب عالرطهقالرسليمةابيشي اوذر اب رض و ام او ل ةا
لربلدي اولرضخطيطالر مهلنمل.اوخاللاع ما2015ماهمام ينةا8ابرهالربحه،او11ادوريي ،او21امناااعالرسالحفاللخاهلء،ا
و4امناااعالرسالحفامنر الرصرهاوحا اولحد .ا

رصد ظاهرة املد األحمرق
اظهلارضملهل احدو اظ هالملدالألحمهافيالملي هالجقليميةافيالآلواةالألخيرة،اوم ايترهباعلىا اهالرظ هةامناآا اسلبيةاقداهط لا
محط اهحليةالملي هاوم اتسبب امنااياقارألسم ً،افرداه ب تالرلجنةالراطنيةاعدةاح رةاولحدةارظ هةالملدالألحمها صد ا
خاللا2015م.ا ا
ا

 االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف الدولية واإلقليمية:االتفاقيـة املتعلقـة بالتنـوع الحيـوي
همالعدلدالرضرهاهالراصيملارلمن ط الربحهاةاذل الأل ميةاللحيااةاولاليكاراتيةاوهرديمةارسملهه اةالهي قيةالرضناعاللحيالا
منابهدفالالسضي دةامنالمل لام الملردمةافيالتضم عالرلجنةالرضرنيةاولر لمية .ا

اتفاقية سايتس
ق متالرلجنةالرضنييايةالمل ريةامناعدةاته ام نيةاوبهئ سةالملجلسالالعلىارلبيئةاب رداعدةالتضم ع اتش و اةاوهنسيريةا
ق
مناأتلاهنيياالالهي قية.اوفيا الالجط ،اهمالعدلدامسادةالرر اا الراطنياهمهيدلار هض اعلىام لسالرا لءالمل ااقه.اكم اهما
ههخييا27اطلبارضصديهاأوالع دةاهصديه،او140اطلبالسضيرلدارألاالعالمللحرةاب هي قيةاس يتس .ا
ا
ا
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ا
اتفاقية املحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ا
فياع ما2014م،اهردمتامململةالربحهاناخاللالن ر دالالتضم عالرث رثاعشهارلجنةالردلئمةارالهي قيةابمرترحايهدفاإلىات زازا
لررد ل الرينيةالجقليميةالملض لرةابتنيياابهوهاكال اا غاا ابش اللحصال اعلىالملال داللجينيةاولرضر سمالر دلاولملنصفا
رلمن ف الرن شئةاعنالسضخدلمه اووض ااخطةاجعدلدالرنظ مالالقليميالملاحداردولام لسالرض و ارد اولاللخليجالر هبيةابش ا
للحصال اعلىالملال داللجينيةاولرضر سمالر دلاولملنصفارلمن ف الرن شئةاعنالسضخدلمه افيادول اللخليجالر هبية.اومنا الا
لملنطل  ،اوخالل الر م ا2015هما
لعدلداتدولاأعم لامرترحارضنيياا
لرا شة اولرضنسي ام اللخعرلءا
ق
لملرترحي  ،اواظهل ار دم او ودا
أسم ء امهشحي امن ادول اللخليجا
لر هبمل افرد اهم اه تيل ا اها
لرا شةاإلىاع ما2016م.ا ا
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 -4إدارة العالقات الدولية واإلعالم
املهمة
هراماإدل ةالر القت الر ت متةاولجعالمابت ر متلاعلىاهنميتةالال ضمت مابت رنالايالرتربااتةاولجعالميتةاولالتضمت عيتةاولرثرت فيتةالمل نيتتةا
بزا دةاوهطااهالراعيالربيئياردلاك فةاش تهلئجالملجضم ،اب هذاهمملي الملجضم امنالملس ت مةالري رةارضحري الأل دلفالملهتاةا
رلحيت ظاعلىالربيئتةاوهطااه ت .اوهرامالجدل ةافياس ت ت ت تتبيتلاهنييتاامه مه اب رضنس ت ت ت تتي ام الجدل ل الرينيةاب ملجلساراضت ت ت ت ت الرعرلمجا
ولملش

الرتياهصبافياسي قالرضاعيةاولرض هافابمش

الملجلساو ف الراعيالربيئياعندامضخالالررهل اولملجضم  .ا

املشاريع واإلنجازاتق متالدل ةالر الق الردوريةاولالعالماب ملجلسالألعلىارلبيئةابتنظيمالر ديدامنالري ري الردلخليةاوللخ تيةا اوليا اهصميما
وطب عةاتمي امضطلب الملجلسالجدل اةالرياميةاأواللخ تيةارلي ري امناو شاوم همهل اك رض لي:

التنظيم اللوجستي لورش العمل الفنية واملؤتمرات البيئيةهرامالجدل ةاب رضنسي اولملض ب ةام الجدل ل الرينيةالمل نيةاب ملجلسارضافيرالحضي ت ته الرلاتستيةابش الرضنظيمارلا شالر ملا
أوالمل همهل ،اوفيم ايليالري ري الرتياق متالجدل ةاب رضنظيماره اخاللالر ما 2015ا
 .1لملنضدىالردوليارالقضص داولرضرني اللخاهلء .ا
 .2و شةالر ملالراطنيةالرث ايةاللخ صةابمشهوعا .NBSAPا
 .3حيلاهدشي الالسترلهي يةالراطنيةارلضخليالرضد اجيامنالملالدالملستنيدةارطبرةالألو و .
 .4حيلاهدشي الرضرهاهالراطنياللخ مسارلضناعالربياراجي.
 .5و شةالر ملالالقليميةاردولاللخليجا(بهوهاكالاا غاا ).
 .6و شةاعملابن ءالررد ل او ف امسضاىالراعياردىاوس ئلالالعالمابش ات ييرالملن خاولرط قةا–الرطها اللىاب س.
 .7و شةاعملا(دو الررط عاللخ صافياهنيياالرنهجالالسترلهيجيارإلدل ةالردوريةارلمالدالرمليم ئية.)SAICM-
 .8هنظيماو شةاعملالرط قةالرا اة.
 .9هنظيماأسباعالربيئةالربحهاني-لالو وبمل اب رضنسي ام الرسي ةالريهنسية،اولالمل اية،اولاليط رية،الملهكزالرعريط نمل،ا
ولملهكزالر هبملارلترل
 .10لملش كةافيالالحضي لام ابها مجالالممالملضحدةارلبيئةابمن سبةايامالربيئةالر رميايااياا2015ا(ف ريةالرسيتياسنتر).
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تنظيم فعاليات توعوية بيئيةت ضعرالرضاعيةالربيشيةاأحدالمله مالرهئيسةالرتياهرامابه الجدل ةافياسبيلا ف الراعيالربيئياردىالملجضم ابك فةاشهلئح .اوهض و ا
لجدل ةافياس ت ت ت تتبيلاذر ام الجدل ل الرينيةارلم لس،اوهنيااس ت ت ت تتناا الر ديدامنالرعرلمجالرتياتست ت ت ت مافيات ييراس ت ت تتلاًالملالطنا
تةاريابهلمجاأس ت ت ت ت س ت ت ت تيتتةافيا
ا
وهاتههت ااحاالجي ت بيتتةافيات ت ملت اوم الربيئتتةابكت فتتةاقطت عت تهت .اوبت رهغمامناأ ا ابهلمجالرضاعيتتةالربيشيت
ق
ق
ق
بها مجاعملالجدل ةاإالاأنه اأيات ابهلمجا دييةالجمي امشت اوبهلمجالملجلساحيثاع دةام اهكا اتزءاأست سي امناكلامشهوعا
أوابها مجاهنياهالجدل ل .اوفيم ايلياعهذارلعرلمجاولالحضي ري الرضاعااةالرتياق مالملجلساب رضنظيماره اأواش ت ت ًافهه اضت ت تمنا
ف ري ام سس اأخهىافيالملململة .ا
 .1إرر ءالملح ضهل الرضاعااةالربيشيةاب رض و ام او ل ةالرتربيةاولرض ليم.
 .2لرر ءالملح ضهل الرضاعااةالربيشيةار ددامناتم ي الملجضم الملدنمل.
 .3لالحضي لابيامالربيئةالراطنيافعرليها2015
 .4هنظيماو شةاعملاب رض و ام اتم يةالملهندسي ابمن سبةايامالربيئةالر رمي.ايااياا.2015
 .5لالحضي لابيامالربيئةالر رمي -دوحةاعهلداب رض و ام ام لسالرنالب.
 .6مض ب ةاولرضنسي اولالحضي لاب ئزةالملنظمةالجقليميةالحم يةالربيئةالربحهاةارلهسماولملر لارطالبالملدل س.
 .7لالحضي لابياماللحي ةالريطهاةاردولام لسالرض و ا.
 .8هنظيماحملةاهنظيفامضنزهاومحميةادوحةاعهلد.
 .9لملش كةام او ل ةالردلخليةافيالمل سملهالرصييملاألبن ءالراب ط.
 .10لملش كةام او ل ةالرتربيةاولرض ليمابم هذا دنملاعلم .
 .11لملش كةافيام هذالملهنالرهندسيةاب م يةالملهندسي .
 .12لملش كةافيام هذالريهوسية.
 .13لملش كةافيام هذاللحدلئ .
 .14لملش كةافيالريامالر ئليارشهكةالربحهانارلنيط-ب بكا.
 .15لملش كةافيام هذاب بكاارلسالمةالملهنية.
 .16لملش كةام اشهكةا انارالهص ال افياحملةاهاعااةارلني ي الالرملترواية.
 .17إطالقاماق الرضالصلالالتضم عيا(لجنسض هلم)ارلم لس.
وضع تصميمات فنية للمناسبات والفعاليات البيئيةير اضمنامه مالجدل ةاوض الرضصميم الرينيةارلي ري اولألنشطةالراطنيةارلم لس،اوارامالألخص ئيا المل نيا ابإعدلدا
لمللصر اللجدل اةاولرالفض الجعالايةابم ايضم ش ىاوأ دلفالري رية.اوقداق متالجدل ةاخاللالر ما2015ابضصميمالرض لي :ا
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.1
.2
.3
.4
.5

هصميمالمللصر اللجدل اةاللخ صابيامالربيئةالراطني.
هصميمابط ق الرتهنئةاب ريامالراطنياواامالملهأةالربحهانية .ا
هصميمالمللص اللجدل لار األسباعاللخليجيارلبيئة.
هصميمامطااةااب الررهم.
هصميمالعال ات ئزةام لسالرض و ارلبيئة.

تنظيم الزيارات امليدانيةيناالاضمنالرضاعيةاولرضثريفاب ملي يماولررا ي الربيشيةاهنظيما ا ل اميدلايةارلجه اولمل سس اللحكاميةاوللخ صةا
ب ملململةار هذات هايهمابإا ل الملجلساوبهلم الرتيارياقيدالرضنييا،اوقدااظمتالجدل ةاخاللالر ما2015ام ماعةامنا
لرزا ل المليدلايةامد تةاأدا ه .ا
هنظيم ا ا ةاميدلايةارطلبةامدل سالاليم ابمن سبةايامالال لض يالرهطبةاإلىاخليجاهابليارلض هفاعلىال ميةااب ا

.1
لررهم.ا
لملش كةافياهنظيما ا ةالملصا انالملحترفي املململةالربحهانارضصااهافيلماوا ئرملاعناللحي ةالريطهاة.
.2
هنظيما حلةاللىاخليجاهابليارافدامنالملب د ةالرز لعية.
.3
-الرلج الراطنيةاولجقليميةاولردوريةالملض لرة ب جعالماولرضاعيةالربيشيةا

 لرضنسي االتضم ع الرلجنةالراطنيةالج ئزةام لسالرض و ارلبيئةاوللحي ةالريطهاةابمململةالربحهان،اولملش كةافيا
هحمليماللج ئزة .ا
 لملش كةافيالجنةاهحمليمات ئزةاب بكاارلمدل ساللخاهلء.ا ا
 لملش كةافيالجنةات ئزةاسماالرشيخاا صهابناحمداآلاخلييةاألفالامخيم.
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ً
ثانيا :األقسام الفنية املساندة والتي تتبع الرئيس التنفيذي بشكل مباشر:
-1قسم التراخيص البيئية
املهمة:
هماإنش ءاقسمالرترلخييالربيشيةاع ما 2011اريكا اولتهةالملجلساوحلرةالالهص لاب ملستثمهانالرهلغبي افياللحصال اعلىا
لرترلخييالربيشيةارلمش

الرضنمااة.ا ا

عمل الررسم اعلى اتسهيل اوتسه ا
لسضصدل الرترلخيي ،اكم امملنا
لملستثمهان امن اهرديم اطلب تهم امنا
ق
خالل اارطة الهص ل اولحدة ،ابدءل امنا
ق
مهحلةاهرديمالرطلباوصاالاإلىامهحلةا
إصدل الرترخيي.ا ا
يضطلباعملالررسمالرضنسي اولرض و ا
ق
م الجدل ل الرينيةاب ملجلساوهحديدلا
إدل ة الرضناع اللحيال اوإدل ة الرضرااما
ولرهق بةالربيشيةاالسضصدل الرترلخييالربيشية .ا
ا

املشاريع واإلنجازات
م امنضصفالر ما،2015اهم بطالملجلسالألعلىارلبيئةابنظ مالرسجال الرض اةاللخ صابا ل ةالرصن عةاوالرض ةاولرسي حةا(،)BLISاوبهالاهماهمملي الملستثمهامنالنه ءاإتهلءل اللحصالاعلىاههخييابيئيامناخاللالرشبملةالر نملباهيةا(ل اجاترات) .ا
 ا غبةامنالررسمابتسهيلاواتسه اإتهلءل الرترخييافردالاضهجالررسماسي سةاإصدل الرترخييالربيئيارلمك هبالجدل اةالرالق ة افي الملن ط الرسملنية اوفي الألدول اغير الأل ضية ارلمن ط اللخدمية امن اغير الرري م ابزا ة البضدلئية ،اوبار اهم اتسه ا
إتهلءل الرترخييارلمستثمهامنا72اس عةا(علىاأقلاهرديه)اإلىا15ادقيرةا(علىاأكثراهرديه)افيالراقتاللح لي .ا
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-يس مالررسمابد لسةالملش

الرصن عيةالرص يرة،اواافهابار اتهداووقتالالخص ئيي المل نيي افيالجدل ال الرينيةاوارن ا

مناض طالر ملاعلههم،اوتشيرالجحص ئي ارل ما 2015اب ام انسبض ا %23امناطلب الملش

الرصن عيةاهضماد لسته ا

ولرترخيياره امناقبلاقسمالرترلخييالربيشيةا(لرشكلا .)4ا
الشكل( ،)4نسبة املشاريع التي يقوم قسم التراخيص بترخيصها من مجموع الطلبات املقدمة
ا

إدارة التقويم والرقابة البيئية

قسم التراخيص البيئية

ا
ا

23%

ا
ا

77%

ا
ق
بلااعددالملش الرضنمااةالرال دةاررسمالرترلخييالربيشيةارلنصفالرث نملامنالر ما2015احالليالرت تا1.952امشهوع امردمةاق
ق
مناخاللااظ مالرسجال الرض اة)،(BLISاوقداهمالالاته ءامنا 1.843امشهوع افياحي اأ ا ن ًا 109امشهوع ام ا لرتاقيدا
ق
لرد لسة،اكم اهما فثا38امشهوع ار دمالستيي ؤ مارلم ييرالملطلابة.
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-2الشؤون القانونية
املهمة:
الرر ا ااايةاومض ب ته ا

هخضيالرشئا الرر ااايةابإبدلءالرهألالرر اانملاملخضلفاإدل ل الملجلسالألعلىارلبيئة،ا اوبصي غةالرتشه
لحي اإصدل ،اكم اهرامالرش و الرر ااايةابضمثيلالملجلسافيالج الرعرمل اولرلج الرا ل اةارلش و الرر اااية.اب جض فةاللىا
إبدلءالرهألالرر اانملافيامش الررالاي الملردمة امناللجه اللحكاميةاولرتياهكا الرتشه الربيشيةاذل اعالقةافهه اأوا
لملجلسالألعلىارلبيئةاتهةام نية،اولعدلدالملاكهل الرر ااايةارلني بةالر مةابخصاصالملخ ري الربيشيةاوإح رةالملخ ريي ا
رلمح كم اللجن ئية.

املشاريع واإلنجازات
تشريعات املجلس للعام 2015 .1قهل ا ئيسام لسالرا لءا قما()57ارسنةا 2015ابض ديلالمل دةالألولىامنالررهل ا قما()51ارسنةا 2007ابإنش ء الرلجنةا
لملشتركةارض يرالملن خ.
 .2لررهل الرا ل ل ا قما()1ارسنةا 2015ابش ام ييراولشترلط ااظ ماللحصياللخ صةاب رشهك اوكيييةاها احصةا
مململةالربحهانامنامالدا.HCFC
 .3لملض ب ةالردو اةارر اا الربيئةاللجديدالملاتاداب رعرمل امناأتلاإصدل ه.
 .4لجعدلدار ددامضناعامناماكهل الرضي مام الردولاولملنظم الردوريةاولرملي ا اللخ صةارلض و افيام ال الربيئة.
إنفاذ التشريعات البيئية على املخالفين ألحكامهاخاللالر ما2015اأح لالملجلسال االعلىارلبيئةاعدداستاقا ي اإلىالرني بةالر مةاب جض فةاإلىامض ب ةاعدداخمسةاوعشهانا
قايةاهمتالح رته اعنالرسنال الرس برةا()2014-2013اورماهحسماب د،اوقداصد الحك مالبضدلئيةامنالملح كماخاللا
سنةا2015افياعدداأ ب ةاقا ي .اكم اه ب الملجلساقايضي امدايضي اهما ف همافياسنةا2014اوذر اعلىاعدداشهكضي اجخالرهم ا
ب الرتزلم الرض قديةام الملجلس.افياحي اهمتالح رةاعدداستاقا ي اإلىالرني بةالر مةاورياقيدالرضحري  .ا
إنشاء قاعدة بيانات عقود املجلس األعلى للبيئةهماإنش ءاق عدةابي ا الرملتروايةار رادالملجلسالألعلىارلبيئةافياع ما2013امضامنةانسخاو قيةاوأخهىالرملترواية،اوستس عدا
ق عدةالربي ا ا اهافي احصهالالرتزلم الرر ااايةارلم لساوحراق اوولتب ه .اوقداأعد الرشئا الرر ااايةاخاللالر ما
لملنصهما2015ام ام ماع ا38اعردلابي اعرادافنيةاوأخهىاإدل اة.
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-3املركز الوطني للوقاية من اإلشعاع:
املهمة
ق متامململةالربحهاناب رضاقي اعلىاعددامنالمل

دل اولالهي قي اولردخال افياعاااةاعددامنالملنظم الردوريةاذل ا

لر القةاب السضخدلم الملخضليةارلضملناراتي الجش عيةاولرناواةاك راك رةالردوريةارلط قةالرا اةا) (IAEAاومنظمةاللحظها
ق
اعددل امنالالرتزلم الملض لرةابإنش ق
ءابنى اق ااايةاوفنيةارضنيياام ات ءافيا
لرش ملارلض بالرناواةا)،(CTBTOامم ا هباعلهه
اصاصاهل الالهي قي اولر ملاب رضاصي الرتياهاص يابه المل سس الردوريةاذل الر القة.
فيالالتضم عالرث نملارلم لسالألعلىارلبيئةابض اخا 31ايارياا 2013اوبهئ سةاسماالرشيخاعبدهللا ابناحمداآلاخلييةالملمثلا
لرشخص يالجالرةالملل المليدىا ئيسالملجلسالألعلىارلبيئةاهمالرضاتي اجنش ءالملهكزالراطنيارلاق يةامنالجش ع.اويهدفالملهكزا
للىالرري ماب مله مالرض رية :ا
 .1لر ملاكا لعافنيارلجهةالرهق بيةاذل الالخضص ص.
 .2لرري ماب رضنسي اولملش كةافياللجهدالراطنيافيام لالراق يةامنالجش عارلن ساولربيئة.
 .3هنسي اوإدل ةاعملي الرض ملام الرطال ئالجش عيةاعنداحدوثه .
 .4أ ايكا ا يئةاوطنيةاهنس ام اللجه الرهسميةاذل الر القةارل ملاعلىاوف ءامململةالربحهاناب رتزلم ته الردوريةا
لملترهبةاعنالرضاقي اعلىالمل

دل اذل الر القةابحظهالاتش الألسلحةالرناواةاوحظهالرضي يرل الرناواة.

 .5أدلءادو الملنس الراطنياوب ةالالهص لابي المل سس الملخضليةافيامململةالربحهاناوبي الملنظم الردوريةاولالقليميةا
ذل الر القةاب السضخدلم الرسلميةارلط قةالرناواةاولراق يةامنالجش عاولألمناولألم الرناواي اب رضنسي الرك ملا
م او ل ةاللخ تيةاوب ث امململةالربحهاناردىا اهالملنظم  .ا
ق
 .6أ ايكا ابيتاخعرةاوطني اجبدلءالملشا ةالرينيةافيام لالراق يةامنالجش عاعنداللح تة.

املشاريع واإلنجازاتالفعاليات التدريبيةاظم الملهكز الر ديد امن الري ري الرضد ابية الره دفة اللى ا ف اكي ءة المل نيي اب ملجلس الألعلى ارلبيئة ا اوللجه اذل الر القةا
ب ملململة،اوابي اللجدولاأدا هاهل الري ري اوته الرض و :
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شهكةاهطااهارلبترول،ا يئةالرملههب ءا
ولمل ء ،اشهكة اأسهل ،اشهكة اأرب ،ا
شهكة اميدلل ارلك بال  ،اشهكةا
ت مكا،اشهكةاه جالرصن عية،ا
لجدل ةالر مةارلدف عالملدنمل،الجدل ةا
لر مة ارلمب حث اولألدرة اللجن ئية،ا
لململضب الرضنييال ارلجنة الراطنيةا
ملالتهة الركال  ،اوحدة الردف عا
لرمليم ول ا-قاةادف عالربحهان،او ل ةا
لرصحة .ا
شهكةاهطااهارلبترول،ا يئةالرملههب ءا
ولمل ء ،اشهكة اأسهل ،اشهكة افاالذ،ا
شهكةات مكا.
لجدل ة الر مة ارلدف ع الملدنمل،ا
مستشيىاقاةادف عالربحهان،او ل ةا
لرصحة ،امستشيى الملل احمدا
للج معي.
لجدل ةالر مةارلدف عالملدنمل،الجدل ةا
لر مة ارلمب حث اولألدرة اللجن ئية،ا
لململضب الرضنييال ارلجنة الراطنيةا
ملالتهة الركال  ،اوحدة الردف عا
لرمليم ول ا-قاةادف عالربحهان،او ل ةا
لرصحة ،امستشيى الملل احمدا
للج معي.

#

الدورة  /الورشة التدريبية

1

هراام الألاه الجش عي ارلمالدا 22ا–ا26ام سا
لملش ةاطبي يةالملنش

لراك رة الردورية ارلط قةا
لرا اة

2

ارلحالد ا 5ا–ا9اأبهالا
لالسض بة
لجش عيةارلمسض يبي الألولا

لراك رة الردورية ارلط قةا
لرا اة اولألك ديميةا
لمللمليةارلشهطة

3

اإدل ة الملخلي الرصن عيةا 31ام ياا4-ايااياا لراك رة الردورية ارلط قةا
لرا اة
للح واة اعلى ااظ ئه امش ةا
طبي يةالملنش
اولالسض بةا 8ا–ا18ااافمعرا لراك رة الردورية ارلط قةا
الالسض دلد
لرا اة اولألك ديميةا
لرطبية ارلطال ئ الجش عيةا
لمللمليةارلشهطة
ولرناواة

5

لراق ية امن الجش ع اولألم ا  6ا– ا 10اديسمعرا لمل هد الركا ل ارألم ا
لرناول اولألك ديميةا
2015
لرناول
لمللمليةارلشهطة

4

التاريخ

بالتعاون مع

الحضور

دراسة طلبات تراخيص العمل للممارسات اإلشعاعية املختلفة منامم س اصن عيةاوطبيةاوغير ،اوإعدلدالرشهوطالربيشيةاللخ صةابهاهالرطلب ،اود لسةاطلب اهص اجالسضيرلداوهصديهاولسضخدلمالملالداولملص د الملش ةاولألتهزةالملصد ةا
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رإلش عاولرض و ام اقسمالرترلخييالربيشيةاجصدل ا اهالرترلخيياولرضص اج،اوقدابلااعددالرطلب الملردمةاخاللالر ماا
ق
طلب ا،175اهمامنجا38ام سسةامنه اههلخيياتديدةاالسضيرلداوهدلولالملالدالملش ةاولالتهزةالملصد ةارإلش ع،اكم اهمالرضصهاجا
ولجفس حاعناعددامنالالتهزةاولملص د الملش ةالملسضخدمةافياعدةام ال .اوفياذل الرسي ق،افرداهمالرضصهاجابإع دةاهصديها
25امنالملص د الملش ةالملستنياةالليابلدالملنش اب هذالرضخليالرنه ئملامنه لرشكلا(.)5اوقدابلااعددالرزا ل المليدلايةالرتيا
ق مابه المليتشا الربيشيا ارلم سس الرتياتسضخدمالملالدالملش ةاولألتهزةالملصد ةارإلش عا308ا ا ةامنه ا207ا ا ةالبضدلئيةا
و 101ا ا ةادو اةاهماخالره اإخط ا 4ام سس املخ ريته الرشهوطالربيشية،اكم اهماإتهلءا515اقي س ارلمالدالملش ةاوتد ا
تمي ه اضمناللحدودالملسماحابه  .ا

لرشكلا(،)5اطلب اههلخييالر ملارلمم س الجش عيةالملخضليةارل ما 2015ا

االستعداد لالستجابة الفعالة للطوارئ اإلشعاعية والنووية .1فياين يها 2015اق مالملجلسالألعلىارلبيئةاب ملش كةافياهمهانالرطال ئ الراطنيا"وطنيالربحهان"ارالسض بةالح د اسراطا
ط ئهةاميترذايضامناوتادامالدامش ة،اوذر ابضرديمالردعمالرينياريهق الالسض بةاوب ملش كةالمليدلايةالملب شهةافيا
لرسيطهةاعلىالملالدالملش ةاولحضالئه .
 .2ق مالملجلسالألعلىارلبيئةاب ملش كةالافياهمهاناطال ئ افيامين ءاخلييةابناسلم احال اح د اإش عيامحدوداميترذا
يضامناخهوجامصد امش اعنالرسيطهةاوذر اب الشترلًام اللجم ًاولملالنئاولردف عالملدنمل.
ا
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تقييم إجراءات الوقاية من اإلشعاع واألمان اإلشعاعي للمشغلين والجمهور .1ق م الملجلس الألعلى ارلبيئة ابإتهلء اقي س اإش عية ارلضحر امن الرتش يل اولالسضخدلم الآلمن األتهزة الملسح الجش عيا
رلمهكب اورام اأدنىاقد امنالرض هذالجش عيارلجمها اولملش لي افياكلامنامهكزاتسهالملل افهداللجمهكملاوفيامط ا
لربحهانالردولي،اوذر ابطلبامناللجه اللحكاميةاذل الر القة.
 .2ق م الملجلس الألعلى ارلبيئة ابإتهلء اقي س اإش عية ارلضحر امن الرتش يل اولالسضخدلم الآلمن ارألتهزة الرث بضة اولملضحهكةا
لملسضخدمةافياعملي الملسحالجش عيارلش حن اوللح وا ارام اأدنىاقد امنالرض هذالجش عيارلجمها اولملش لي ا
فيامين ءاخلييةابناسلم اوذر ابطلبامنا ئ سةاللجم ً.
 .3خاللالر ما2015اهمتامض ب ةاشكاىاولحدةاهض ل ابمخ وفالملالطني اه هالآلا الملحضملةاألبهلجالالهص ال احيثاأتهاتا
خالره الرري س الرال مةارلم ال الرملههوم ن طيسيةارترددل اشهك الالهص ال اوذر اب سضخدلماته اهحليلالرترددل ا
لملاتيةا()INSITE Free Radio Frequency Spectral Analysisالرالاأوضحاب اتمي الرري س اك اتاضمناحدودالرض هذا
لملنصاصاعلهه افيالررهل الرا ل ل ا قما 4ارسنةا2009مابش اهنظيماومهلقبةالألش ةاعيرالمل انةالرن ه ةاعنالملج ال ا
لرملههوم ن طيسية.ا
-وضع خطة عمل وطنية للتعامل مع املواد املشعة طبيعية املنشأ الرن ه ة اعن اصن عة الرنيط اولر

اولرصن ع ا

لمل دايةاوذر اب رض و ام اعددامنالمل سس الرصن عيةاذل الر القةاوبإشهلفاخعرلءامنالراك رةالردوريةارلط قةالرا اة.ا
وهض ملاخطةالر ملام اللجالابالرر ااايةاولرهق بيةاولجتهلئيةاولرينيةاذل الر القةاب ملالدالملش ةاطبي يةالملنش .اومنالمل ملا
لربدءافياهنييااللخطةاخاللالرنصفالرث نملامنالر ما .2016ا
بهدف ضبط الجودة في قياسات التلوث اإلشعاعي،اش ًامخضعرالرري س الجش عيةافيابها مجاالخضب ارلملي ءةافيام لاقي سالمللاا الجش عيةافيالر ين الربيشيةاينظم امخضعراأيدل االراطنيافيالراالي الملضحدةالألمهاملية،احيثالشترًا
لملخضعرابن حافياتارضي اخاللاع ما2015اهماخالرهم اقي سالمللاا الجش عيةابطهارةالرضحليلالرطييملاألش ةات م افياعين ا
مي هاوههبةاواب ه اومهشح ا(فالهه)ا الء.ا ا

 االتفاقيات الدولية واإلقليمية:الهيئة العربية للطاقة الذريةاظمتالرهيئةالر هبيةارلط قةالرا اةالملنضدىالر هبملالرث رثاحال اآف قاهاريدالرملههب ءاوهحليةامي هالربحهابمململةالربحهان،ا
ب رض و ام ا يئةالرملههب ءاولمل ءاولملجلسالألعلىارلبيئةاك ه اممثلةاملململةالربحهان،اوقداعردالملنضدىاخاللالريترةامنا1ا–ا
3اديسمعرا.2015
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مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .1لالاته ء امن اهنييا امشهوعي ارلض و الرضرني ام الراك رة الردورية ارلط قة الرا اة احال الالسض بة ارلطال ئ الجش عيةا
ولرناواةالر بهةارلحدوداوحال الرض ملام الملالدالملش ةاطبي يةالملنش ،ادعمتهم الراك رةابم ايزاداعنا 237.000ايا و،ا
حيثالمضدالرضنييااخاللاع مملا 2014او 2015اوشملاأنشطةاوبهلمجاهد ابيةادلخليةاوخ تيةاوشهلءاأتهزةاولسضردلما
خعرلءادوريي افيام ال الملشهوعي .
 .2للحصال اعلى امالفرة الراك رة الردورية ارلط قة اردعم امشهوعي ارلض و الرضرني احال ا ف اقد ل امململة الربحهان افيا
لالسض دلداولالسض بةارلطال ئالجش عيةاولرناواةاوحال ا ف اقد ل امململةالربحهانافيالرري ماب رضح ريلالجش عية،ا
حيثاسضدعمالراك رةالملشهوعي ابمبلاايض و ا185.000ايا و.
 .3لملش كةافياوفدامململةالربحهاناإلىالتضم ع الردو ةالرض س ةاوللخمسي ارلم همهالر مارلاك رةالردوريةارلط قةالرا اةا
ولرالاعردافيالريترةامنا14ا–ا18اسبضمعرا.2015
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ثالثا :إنجازات مشتركة بين اإلدارات واألقسام الفنية التابعة للمجلس األعلى للبيئة:
هرامالجدل ل الرينيتتةابتنييتتاابهلمجاأوامشت ت ت ت ت

امش ت ت ت تتتركتتةاهختتدمالأل تتدلفاولرضاتهت الر ت متتة،ارلم لساوهافهاقت عتتدةاتيتتدةا

رلض و اولملش ت ت ت ت كةاوبن ءالررد ل ،اواد جاأدا هام ماعةامناهل الملش ت ت ت ت

اولرعرلمجالرتياايا اخاللالر ما2015اوقداهكا ا

ال لرتاق ئمةاأوالاتهت .ا
-1مشروع تحديث املعاييرواملقاييس البيئية
مديراملشروع :إدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئي ا
فريق العمل :إدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئي،اإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشية،اإدل ةالرضناعاللحيال،ام سس الردورةاذل ا
لر القة.
مض ىاأكثرامناعرداعلىاصدو اقهل ا قما()10ار ما1999اولمل نيابش الملر ييسالربيشيةا(لرهالءاولمل ء)افيامململةالربحهان،ا اوم ا
لرزا دةالملطهدةافيالألنشطةالرصن عيةاوهناعه امنااهل اللحربةاوحتىاوقضن اللح لي،اهاتبالألمهامهلت ةاوهحديثالمل ييرا
ولملر ييسالربيشيةارضالكبام اأسض دامنات ييرل افياااعيةالألنشطةاوطبي ته .ا اوسيحر اهنيياا الالملشهوعالآلتمل:
 .1وض ام ييرافنيةاتديدةالجادةالرهالءاولملي هالملصهفةاللىالربيئةالربحهاة.
 .2إصدل اقهل او ل لامحد ابش الملر ييسالربيشيةاوم ييرالرضطبي ا
وسين مابشكلاغيرامب شهاعنا
هحديث المل يير اولملر ييسا
ق
هحسين ا الجادة الرهالء ا اولربيئةا
ق
لربحهاة اوهرنين ارآلا الرا ةا
لملترهبة اعن الألنشطة الربشهاةا
رضل الألوس ط ،اكم استس ما
لمل يير اللجديدة افي الجيي ءا
بب ث الرتزلم
لرص يد

الملململة اعلىا

الراطني

ارلهؤاةا

لالقضص دية ا 2030اولردوليا
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رالهي قي الربيشيةالملض ددةالألطهلف.اهمالرض قدام اشهكةامضخصصة.ارل ملام الملجلساعلىاهنيياالملشهوعافياشههام سا
2015اومنالمل ملالالاته ءامناإعدلدالمل ييرالرينيةام انه يةاشههافعرليها .2016ا
ا

-2إدارة املنتدى الدولي لالقتصاد والتقنيات الخضراء.
مديراملشروع :إدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئي ا
فريق العمل :إدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئي،اإدل ةالر الق الردوريةاولجعالم
عردالملنضدىافيالريترةامنا21-19اين يه2015افيافندقالرهاتزاك رضا اهحتا ع يةاكهامةامناسماالرشيخاعبداهللاابناحمداآلا
خلييةالملمثلالرشخص يارلمل او ئيسالملجلسالألعلىارلبيئةاوبض و اوهنسي امناقبلامنظمةالألممالملضحدةارلضنميةالرصن عيةا
(لرياايدو)ابهئ سةامديهاع مالملنظمة.ا دفالملنضدىاللىات زازا ؤاةامململةالربحهانافيالسضدلمةالملال دالرطبي ية،اوهنا امص د ا
لرط قة،اوكار الرضاعيةا اولرض هاف اب القضص داولرضرني اللخاهلءاودو افياهحري الرضنميةالملسضدلمة.اوقداكليتاإدل ةا
لرسي س اولرضخطيط الربيئي ابإدل ة الملنضدى الريني اخالل افترة الالن ر د افيم اهارت اإدل ة الر الق الردورية اولجعالم الألما ا
لرضنظيميةالملن طةاب رضحايرارلم همه،اوهن ولالملنضدىالأل ب امح و الرض رية :ا
 -1مص د الرط قةالملض ددةاولربديلة.
 -2لرنماالرش ملاولالقضص دالألخاه.
 -3امطاللحي ةالالخاهاولالستهالًالملسضدلم .ا
 -4إدل ةالرني ي الرصلبة.
وصلاعددالملش كي افيالملنضدىاللىام ايزاداعنا134امش ً،اممثلي ارلهيئ اللحكاميةاوم سس الررط عاللخ صاولملجضم ا
لملدنملاولمل سس الالك ديميةاولملهضمي اب رش الربيئي،اوك اتاأبه الرضاصي ا ااهملهل اإق مةا الالملنضدىابصا ةاد او اةا(كلا
ق
ق
سنضي )اوبشكلاأكعر،اعلىاأ ايكا امص حب ارلمنضدىام هض ارلضرني اللخاهلءايسض هذاآخهام اهاصلتاإري اكعرىالملص ن ا
ق
ولرشهك اع ملي افيا الالملج ل .ا
ا
ا
ا
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-3بناء قواعد بيانات بيئية مساندة ملتخذي القرارباملجلس باستخدام تقنية نظم املعلومات الجغرافية
 .3.1مشروع إعداد اشتراطات ومعاييرإدارة املناطق املحمية بمملكة البحرين:
مديراملشروع :إدل ةالرضناعاللحيالارضحري ااهجالرنظ مالاليكاراجيافياإدل ةالملن ط الملحميةا(منطرةالرهيرل الرشم رية) .ا
فريق العمل :إدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئي.

 .3.2حساسية املناطق البحرية  :MEHRASالستكمال املرحلة الثانية من مشروع حساسية املناطق البحرية.
مديراملشروع :إدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشيةاوبضماالامنالملنظمةالجقليميةالحم يةالربيئةالربحهاة
فريق العمل :إدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئي،اإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشية ا
ا

-4تقريرتقييمي حول واقع البيئة البحرية بمملكة البحرين:
مديراملشروع :إدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئي .ا
فريق العمل :إدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئي،اإدل ةالرضرااماولرهق بةا
لربيشية،اإدل ةالرضناعاللحيالا
ي ضعراإعدلداهرهاهاهرييمياحال اولق الربيئةالربحهاةابمململةالربحهانا
هضمةارسلسلةالرضر اهالرتياأعدته الجدل ةافيام لاتادةالرهالءاوهحديثا
م ييراوحدةابيئةالر مل،اويهدفالرضرهاهاللىالرض هفاعلىالمله مالرينيةا
ولجدل اةالرتياهطل ابه الرملي ا الجدل اةاذل الر القةالملب شهةاب ربيئةا
ق
لربحهاةاب ملجلس،اكم ايهدفاأيا ارلض هفاعلىالرعرلمجاوللجهادالرتيا
هنيا اهل الجدل ل الحم يةالربيشيةالربحهاةاوهحديدامالق الررصا ا
وصي غة الرضاصي  .اوقد اهم اتشمليل افها اعمل اهحت اإشهلف اإدل ةا
لرسي س اولرضخطيطالربيئياوممثلي اعناإدل ةالرضناعاللحيال،اوقسما
لرضرييمالربيئي،اوقسمالملخضعر،اووحدةامهلقبةالرضلا امنالملصد ،اومنا
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لمل ملاأ اهنضهيالملهلت

اللخ صةاب ملسادةالألولىاب داعهضه اعلىالألعا ءالملش كي افياإعدلدالرضرهاهاخاللالرنصفالألولا

منالر ما2016م.ا ا
ا

-5البوابة االلكترونية البيئية الخليجية:
مديراملشروع :لرهئيسالرضنييالارلم لسالألعلىارلبيئةا ا
فريق العمل :إدل ةالرسي س اولرضخطيطالربيئي،اإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشية،اإدل ةالملش

اوللخدم ا

هردمتالرهيئةالر مةارلبيئةابدورةالركااتابمب د ةامشهوعالربالبةالالرملتروايةالربيشيةاللخلي ية،ارتشكلالربالبةالملصد ا
لرهئيس ياولرهسميالملاااق ارلبي ا الربيشيةاللخ صةاب ردول الألعا ءاملجلسالرض و اردول اللخليجالر هبية.اوقداحظملا الا
لملشهوعابمالفرةاتمي ادولالملجلسافيالجعال اعنالررهل ا قما9/18اخاللالالتضم عالرض س اولر شهو ارلا لءالملس وري اعنا
ش و الربيئةابدولالملجلسا(25اديسمعرا2014م-لركاات).اومنالمل ملاأ ايحر الملشهوعالأل دلفالرض رية:
.1
.2
.3
.4

.5

ا فاةابيشيةا سميةاماحدةاردول ام لسا
لرض و اللخليجي.
دعم اعملي الهخ ذ الررهل اذل الرب دا
لربيئي.
نشه المل لام الربيشية الملاااقة اردولا
م لسالرض و اللخليجي.ا
هحري الرضك مل ابي ام سس الربحثا
لر لميابي ادول الملجلسارضطااهاوهي يلا
لرر عدة الر لمية اولرضرنية اولمل لام هية،ا
ولر ملاعلىاإق مةامهلكزابحثيةامشتركة.
ف امسضاىالراعيالملجضمعيابرا ي الربيئةاوغهسالرش ا اب ملس وريةالريهديةاوللجم عيةاه هالملح فظةاعلىالربيئة ا

يضكا الملشهوعامناأ ب ةاهطبير ا)1اهطبي ادريلاتادةالرهالءا()GCC-AQI؛ا)2اهطبي الملسضملشفالربيئي؛ا)3اهطبي اأطلسا
لجا ل الربيشية؛)4اهطبي الرصيح الربيشية .وقداعملتالجدل ةامناخاللاممثلهه اوب رض و ام اإدل ةالرضرااماولرهق بةاعلىا
هزوادالألم اةالر مةاردول الملجلساب ربي ا الرال مةارهف ه اعلىالملاق ،اومنالمل ملاهدشي الملاق افيالالتضم عالرر دماراكالءا
و ل ةالربيئةاردولام لسالرض و اولملزم اعردةاخاللالر ما.2016ا
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