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مقـدمـة
أعتمد المجلس خالل العام  2016رؤيته ورســالتهو وقد اســتند في ذلك على المهام المســندإ يليه
باإلضــافة يلى مجموعة من المصــا ر والقرارات القانونية التي واكبت ينشــاه ه ا المسســســة تى
يومنا ه ا.
الرؤية
" ماية البيئة والمحافظة على موار ها الطبيعية وتنميتها لألجيال القا مة"
الرسالة
"نعمل إل ارإ متكاملة للنظم البيئية والموار الطبيعية من أجل تنمية مستدامة"
مطلع العام 2016و أقر المجلس أربع أهداف يســـتراتيجية للفترإ من  2018 -2015على التوالي؛ )1
ماية البيئة بمختلف أوســااها وتنميتها وي ارإ موار ها؛  )2ي ارإ التنوع الحيوي واســتدامة الموار
البحرية؛  )3زيا إ فاعلية المجلس وكفاهإ ينتاجه للقيام بدورا والمهام الموكلة يليه؛  )4تعزيز وزيا إ
مســــتوو الوعي والةقافة البيئية للمجتمع .وتتســــه ه ا األهداف مع الســــياســــات والمبا رات
المنضــــوية تحت محور البيئة والتنمية الحضــــرية والمدرج في برنامج عمل لحكومة م للعام -2015
2018و في ين تعكس المشـــــاريع والبرامج التي يقوم ب ها المجلس اإلجراهات التي تحقه ت لك
األهدافو ويعكس التقرير في فقراته المدرجة أ ناا الموضــوعات التي يقوم المجلس بمتابعتها وتقع
ضمن مهامهو وفيما يلي موجز بأهم اإلنجازات خالل العام .2016
التراخيـص البيئية
يعد قســم التراخيص ال ي أســس في العام  2011واجهة المجلس األعلى للبيئة و لقة االتصــال
بالمســتةمرين الرايبين في الحصــول على تراخيص بيئية للمشــاريع التنمويةو ويســعى القســم
جاهداً لتســـريع وتســـهيل ه ا العملية بحيث يتمكن المســـتةمر من تقديم البه من خالل نقطة
اتصــال وا دإو بدهاً من مر لة تقديم الطلب وصــوال ً يلى مر لة بده العمليات الفعليةو و تى مر لة
يصـــدار الترخيص .ولغرض تحقيه ه ا األمر فقد عكف المجلس على تطبيه مجموعة من اإلجراهات
في العام  2016قلصـــت من المدإ الزمنية المنااة ببعل التراخيصو كما أســـهمت في تقليل عد
الطلبات التي ال يستوجب مرورها على المجلس على النحو التالي:
-

1

تم االنتهاه من يضــافة االشــترااات البيئية الخاصــة بالمكاتب اإل ارية التي تمارأ أنشــطة
عاية ويعالنو ومقاوالت تنظيفات وا ست شارات بيئية ضمن ملف التعريف الخاص باألن شطة
في نظام "ال سجالت التجارية" .بحيث أ صبح الزاماً على المستةمر النظر في شرواهاو وقد
قلص ه ا اإلجراه مدإ ينجاز ه ا النوعية من المعامالت من 3أيام يلى  3قائهو وتشــــكل
ه ا األنشطة نسبة  % 50-40من المعامالت اليومية المستلمة للقسم.
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-

-

تم االنتهاه من يعا إ راســــة األنشــــطة التنموية الوار إ للمجلس وال ي يبلغ عد ها 144
نشاااًو وقد تبين بأن عد  23من تلك األنشطة ن (% 16من المجموع الكلي لألنشطة) ال
يعنى المجلس اتخاذ أي يجراه تجاههاو وتمت موافاإ وزارإ التجارإ والصناعة والسيا ة بإلغاه
مراسلة المجلس له ا األنشطة.
قام المجلس خالل العام بالترخيص لعد  5,314مشــروعو وال تشــمل ه ا التراخيص البات
الترخيص لمشـــاريع الر م المســـتلمة من قبل شـــسون البلديات أو المشـــاريع الصـــناعية
المســتلمة من قبل ي ارإ المنااه الصــناعية والشــركات الكبرو أو البات الترخيص التفاقية
سايتس أو تلك المعنية بمزاولة األنشطة اإلشعاعية أو المشاريع الخاصة بنقل المخلفات.

التشريعات والخـدمات القـانونية
تختص الشــــئون القانونية بمجموعة من الخدمات قد يكون أهمها هو يبداه الرأي القانوني لمختلف
ي ارات المجلس األعلى للبيئةو وصــــياية التشــــريعات القانونية البيئية ومتابعتها لحين يصــــدارهاو
واعدا الم كرات القانونية للنيابة العامة بخصــــوص المخالفات البيئية وي الة المخالفين للمحاكمات
الجنائية .وقد عكف المجلس خالل العام  2016بشــــكل خاص على المتابعة الدورية لقانون البيئة
ال جد يد والمعروض ( تى تاري خه) على لج نة المرافه ال عا مة والبي ئة بمجلس النواب وا ل ي تم
التوافه على جميع موا ا وال يزال بانتظار عرضــه على الســا إ النواب إلقرارا .باإلضــافة يلى يعدا
مجموعة متنوعة من م كرات التفاهم مع الدول والمنظمات الدولية والكيانات الخاصــــة للتعاون في
مجاالت البيئةو وصــــياية ما ال يقل عن  29عقداً قانونياً لمجموعة من المشــــاريع والخدمات التي
ينف ها المجلس أو يسندها لجهات مختصة للقيام بها.
السياسات والتخطيط البيئي
تنص ال ما إ رقم ( )1و ( )3من قانون البي ئة ( )21لل عام  1996على " ما ية البي ئة من المصـــــا ر
والعوامل الملوثة ووقف تدهورها بوضــع وضــع الخطط والســياســات الالزمة للمحافظة عليها ".......
وينضوي تحت مهام ي ارإ السياسات والتخطيط البيئي صياية السياسات البيئية بالتنسيه لكيفية
تطبيقها مع اإل ارات الفنية المعنية بالمجلس ألجل وضــع البرامج والمشــاريع والمبا رات التي تنف
تلك الســـياســـات وتتوائم معها .وتعمل اإل ارإ من ه ا المنظور على وضـــع برامج تحقه ه اإللزام
وتقوم في سبيل ذلك بتنفي العديد من الم شاريع مع الجهات المعنية في مس س سات الدولةو كما
تترصد أيضاً الفرص إل ماج االعتبارات البيئية ضمن الخطط التنموية للدولة ما أمكن .وقد أسفرت تلك
الجهو عن مج مو عة من اإلن جازات قد يكون أهم ها ي راج الشـــــأن البيئي ضــــمن رؤ ية الممل كة
االقتصــا ية  2030وك لك في برنامج عمل الحكومة للعام  .2018-2015ي ارإ الســياســات والتخطيط
زمة من المشاريع خالل العام 2016تعكس ذلك التوجهو وهي مدرجة أ ناا:
قامت بإ ارإ وتنفي
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)1

مشروع االستراتيجية الوانية المتكاملة إل ارإ المخلفات في مملكة البحرين.

يهدف المشـــروع لجمع الجهو بين المسســـســـات الحكومية المســـسولة عن المخلفات تحت مظلة
المجلس األعلى للبيئة لوضع استراتيجية وانية متكاملة إل ارإ المخلفات في مملكة البحرينو وتم
التعاون بين المجلس األعلى للبيئة وبرنامج البيئة التابع لألمم المتحدإ يث تم اختيار الخبير  .بدأ
العمل في ه ا المشروع في يسمبر  2016لغرض يعدا تقرير الفجوات -المر لة األولى في يعدا
االستراتيجيةو والعمل الزال جارياً في سياق البده بتنفي المر لة الةانية.
)2

مشروع االستراتيجية الوانية لجو إ الهواه

يهدف المشـــروع يلى صـــياية يســـتراتيجية وانية لجو إ الهواه وخطة عمل متكاملة للتنفي  .وتم
الت عاون بين المجلس األعلى للبي ئة وبر نامج البي ئة ال تابع لألمم المت حدإ يث تم اخت يار الخبير
للعمل في ه ا المشــــروع في أكتوبر 2016لغرض يعدا تقرير الفجوات -المر لة األولى في يعدا
االستراتيجية .والعمل الزال جارياً في سياق البده بتنفي المر لة الةانية.
مشــــروع تطوير وت حديث الم قاييس البيئ ية (الهواه وال ماه) بممل كة البحرين والقرار الوزاري
)3
المتعله بها.
بده العمل بتنفي الجزه األول للمشروع والمعني بتحديث المقاييس الفنية في  1مارأ 2015مو وتم
االنتهاه منه في مارأ  .2016الياو العمل جار العمل على تحديث القرار الوزاري المعني بالمقاييس
البيئية.
)4

مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج العربي ()GEPAP

يهدف المشروع يلى تعزيز التنمية المستدامة اويلة األجل في منطقة الخليج والمجاري المائية
الخاصة بها عن اريه ي ماج األبعا المالية واالقتصا يةو ومساعدإ متخ ي القرار في ول المنطقة
التخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج .وينف المشروع بالشراكة مع األمانة
العامة لدول مجلس التعاون والبنك الدولي .بدأ العمل في تنفي المشروع مطلع العام  2015وتم
االنتهاه من يعدا الجزه األول المعني بتقرير " التحليل التشخيص لحوض الخليج" وال ي قد د
التحديات البيئية التي تواجه الحوض وأولويات العمل من المتوقع اإلنهاه من المشروع نهاية العام
.2017
)5

التقرير الواني الطوعي ول مدو تحقيه البحرين ألهداف التنمية المستدامة .2030

التزمت المملكة اوعياً بإعدا التقرير األول ول التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة 2030م
والمتوقع تقديمه خالل العام  .2018ويهدف المشروع ال ي يترأأ المجلس األعلى للبيئة فيه فريه
المسشرات البيئية صراً مبدئياً لمسشرات يايات أهداف التنمية المستدامة التي تنطبه على مملكة
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البحرين لغرض التعرف على مواضع القصورو وما يتطلب القيام به مستقبال باإلضافة يلى يبراز اإلنجازات
التي تحققت.
)6

تقرير البالغ الواني الةالث لتغير المناخ

أاله المجلس األعلى بتاريخ  22يسمبر  2016ورشة مشروع يعدا البالغ الواني الةالث وتقرير
التحديث لكل سنتين بمملكة البحرين برعاية سمو الشيخ عبدهللا بن مد آل خليفة الممةل
الشخصي لجاللة الملك -رئيس المجلس األعلى للبيئةو وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدإ للبيئة
وجامعة الخليج العربي وجامعة البحرينو وبمشاركة عد من الجهات معنية بالمملكةو وقد تطرقت
الورشة الى شرح خطة العمل التنفي ية للمشروعو وعد الفرق الفنية العاملةو وابيعة عملها
ومسئولياتها والفترإ الزمنية المتوقعة لالنتهاه من التقريرين .ومن المسمل االنتهاه من الفصل المعني
بجر االنبعاثات مع الربع األخير من العام 2017و كما أنه من المسمل االنتهاه من كال التقريرين نهاية
العام .2018
)7

ورشة عمل التنوع االقتصا ي وتغير المناخ

في فبراير  2016تم تنظيم ورشــــة العمل الرابعة لدول مجلس التعاون الخليجي واالتحا األوروبي
للتنوع االقتصــا ي في ســياق تغير المناخو وذلك بغرض تعزيز الموقف الخليجي في مفاوضــات تغير
المناخ وتفعيل القرار رقم ( .) CP18 24وقد قدم المشــاركون في الورشــة نب ا عن منجزات بلدانهم
في ا تواه متطلبات التنمية المســتدامة في ول مجلس التعاون الخليجيو كما شــملت الورشــة
أيضـــاً مناقشـــات ول تعزيز التعاون المشـــتري في مجال الطاقة النظيفة واالســـتخدامات المبتكرإ
للطاقة المتجد إو باإل ضافة يلى سبل التحول نحو االقت صا القائم على المعرفةو وخرجت بتو صيات
تصب في توجهات ول المجلس الرامية يلى تعزيز مفهوم التنوع االقتصا ي وتغير المناخ.
االتفاقيات اإلقليمية والدولية
)8
أ .مستمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة
شــاري المجلس األعلى للبيئة في اجتماع الدورإ الةانية لجمعية العامة لبرنامج لألمم المتحدإ
للبيئة وال ي عقد بمقر البرنامج في مدينة نيروبي عاصــمة جمهورية كينيا خالل الفترإ من -23
 27مايو 2016و وقد تناول االجتماع مناقشــــة البرامج والمشــــاريع المطرو ة على خطة عمل
برنامج األمم المتحدإ للبيئة لســــنتي العمل القا متينو واعتما عقد الدورإ الةالةة للجمعية
العامة لألمم المتحدإ للبيئة خالل الفترإ من  6-4يسمبر .2017
ب .مستمر األمم المتحدإ المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
شاركت مملكة البحرين برئاسة المهندأ باسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان وعضوية ممةلي
يوان صا ب السمو الملكي رئيس الوزراه الموقرو ووزارإ اإلسكانو ووزارإ األشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمرانيو وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونيةو والمجلس األعلى للبيئةو
4
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وأمانة العاصمة في مستمر األمم المتحدإ المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل
الةالث)و وال ي أقيم خالل الفترإ من  17يلى  20أكتوبر  2016بمدينة كيتو عاصمة جمهورية
اإلكوا ور .ويكتسب المستمر أهمية كبيرإ كونه يعقد مرإ كل عشرين عام بمشاركة رؤساه الدول
والحكوماتو وقد تمخل المستمر عن يعالن األجندإ الحضرية الجديدإ من أجل تحقيه أهداف
التنمية الحضرية المستدامة.
ت .مستمر األمم المتحدإ لتغير المناخ
شـــاركت مملكـــة البحـــرين بمـــستمر اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدإ اإلااريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ
وبوفـــد برئاســـة ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن مـــد آل خليفـــة الممةـــل الشخصـــي لجاللـــة
الملــك رئــيس المجلــس األعلــى للبيئــةو وعضــوية ممةلــين مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة
بالمملكـة المغربيـة خـالل الفتـرإ مـن -7
بالمملكـة .وقـد عقـد المـستمر فـي مدينـة مـراك
 14نــوفمبر وبحضــور ممةلــي عــن  196ولــة موقعــة علــى االتفاقيــة .وقــد تمخــل المــستمر
عـــن يقـــرار خطـــة عمـــل تســـتمر تـــى  2018لتطبيـــه اتفـــاق بـــاريس الـــ ي توصـــل يليـــه
المجتمــع الــدولي فــي العــام  .2015وقــد وقعــت البحــرين علــى اتفــاق بــاريس بتــاريخ ٢٢
ابريـــل  ٢٠١٦فـــي مقـــر األمـــم المتحـــدإ بنيويـــوري ضـــمن  ١٧٥ولـــة عضـــو فـــي األمـــم
المتحدإو فيما تم التصديه على االتفاق في يسمبر .2016
التقويم والرقابة البيئية
يــتم تقيــيم المشــاريع التنمويــة بيئيــاً والتــرخيص لهــا ابقــا للمرســوم بقــانون رقــم ( )21لســنة
 1996وجميـــع القـــرارات الوزاريـــة والقـــوانين المنفـــ إ لـــه .كمـــا ويقـــوم المجلـــس أيضـــاً ممـــةال
بــاإل ارإ بــدور رقــابي لمختلــف ا ثــار الناجمــة عــن األنشــطة البشــرية علــى األوســاا البيئيــة
والتــي تشــمل رصــد جــو إ الهــواه والبيئــة البحريــة المحيطــةو وكــ لك الرقابــة علــى التصــريف
الصـــناعي للمخلفـــات الســـائلة للبيئـــة البحريـــة واســـتيرا المـــوا الكيميائيـــة واإلسبستوســـية
والمشعةو والمخلفات الصناعية .وفيما يلي سر لمنجزات عام  2016في ه ا المجال:
)1

التقويم البيئي

يقـــوم قســـم التقـــويم البيئـــي بإخضـــاع المشـــاريع التنمويـــة بمختلـــف أ جامهـــا ومجاالتهـــا
والقطاعــات التنمويــة التــي تنتمــي لهــا إلجــراهات تقــويم األثــر البيئــي وذلــك يســتنا اً للقــرار
الــوزاري رقــم ( )1لســنة  1998لتقــويم األثــر البيئــي للمشــروعات التنمويــة الصــناعيةو البحريــة
ومشـــاريع البنـــى التحتيـــةو وقـــد تـــم خـــالل العـــام  2016يخضـــاع ( )238مشـــروعاً ضـــمن تلـــك
ا لية مفصلة بالرسم البياني أ ناا.
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المشاريع الواردة لقسم التقويم حسب نوع النشاط
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الرقابة البيئية

أ– مراقبة األنشطة الصناعية والخدمية القائمة
يقـــوم قســـم الـــتحكم بـــالتلو بتفعيـــل البرنـــامج الرقـــابي لـــ ارإ للتأكـــد مـــن تـــوافر جميـــع
االشــترااات البيئيــة والــتحكم فــي مصــا ر التلــو وذلــك بمعاينــة مواقــع األنشــطة الصــناعية
والخدميـــة القائمـــة .يـــث بلـــغ مجمـــوع الزيـــارات التفتيشـــية للمنشـــيت الصـــناعية والخدميـــة
القائمــــة والجديــــدإ خــــالل العــــام  )1836( 2016زيــــارإ ابتدائيــــة يلــــى المنشــــيت الصــــناعية
والخدميـــة الجديـــدإ بهـــدف تقيـــيم مـــدو مالهمتهـــا لممارســـة األنشـــطة المقتر ـــة .كمـــا تـــم
يعــدا اشــترااات التــرخيص لــــ  892نشــاااً خــدمياً تمــت معاينتهــا ويبــداه الموافقــة للتــرخيص
لهـــا .فيمـــا تـــم القيـــام بـــــ ( )1211زيـــارإ وريـــةو تـــم خاللهـــا تحريـــر ( )53يخطـــارا كتابيـــا
للمسسســات المخالفــةو بينمــا بلــغ عــد محاضــر الضــبط ( )6محضــراً .وقــد بلــغ عــد الشــكاوو
التــي تمــت متابعتهــا هــ ا العــام مــا مجموعــه  46شــكوو بيئيــة تــم اتخــاذ اإلجــراهات الالزمــة
بشأنها.
ب -مراقبة استيرا واستخدام الموا الكيميائية والموا اإلسبستوسية
تقـــوم مملكـــة البحـــرين بمراقبـــة اســـتيرا واســـتخدام المـــوا الكيميائيـــة بشـــتى أنواعهـــا
والتــرخيص لهــا ووضــع آليــات الرقابــة المناســبة ل ـ لك .وقــد جــاه قــرار اللجنــة التنســيقية برئاســة
صــا ب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن مــد آل خليفــة ولــى العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائـــب األول لـــرئيس مجلـــس الـــوزراه فـــي اجتماعهـــا رقـــم ( )138المنعقـــد بتـــاريخ  10مـــايو
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2016و بتكليـــ ف المجلـــس األعلـــى للبيئـــة بالتنســـيه مـــع شـــئون الجمـــاريو ووزارإ الصـــحةو
ووزارإ األشـــغال وشـــسون البلـــديات والتخطـــيط العمرانـــيو ووزارإ الصـــناعة والتجـــارإ والســـيا ة
لتأســيس مكتــب مشــتري لتــرخيص اســتيرا المــوا الكيميائيــةو وذلــك بهــدف تســهيل التجــارإ
وزيــا إ االســتةمار فــي اســتيرا واســتخدام المــوا والمنتجــات الكيميائيــةو ولتفــا ي المزيــد مــن
المعوقـــات التـــي نجمـــت فـــي الســـنوات األخيـــرإ بســـبب كةـــرإ القيـــو الرقابيـــة مـــن الجهـــات
المختصــةو وتعــد الجهــات وتــداخلها وعــدم تــوافر آليــات عمــل مشــتركة بينهــا فيمــا يتعلـــه
بتراخيص الموا الكيميائية.
تــم اعتمــا قــرار اللجنــة التنســيقيةو بــأن يكــون التــرخيص للمــوا الكيميائيــة لمــرإ وا ــدإ فقــطو
وتســجل فــي قاعــدإ البيانــات الكيميائيــةو علــى أن يــتم تســجيل اإلفســاح عنهــا لكــل شــحنةو
للتأكــد مــن صــال ية التــرخيصو وكميــة االســتيرا ومتطلبــات التصــريح األخــرو وفــه القــوانين
والقـــرارات المعمـــول بهـــا فـــي المملكـــةو وال يطبـــه هـــ ا األمـــر علـــى المـــوا المحظـــورإ أو
المقيــدإ يذ تتطلــب مةــل هــ ا المــوا ترخيصــا ً مســبقا ً لكــل شــحنة لمــا تحتملــه مــن مخــاار
متنوعة .والرسم البياني التالي يبين عد المنتجات الكيميائية التي رخصت خالل العام:
دراسة المنتجات الكيميائية
8482

23
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نتيجة دراسة المنتج

تم راسة  10784منتجاً كيميائياًو رخص منها  8482منتجاًو بينما أجل الترخيص الستيرا  2279منتجاً
كيميائياً لعدم توفر أو اكتمال المعلومات الالزمة للترخيص له .في ين رفل  23منتجا بسبب تصنيفها
ضمن الموا المحظورإ.
وقد تم من خالل ه ا اإلجراه الترخيصي راسة 34.293ما إ كيميائية قبلت منها  31.991ما إ وأجلت
 2.779ما إ .كما تمت أيضاً المراقبة واإلفساح عن  43.450معاملة لمنتجات كيميائية خلت عبر
مناف المملكة وا توت على 179.877ما إ كيميائية.
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أما بخصوص مراقبة الموا اإلسبستوسية فقد تم تنفي قرابة  62زيارإ تفتيشية لعدإ مواقع بهدف
التحقه من توافه عمليات يزالة ونقل والتخلص من الموا اإلسبستوسية مع االشترااات البيئية
المعطاإ .كما تم يزالة ما مجموعه والي 140متر 3من الموا اإلسبستوسيةو تم التخلص منها في
موقع فيرإ باتباع الطرق السليمة بيئياً.
ج -مايـة ابقـة األوزون
قامــت و ــدإ األوزون الوانيــة بــإ ارإ التقــويم والرقابــة البيئيــة خــالل العــام 2016م بعمليــة رصــد
أجهــزإ ومعــدات التبريــد والتكييــف المســتور إ يلــى مملكــة البحــرين للتأكــد مــن خلوهــا مــن
المـــوا المســـتنفدإ لطبقـــة األوزونو والتأكـــد مـــن عـــدم الســـماح بإ خـــال أي مـــن المـــوا
الكلوروفلوروكربونيــة ( )CFCالخاضــعة للرقابــة بعــد توقــف نظــام الحصــص ابتــدا ًه مــن ينــاير 2010
وفقـــاً لمتطلبـــات بروتوكـــول مونتريـــال بشـــأن المـــوا المســـتنفدإ لطبقـــة األوزون .ومـــن خـــالل
عملية المراقبة تم:
التـــرخيص الســـتيرا  334.382جهـــاز ومعـــدات تكييـــف وتبريـــد خاليـــة مـــن المـــوا

المستنفدإ لطبقة األوزون من خالل  3.517معاملة.
الســـماح باســـتيرا  828.699اـــن مـــن المـــوا ) )HCFCو 545.909اـــن مـــن المـــوا

البديلــة األخــرو مــن خــالل  313معاملــةو باإلضــافة يلــى  8.250اــن مــن مــا إ بروميــد الميةيــل
الستخدامها فقط في عمليات تعقيم الحاويات قبل التصدير.
الســـماح باســـتيرا  73.113اـــن مـــن مـــوا يافـــاه الحريـــه البديلـــة عـــن الهالونـــات

المستنفدإ لطبقة األوزون.
الســـماح باســـتيرا 1.547كجـــم مـــن المـــوا  HCFCوالمـــوا البديلـــة األخـــرو مـــن

خالل  284معاملة.
 النفايات الخطرإيقــوم قســم الــتحكم فــي النفايــات بــالترخيص لألنشــطة المتعلقــة بالتعامــل ونقــل النفايــاتو
وضـــمن البرنـــامج الرقـــابي قـــام القســـم بزيـــارإ  400منشـــأإ صـــناعية وخدميـــة .أمـــا بشـــأن
الــتحكم فــي الــتخلص مــن النفايــات الصــناعية الخطــرإ وشــبه الخطــرإو فقــد تــم الــتخلص مــن
 4.603اـــن مـــن النفايـــات الصـــناعية الخطـــرإ وشـــبه الخطـــرإ فـــي مـــدفن فيـــرإ للنفايـــات
الصــناعية .وبشــأن ي ارإ المخلفــات الخطــرإ للرعايــة الصــحية تمــت معالجــة  3421كيلوجرامــا
مــن النفايـــات الطبيـــة فـــي محرقـــة شـــركة البحـــرين لمعالجـــة النفايـــات ومستشـــفى الملـــك
مــد الجــامعي .وتقــدر كميــة الزيــوت المســتعملة التــي تــم جمعهــا مــن الســوق المحلــي
بـــــــــ  4.500اـــنو ورخـــص المجلـــس األعلـــى للبيئـــة بتصـــدير ـــوالي  88.000اـــن مـــن
المخلفات الخطرإ
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كمـــا بـــده المجلـــس األعلـــى للبيئـــة فـــي ياـــار التكامـــل والتعـــاون مـــع ي ارإ الجمـــاري بـــوزارإ
الداخليــة تســريع وتيــرإ تفعيــل قائمــة المخلفــات فــي برنــامج النافــ إ الجمركيــة (أفــه)و األمــر
الــ ي سيســاهم فــي االضــطالع بالــدور الرقــابي علــى اســتيرا وتصــدير المخلفــات تفعــيال
للتشريعات الوانيةو وذلك بدهاً من العام .2017
هـ -الهواه
جـــو إ الهـــواه المحـــيط :خـــالل العـــام  2016تواصـــلت المســـاعي الحةيةـــة للمجلـــس إلعـــا إتشــغيل البرنــامج بــأعلى كفــاهإ ممكنــةو يــث تــم االتفــاق علــى يعــا إ تأهيــل محطــات رصــد
جـــو إ الهـــواه الخمـــس وأســـندت المهمـــة يلـــى ا ـــدو الشـــركات المحليـــة للقيـــام بهـــ ا
المهمــةو ومــن المسمــل االنتهــاه مــن يعــا إ تشــغيل المحطــات قبــل منتصــف  .2017وبفضــل
الــدعم ال ـ ي يلقــاا الموضــوع مــن قبــل مجلــس الــوزراه المــوقرو تــم يقــرار موازنــة ماليــة لشــراه 5
محطــات جديــدإ يضــافيةو يــث تــم االنتهــاه مــن وضــع المواصــفات الفنيــة بــأعلى الممارســات
العالميــة وســيتم اإلعــالن عــن مناقصــة شــراه وصــيانة المحطــات خــالل الربــع األول مــن العــام
.2017
يقـــوم المجلـــس األعلـــى للبيئـــة فـــي الوقـــت الـــراهن برصـــد جـــو إ الهـــواه باســـتخدام
أجهــزإ صــغيرإ تعمــل بواســطة الخاليــا الكهروكيميائيــةو وهــي أجهــزإ تــم اقتنائهــا فــي األصــل
كــأجهزإ مســاندإ لتقيــيم وضــع جــو إ الهــواه بشــكل عــام وليســت كبــديل للبرنــامج الــواني
لرصــد جــو إ الهــواه والمتعطــل منــ العــام  2012باســتخدام اــرق القيــاأ التقليديــة المتبعــة
عالميا.
االنبعاثات من المصا ر الةابتة (المداخن) :تنفي اً أل كام الما إ رقم ( )25من القرار الوزاري رقم( )10لسنة 1999و تخضع المشروعات الصناعية القائمة التي تنبعث منها ملوثات هوائية يلى برنامج
رقابي مستمر للتحقه من مدو التزامها بالمعايير البيئية الوار إ في ه ا القرار .ويشمل ه ا
البرنامج على:
اإلشراف على عملية قياأ الملوثات الصا رإ من المداخن؛ فقد تم خالل العام 2016
-1
اإلشراف على قياأ الملوثات الصا رإ من مداخن  96منشأإ صناعيةو يث تتم عملية القياأ
البيئي.
بواسطة مختبر محايد أو الفني التابع للشركة في ضور المفت
استالم ومراجعة التقارير الدورية؛ بعد عملية القياأو يتم استالم ومراجعة نتائج
-2
القياسات من قبل األخصائي المعني ومقارنتها بالمعايير .وقد تم في عام  2016استالم ومراجعة
 96تقرير واتخاذ اإلجراهات الالزمة يال التجاوزات الوار إ فيها.
كمــا أنــه وبحســب ا ليــة المتفــه عليهــا تــم اســتالم عــد ( )90بــالغ عــن ــاالت اارئــة لعــد
مـــن المصـــانع تســـببت فـــي انبعـــا ملوثـــات هوائيـــة ون معالجـــةو أو نتيجـــة يعـــا إ تشـــغيل
بعــل الو ــداتو أو ــرق وقــو فــي الهــواه ) (Flaringلــدواعي الســالمة .وقــد تــم فــي هــ ا
األمر اتخاذ اإلجراهات الالزمة والمتعارف عليها في مةل ه ا الحاالت.
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االنبعاثات من المصا ر المتنقلة (عوا م المركبات) :بناه على الموا رقم ( )14و ( )15من القرارالوزاري رقم ( )8لسنة  2002بشأن معايير الملوثات والموا المنبعةة من المركبات أو عوا مها
عليها بخصوص ا تواه المركبات المستور إ ابتداه من اراز (2004م) والتي تعمل بوقو
والتفتي
الجازولين على المحول الحفزيو فقد تم الترخيص بدخول  51.863مركبة خالل العام 2016و وذلك
بعد التأكد من استيفاه تلك المركبات للمعايير البيئية المنصوص عليها في القرار الم كور.
و -البيئـة البحريـة
جـو إ البيئـة البحريـة المحيطـة :يهدف برنامج رصد جو إ البيئة البحرية المستمر من العام 1993ميلى تقييم الة البيئة البحرية في المياا اإلقليمية للمملكة من خالل راسة الخواص الفيزيائية
والكيميائية ونسب الملوثات الرئيسة في مياا ورواسب البحر .ويساهم ه ا البرنامج في الكشف
المبكر عن أثر التلو الناجم عن األنشطة الصناعية وباقي األنشطة البشرية ذات األثر العكسي
على البيئة البحريةو تمهيداً التخاذ التدابير العاجلة للحد منها قبل استفحالها .ومن عام  2007فقد
تم توسعة نطاق ه ا البرنامج ليشمل تقييم جو إ البيئة البحرية في منااه صيد األسماي من أجل
معرفة مدو تأثيرها على الةروات السمكيةو وهو األمر ال ي رفع عد مواقع جمع العينات يلى 23
موقعاً يتم مسحهم بمعدل فصلي.
تم خالل العام 2016م جمع ما مجموعه  560عينة من مياا البحر أجري عليها  1.456تحليال ً

ً
ً
ً
مختلفاو باإلضافة يلى جمع  24عينة من الرواسب القاعية أجري عليها  312تحليال مختلفا شملت
قياأ تركيز العناصر النزرإو والنتروجين الكليو والكربون العضوي.
بخصوص مراقبة مياا الصرف الصناعي قام قسم المختبر بجمع  15عينة من المنشيت

الصناعيةو ويجراه  15تحليال ً مختلفاً عليها ومن ثم يرسال النتائج يلى قسم التحكم في التلو
لدراستها.
بخصوص مراقبة جو إ مياا خليج توبلي جمع ما مجموعه  517عينة من مياا خليج توبلي

أجري عليها  1.035تحليال ً مختلفاً.
مراقبة ميـاا الصـرف الصناعـي :تنفي اً أل كام الما إ رقم ( )25من القرار الوزاري رقم ( )10لسنة1999و تخضع المشروعات الصناعية القائمة التي لديها نقاا تصريف مياا عا مة مباشرإ يلى البيئة
البحرية يلى برنامج رقابي مستمر للتحقه من مدو يلتزامها بالمعايير البيئية الوار إ في ه ا القرار.
ويشمل ه ا البرنامج على:
 اإلشراف على عملية جمع عينات من المياا العا مة :فقد تم خالل العام  2016اإلشراف على جمع
عينات مياا الصرف الصناعي لعد ( )62منشأإ صناعية وخدميةو يث تتم عملية جمع وتحليل
البيئي.
العينات بواسطة مختبر محايد أو المختبر التابع للشركة في ضور المفت
 استالم ومراجعة التقارير الدورية :بعد عملية جمع وتحليل العيناتو يتم استالم ومراجعة نتائج
التحليل من قبل األخصائي المعني ومقارنتها بالمعايير .يث تم في عام  2016استالم ومراجعة
 62تقرير واتخاذ اإلجراهات الالزمة يال التجاوزات الوار إ فيها.
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)3

االستجابة لحوا

االنسكابات النفطيـة

في ياار الجهو التي يب لها المجلس األعلى للبيئة في مجال االستعدا واالستجابة لحوا
االنسكابات النفطيةو وتنفي ً ا للدور المناا به في الخطة الوانية لمكافحة التلو بالزيت والموا
الضارإ األخروو شكل المجلس فريه استدعاه مختص يعمل على مدو أربع وعشرين ساعة لتلقي
باليات االنسكابات النفطية واالستجابة لها بالتعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين .ويبين
االنسكابات النفطية التي دثت خالل العام  2016واإلجراهات التي اتخ ت:
الجدول أ ناا وا
الرقم

التاريخ

الموقع

اإلجراءات المتخذة

المالحظات

1

2016/04/12

02

2016/03/16

03

2016/07/02

تم الزام شركة أمواج مارينا بوضع
جزر أمواج
الحواجز الماصة ول المصدر و
استخدام الماصات إلزالة بقع
الزيتو وقد قامت الشركة بتعميد
شركة  OSRLللقيام بعمليات
المكافحة.
بنــدر الــدار -مرفــأ تم معاينة الموقع ويعدا تقرير
مفصل عن الزيارإ و التواصل مع
الصيا ين-سترإ
بلدية المنطقة الجنوبية لتنظيف
وض المرفأ
بنــدر الــدار -مرفــأ تم زيارإ الموقع و زيارإ خفر
السوا ل و يعدا تقرير مفصل عن
الصيا ين-سترإ
الحا ثة ولم يال ظ وجو أي تسرب
من محطة البترول المحترقة اخل
المرفأ

4

2016/11/24

5

2016/12/10

6

2016/08/17

بنــدر الــدار -مرفــأ تم معاينة المرفأ ويعدا تقرير
مفصل و تحويل الموضوع على
الصيا ين-سترإ
الةروإ السمكية في وزارإ البلديات
بنــدر الــدار -مرفــأ تم معاينة المرفأ ويعدا تقرير
مفصل و تحويل الموضوع على
الصيا ين-سترإ
الةروإ السمكية في وزارإ البلديات
تم مسح المنطقة مع الربان علي تم استالم شكوو من
خور القليعة
شعيب و لم يال ظ وجو أي آثار قاعدإ الحرأ الواني
المحرق
في الحد تفيد بوجد
النسكاب زيتي أثناه الزيارإ.
بقعة زيتية بالقرب من
أ واض األسماي
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الزيوت المتسربة ناتجة
عن ريه في يختين
ويرقها اخل أمواج
مارينا

ريه في
دو
البترول
محطة
الموجو إ اخل المرفأ
و التي يتم تزويد
والسفن
الطراريد
بالبترول منها

الرقم

التاريخ

الموقع

7

2016/08/29

خور القليعة
المحرق

8

2016/10/18

خور القليعة
المحرق

9

2016/09/19

رصيف بابكو
البحري (سترإ)

10

2016/01/12

رصيف بابكو
البحري (سترإ)

11

2016/04/03

بابكو الوارف
(سترإ)

12

اإلجراءات المتخذة

المالحظات

تم مسح المنطقة مع الربان علي تم استالم شكوو من
شعيب و لم يال ظ وجو أي آثار قاعدإ الحرأ الواني
في الحد تفيد بوجد
النسكاب زيتي أثناه الزيارإ.
بقعة زيتية بالقرب من
أ واض األسماي
تم مسح المنطقة مع الربان علي
شعيب و لم يال ظ وجو أي آثار
النسكاب زيتي أثناه الزيارإ.
تم زيارإ الموقع و االجتماع مع متابعة التسرب الزيتي
رياض السوا مشرف المرفأ و تم في الرصيف وذلك
مكافحة التسرب الزيتي بالماصات نتيجة فحص خط
التعبئة 18
تم استالم بالغ من قبل عبد هللا تم الترتيب مع خفر
بالقيام
األنصاري من شركة بابكو يفيد السوا ل
المنطقة
بوجو انسكاب زيتي بالقرب من بمسح
من وجو
أسري تم اخبارهم ب لك بواسطة للتأكد
االنسكاب الزيتي من
القاعدإ االمريكية
عدمه و قد أفا وا بعدم
مال ظتهم وجو أي
انسكاب وتم مسح
المنطقة من قبلناو
ولم نال ظ وجو أي
زيوت
االنسكاب
تم ا تواه الموقع بالحواجز الماصة متابعة
و استخدام الماصات إلزالة الزيوت الزيتي نتيجة وجو
ثقب في ينبوب الوقو
من قبل شركة بابكو
الزيتي التي تزو
السفن
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التنوع الحيوي
يعتبـــر يعـــدا السياســـات الوانيـــة وتفعيـــل التشـــريعات القانونيـــة واالســـتراتيجيات والخطـــط
المتعلقــة بــالتنوع الحيــوي بالتنســيه مــع الجهــات المعنيــة مــن أهــم المهــام المنااــة بــإ ارإ
زمــة مــن المشــاريع
التنــوع الحيــوي بــالمجلسو وقــد قامــت اإل ارإ خــالل العــام  2016بتنفيــ
ترتبط بشكل مباشر في سياق تنفي تلك المهام.
 )1مشروع تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوانية للتنوع الحيوي البحرين
بـــده العمـــل فـــي تنفيـــ مشـــروع تحديــــث االستراتيجيــــة وخطــــة العمــــل الوانيــــة للتنــــوع
الحيـــوي فــي مملكــة البحــرين فــي العــام 2013و وتهــدف االســتراتيجية يلــى تــأاير توجهــات
ال مملكـــة المســـتقبلية ـــول الحفـــا علـــى تنوعهـــا الحيـــوي وموار هـــا الحيويـــةو وتعزيـــز
مســاهماتها الدوليــة فــي الحفــا علــى التنــوع الحيــوي علــى النطــاق العــالمي التــي ــد تها
يايــات آيشــي 2020مو وذلــك بتبنــي الــنهج التشــاركيو وقــد تــم االنتهــاه مــن المشــروع فــي
فبرايـــر  2016مو يـــث تـــم مراجعـــة المســـو إ النهائيـــة واعتما هـــا مـــن قبـــل لجنـــة المراجعـــة
المتضــمنة أفــرا مــن كافــة القطاعــات المعنيــة بــالتنوع الحيــويو وســيتم عــرض االســتراتيجية
وخطـــة العمـــل الوانيـــة للتنـــوع علـــى اللجنـــة الوانيـــة التوجيهيـــة للتنـــوع الحيـــوي تمهيـــداً
العتما ها من قبل مجلس الوزراه الموقر.
)2

مشروع يعدا القائمة الوانية لألنواع المهد إ باالنقراض ()Red List

يعــ ا
ف معتمــد يســلاط الضــوه
د الغــرض الــرئيس مــن يعــدا القائمــة الحمــراه هــو الخــروج بمصــنا م
علـــى النباتـــات والحيوانـــات التـــي تواجـــه خطـــرًا أعلـــى وتهديـــ ًدا مباشـــراً بـــاالنقراض علـــى
المســتوو العــالمي وفــه الخطــوا اإلرشــا ياة والمعــايير الدوليــة المتبعــة فــي االتحــا الــدولي
لصــون الطبيعــة ( )IUCNمــع بيــان رجــات تلــك الخطــورإ لكــل نــوع .وقــد أالقــت مملك ـة البحــرين
ً
نوعــا لبــده
برنــامج لمتابعــة ورصــد التنــوع األ يــائي مــن خــالل ياــالق التقيــيم األول واختيــار 23
عمليـــة التقيـــيم للقائمـــة الحمـــراهو وقـــد أســـفرت نتـــائج التقيـــيم عـــن وجـــو  6أنـــواع مهـــد إ
بشــكل ــرجو و  5مهــد إ بــالخطروو  5معرضــة للخطــروو  4تحــت التهديــدوو  1أقــل تهديــدو 1و
ييــر َم َّقــيومو و 3أنــواع ييــر قابلــة للتطبيــه .وقــد تــم مــسخرا وبالتعــاون مــع المركــز اإلقليمــي
العربــي للتــرا العــالمي تدشــين التقريــر الــواني األول للقائمــة الحمــراه ألنــواع مختــارإ مــن
التنوع األ يائي في مملكة البحرين.
مشـــروع اعـــدا التقريــــر الـــواني الةالــــث والخطـــة التنفي يــــة لبروتوكـــول الســــالمة
)3
اال يائية – يرااجنة
شـــرعت مملكـــة البحـــرين بالتعـــاون مـــع برنـــامج األمـــم المتحـــدإ للبيئـــة – المكتـــب اإلقليمـــي
لغــرب آســيا و عــم مــالي مــن المرفــه العــالمي للبيئــة فــي يعــدا التقريــر الةالــث وخطــة العمــل
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الخاصــة بتنفيــ بروتوكــول قرااجنــة المتعلــه بالســالمة اال يائيــةو وقــد عقــدت البحــرين لهــ ا
الغـــرض الورشـــة اإلفتتا يـــة للمشـــروع فـــي شـــهر ســـبتمبر 2016مو والةانيـــة فـــي نـــوفمبر
ممةلــين مــن مختلــف القطاعــات والجهــات العــام والخــاص
2016م يــث جمعــت هــ ا الــور
باإلضافة يلى المسسسات األكا يمية وممةلين عن فئة الشباب والمجتمع المدني.
 )4مشـروع استـزراع أشجـار القـرم
يــأتي تأهيــل وا يــاه المواقــع الطبيعيــة للحفــا علــى التنــوع الحيــوي ضــمن أولويــات المجلــسو
وقــد تــم انشــاه مشــتل متنقــل ألســتزراع أشــجار القــرم فــي خلــيج تــوبلي بــدعم مــن قبــل
المبــا رإ الوانيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي لــيعكس هــ ا التوجهــات وليســلط الضــوه مــا أمكــن
علــى أهميــة هــ ا البيئــة وليحفــز مفهــوم الســيا ة البيئــة علــى صــعيد المملكــة .وفــي هــ ا
الســياق قــد تــم ترتيــب زيــارإ الخلــيج مــع جريــدإ الوســط للوقــوف علــى أهميت ـة وتســليط الضــوه
علــى أهــم المشــاكل البيئيــة التــي تــأثر ســلباً علــى بيئــة أشــجار القــرمو كمــا نظمــت فيــه أيضــاً
فعاليـــة زيـــارإ األميـــر ولـــيم تشـــارلز للخلـــيج باإلضـــافة يلـــى عبـــور فريـــه التجـــديف الكـــويتي
( )Kayakلــه والــ ي انطلقــت ر لتــة مــن ولــة الكويــت مــرورا بــدول المجلــس لــدول الخلــيج
العربية.
 )5برنامج رصد اهرإ نفوق األ ياه البحرية
يقوم المجلس األعلى للبيئة وبصـــفة مســـتمرإ بتنفي برنامج لرصـــد األ ياه البحرية النافقة وعلى
وجه الخصوص بتلك المعنية باألسماي والسال ف والةدييات البحرية .وضمن ياار ه ا البرنامجو فقد
تم ينشــــاه قاعدإ بيانات للحيوانات النافقةو كما تم وخالل عام 2016م رصــــد ما يقارب من ثمان
وعشرون سلحفاإ بحرية نافقة في منااه متعد إ تركز أيلبها في مياا المحافظة الجنوبيةو ويعزو
السبب الرئيس لنفوق تلك السال ف يلى شبك الجر القاعية المستخدمة في صيد الروبيان.
 )6برنامج رصد اهرإ المد األ مر
ــاهرإ المــد األ مــر فــي الميــاا اإلقليميــة فــي ا ونــة األخيــرإو ومــا قــد
نظــراً لتكــرار ــدو
ي ترتــب علــى ه ـ ا الظــاهرإ مــن آثــار ســلبية قــد تطــال محطــات تحليــة الميــاا ومــا تســببه أيضــاً
مــن نفــوق لألســمايو فــإن اللجنــة الوانيــة تتــابع وبشــكل مســتمر المــد األ مــر وقــد رصــدت
خـــالل العـــام 2016م الـــة وا ـــدإ للمـــد صـــلت فـــي و ـــة عـــرا ولـــم يصـــا بها أي الـــة
للنفوق.
 )7برنامج الرقابـة البيئيـة على مشاريـع الـر م والتجريـف
يتمحــور هــ ا البرنــامج ــول الرقابــة الدوريــة علــى أنشــطة مشــاريع الــر م والتجريــف بغيــة
التحقـــه مـــن التزامهـــا بيليـــة التـــرخيص البيئـــي وباالشـــترااات والمعـــايير البيئيـــة المعتمـــدإ.
وتنفـ زيــارات ميدانيــة مجدولــة يــتم مــن خاللهــا يع ـدا تقــارير مفصــلة عــن الــة ومخالفــات ه ـ ا
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المشــاريع يذا مــا وجــدتو وقــد تــم مراقبــة قرابــة الـــ  45مشــروع ر م وتجريــف خــالل هــ ا العــام
وبالقيــام بمــا يقــارب  540زيــارإ بريــة وبحريــةو كمــا تــم أيضــاً رصــد ومتابعــة قرابــة الـــ  15مخالفــة
بيئية.
 )8برنامج الرقابـة البيئيـة على سوا ـل المملكـة
بهـــدف هـــ ا البرنـــامج يلـــى لتحقـــه مـــن خلـــو ســـوا ل المملكـــة مـــن أي أعمـــال فـــان ييـــر
مرخصــةو وينفــ المجلــس األعلــى للبيئــة برنــامج مســح وري للســوا ل للتأكــد مــن خلوهــا
مـــن أيـــة أنشـــطة ر م ييـــر مرخصـــة .وقـــد قـــام المجلـــس تـــم بقرابـــة الــــ  480زيـــارإ تفقديـــة
للسوا ل خالل ه ا العام.
 )9االتفاقيات اإلقليمية والدولية
أ .مستمر األاراف الةالث عشر لالتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي
شـــاركت مملكـــة البحـــرين بمـــوتمر الـــدول األاـــراف لألتفاقيـــة المتعلقـــة بـــالتنوع الحيـــوي
وبوفــد برئاســة المجلــس األعلــى للبيئــة وعضــوية ممةلــين مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة.
وقــد عقــد المــستمر فــي مدينــة كــانكون المكســيكية خــالل الفتــرإ مــن  17-2يســمبر
وبحضـور ممةلـي  190ولـة موقعـة االتفاقيـة .وقـد تنـاول المـستمر عـد اً مـن القضـايا البيئيـة
المهمـة والمتعلقـة بـدعم وتعزيـز اإلجـراهات المتخـ إ لتنفيـ الخطـة االسـتراتيجية2020-
2012م و” أهـداف ايتشـي ”والتـي تعتبـر اللبنـة األسـاأ إليقـاف فقـدان التنـوع الحيـوي
علـى كوكـب األرض .كمـا ركـز اجتمـاع كـانكون بشـكل رئيسـي علـى راسـة مـدو التـزام
الدول بتحقيه الهدف الحا ي عشر من“ أهداف أيتشي”.
ب .مـــستمر الـــدول األاـــراف الســـابع عشـــر التفاقيـــة المحافظـــة علـــى االنـــواع الفطريـــة
المهد إ باالنقراض " سايتس"
شــاركت مملكــة البحــرين فــي المــستمر الســابع عشــر التفاقيــة المحافظــة علــى األنــواع
الفطريـــة المهـــد إ بـــاالنقراض (اتفاقيـــة ســـايتس) .وقـــد عقـــدا المـــستمر فـــي مدينــــة
المـــستمر العديـــد
جوهانســبرغ خـــالل الفتـــرإ مـــن  24ســـبتمبر ولغايــة  5أكتوبر.وقـــد نـــاق
مــن الوثــائه والمقتر ــات ذات العالقــة بتنظــيم التجــارإ الدوليــة لألنــواع الفطريــة المهــد إ
يلــى الملحــه الةــاني
بــاالنقراضو ومــن ضــمنها مقتــرح ا راج بعــل انــواع أســماي القــر
مــن االتفاقيــةو ورفــع رجــة الحمايــة لطيــور الببغــاه األفريقــي الرمــا ي يلــى الملحــه األول
مــن االتفاقيــةو كمــا تمــت أيضــاَّ مناقشــة القــرارات الخاصــة بالتجــارإ ييــر الشــرعية فــي عــاج
الفيلـــة والفهـــد الصـــيا واألســـو و يـــوان آكـــل النمـــل المـــدرع وايـــور الشـــاهين و مـــار
والتمساح وخشب البخور ومشتقاته ومنتجات أخشاب الزهور وييرها.
الو
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الوقاية من اإلشعاع واألمان اإلشعاعي
 )1محطات اإلن ار المبكر اإلشعاعية
تم تركيب  5محطات ين ار مبكر يشعاعية تشكل المر لة األولى من منظومة اإلن ار المبكر في مملكة
اإلشعاعية والنووية .وتم توزيع ه ا المحطات على محافظات المملكة
البحرين من الحوا
المختلفة.
 )2الترخيص والرقابة اإلشعاعية
يقوم المجلس بإصدار الترخيص والتصريح لمنشيت وأنشطة تتضمن استيرا وتصدير واستخدام مصا ر
على منشيت تستخدم المصا ر
مشعة وأجهزإ مصدرإ ل شعاعو باإلضافة يلى عمليات التفتي
المشعة واألجهزإ المصدرإ ل شعاع .ويوضح الرسم البياني التالي ي صائيات الترخيص والرقابة
اإلشعاعية للمجلس خالل العام
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 )3يعدا البرامج والمشاريع الوانية للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة ال رية
 البده بتنفي مشروعين للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة ال رية للدورإ  2017-2016ول
تعزيز قدرات مملكة البحرين في مجال االستعدا واالستجابة للطوارئ اإلشعاعية والنووية
وتعزيز القدرات الوانية في يجراه التحاليل والقياسات اإلشعاعية.
 المشاركة مع الجهات الوانية ذات العالقة في يعدا ياار البرنامج القطري للتعاون التقني
مع الوكالة الدولية للطاقة ال رية.
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تقديم مقتر ات لعد من مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة ال رية لدورإ
2019-2018و وقد وافقت الوكالة على مقترح مشروع وا د ول تعزيز البنية التحتية الوانية
للرقابة على اإلشعاع والموا المشعة والنووية واستخداماتها.
التنسيه بين وزارإ الداخلية والوكالة الدولية للطاقة ال رية فيما يتعله بإعدا خطة وانية
متكاملة لدعم األمن النووي وأمن المصا ر المشعة في مملكة البحرينو والمشاركة مع
الجهات الوانية ذات العالقة في يعدا ها ويعدا برنامج العمل الالزم لتنفي ها بالتعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة ال ريةو علماً بأنه قد تم يقرار الخطة وبرنامج العمل واعتما هما من
قبل مجلس الدفاع المدني الموقر ومن الوكالةو وهما قيد التنفي .
يعدا مسو إ تقرير مملكة البحرين الخاص بتنفي اتفاقية الضمانات النووية مع الوكالة الدولية
للطاقة ال رية لألعوام  2013 – 2011وتسليمه لوزارإ الخارجية.

 )4المشاركات في االجتماعات الخارجية ذات العالقة
 تمةيل مملكة البحرين في االجتماع السابع للهيئات الرقابية العربية – مقر الهيئة العربية
للطاقة ال ريةو تونسو أبريل .2016
 المشاركة في وفد مملكة البحرين عالي المستوو يلى الوكالة الدولية للطاقة ال رية
لمناقشة تعزيز التعاون التقني بين مملكة البحرين والوكالة ويعدا ياار البرنامج القطري له ا
التعاون – مقر الوكالة الدولية للطاقة ال ريةو فييناو مايو .2016
 تمةيل مملكة البحرين في االجتماع الخاص بإعدا برنامج العمل للمشروع اإلقليمي للتعاون
التقني بين الوكالة الدولية للطاقة ال رية و ول مجلس التعاون ول تعزيز قدرات ول المجلس
في االستعدا واالستجابة للطوارئ اإلشعاعية والنووية.
العالقات الدولية واإلعالم
تقوم ي ارإ العالقـات الـدوليــة العــامـة واإلعالم بـالعمــل على تنميــة االهتمــام بـالنوا ي التربويـة
واإلعالمية واالجتماعية والةقافية المعنية بزيا إ وتطوير الوعي البيئي لدي كافة شــــرائح المجتمعو
بغرض تمكين المجتمع من المســـــاه مة الف عا لة لتحقيه األ هداف المرجوإ للح فا على البي ئة
وتطويرها .وتقوم اإل ارإ في ســـبيل تنفي مهامها بالتنســـيه مع اإل ارات الفنية بالمجلس لوضـــع
البرامج والم شاريع التي ت صب في سياق التوعية والتعريف بم شاريع المجلس ورفع الوعي البيئي
عند متخ ي القرار والمجتمع.
قامت ي ارإ العالقات الدولية واإلعالم بالمجلس األعلى للبيئة بتنظيم العديد من الفعاليات الداخلية
على مســـتوو المجلس – الفني منها وك لك االجتماعي -والخارجية على المســـتوو الواني أو
اإلقليمي من ن شر ألخبار وأنشطة المجلس في ال صحف المحلية ومواقع التوا صل االجتماعيو يلى
والمستمرات واباعة جميع متطلبات المجلس اإل ارية اليومية أو
القيام بتصـــميم الشـــعارات للور
الخارجيةو وفيما يلي سر ألبرز ما تم القيام به خالل العام :2016
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في توجه قائم على مواكبة وتفعيل االستفا إ من شبكات التواصل االجتماعي لغرض نشر
)1
وتغطية فعاليات المجلس وللوصـــول يلى أكبر شـــريحة من المجتمعو قام المجلس في يناير 2016
بإاالق ســاب االنســتغرام خاصــته .وقد نشــر الحســاب خالل العام العديد من الفعاليات واألخبار
البيئيــة الوانيــة والعــالميــة التي يقوم بهــا المجلس
باإلضــــافة يلى وضــــع مجموعة من الرســــائل التوعوية
الموجــه للمجتمع المــدني ول مــايــة البيئيــة ومنع
اإلضرار بها.
المشــاركة في معرض البحرين الدولي للحدائه
)2
 2016تحت شعار "العناية باأل شجار" في مركز البحرين
الدولي للمستمرات والمعارض.
الحم لة التوعوية الصــــح ية “ي م قل بك"و والتي
)3
نظمــت من قبــل اإل ارإ بمقر المجلس وبــالتعــاون مع
قســم التوعية والتةقيف الصــحي بوزارإ الصــحة ضــمن
التوجه الواني الرامي يلى التوعية بصـــحة القلبو وقد
اشـتملت الحملة على القيام بمجموعة من الفحوصــات
الطبية كفحص السكر والضغط لمنتسبي المجلس.
ياالق شــــهر البيئةو وال ي ســــعى المجلس
)4
األعلى للبيئة خالله يلى رفع ونشــــر والوعي والةقافة
البيئية بين كافة شــــرائح المجتمع وك لك التأكيد على
ور الشـــراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع
الخاص ومس س سات المجتمع المدني في شأن الحفا
على صـــحة وســـالمة البيئة وفي ســـياق تحقيه رؤية
المملكة  2030في مجال االستدامة البيئية.
ورإ كرإ ال قدم لمو في المجلسو يث نظم
)5
المجلس األعلى للبيئة الدورإ الرياضــية األولى في كرإ
القدم بالتعاون مع نا و االتحا الةقافي والرياضــــي وقد شــــاري مو في المجلس األعلى للبيئة
وذويهم في ه ا المباريات.

18

إدارة السياسات والتخطيط البيئي /مايو 2017

اال تفال بزيارإ األمير شارلز لمنطقة هورإ سندو يث شملت الفعالية على معرض ل صور
)6
الحياإ الفطرية بالمملكة وعرض لمشروع السيا ة البيئية بمنطقة خليج توبلي باإلضافة يلى عرض
آخر لم شروع معالجة مياا ال صحي من قبل شركة
Blue Water Bioالبري طان ية والتي يتطلع المجلس
يلى تنفي هما مع المسسسات المعنية بالدولة.
اال تفــال بيوم المرأإ البحرينيــةو يــث قــام
)7
المجلس بتكريم جميع المو فات العاملين بحضــــور
ســــعا إ الرئيس التنفي ي الدكتور محمد مباري بن
ينه.
اال تفــال بــالعيــد الوانيو ا تفــل المجلس
)8
بــالعيــد الواني في مقرا وقــد نظمــت العــديــد من
الفعـاليـات والمســـــابقـات وتم توزيع الهـدا يا على
المشـــاركين في خطوإ لتعزيز التواصـــل االجتماعي
بين منتسبي المجلس.
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