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مقدمة
ــل  ــدأ العم ــع ب ــً م ــام 2019م متزامن ــة للع ــى للبيئ ــس األعل ــنوي للمجل ــر الس ــي التقري يأت
ببرنامــج عمــل الحكومــة للفتــرة 2019-2022م، الــذي صــدر تحــت عنــوان »أمــن اقتصــادي 
ــق  ــا تحق ــى م ــاء عل ــي البن ــج ف ــز البرنام ــي«. رك ــوازن مال ــار ت ــي إط ــتدام ف ــي مس واجتماع
مــن مكتســبات للوطــن والمواطــن، فــي ظــل الوصــول إلــى تــوازن مالــي بيــن المصروفــات 
ــة  ــدي وتنمي ــتقرار نق ــي واس ــادي إيجاب ــو اقتص ــق نم ــي تحقي ــتمرار ف ــع االس ــرادات م واإلي

شــاملة.

إثــر ذلــك، وفــي ســياق توجهــات المجلــس بتبنــي مفهــوم التخطيــط اإلســتراتيجي ضمــن 
ممارســاته، صــاغ المجلــس األعلــى للبيئــة خطتــه التشــغيلية لهــذه الفتــرة، مســتندًا علــى 
السياســة المدرجــة فــي البرنامــج والموجــه نحــو »تنظيــم الحمايــة واالســتدامة البيئيــة«، 
وقــد انضــوى طــي تلــك السياســة خمــس مبــادرات شــكلت العمــود الفقــري لعمــل 

ــرة: ــذه الفت ــه له ــس وأهداف المجل
1. مبادرة مواكبة التشريعات والقوانين البيئية ألفضل الممارسات البيئية.

ــي  ــي البيئ ــز الوع ــة وتعزي ــاط البيئي ــة األوس ــة لحماي ــتراتيجيات وطني ــر اس ــادرة تطوي 2. مب
وتفعيلهــا.

3. مبادرة تعزيز إدارة المناطق المحمية، وحماية واستدامة تنوع الحياة الفطرية.
4. مبادرة إدارة المخلفات والمواد الخطرة للتقليل من آثارها.

5. مبادرة تفعيل الرقابة لحماية المناطق البحرية.

ــه، أدرج فيهــا المشــاريع  أعــد المجلــس مصفوفــة مبســطة شــكلت خارطــة طريــق عمل
ــج أو  ــكل برنام ــند ل ــر، وأس ــة الذك ــادرات آنف ــك المب ــق تل ــأنها تحقي ــن ش ــي م ــج الت والبرام
مشــروع مؤشــرات للقيــاس وربطــت تلــك البرامــج والمشــاريع بفتــرات زمنيــة محــددة 

ــة. ــل الحكوم ــج عم ــرة برنام ــق وفت تتس

مــا ســبق يعــد إنجــازًا علــى الصعيــد اإلداري لعمــل المجلــس، لكــن ثمــة أيضــً مجموعــة 
ــة. ــة والمحلي ــدة العالمي ــف األصع ــى مختل ــازات عل ــن اإلنج ــرى م أخ

علــى الصعيــد العالمــي، فــازت المملكة بمنصــب نائب الرئيــس للمكتب التنفيــذي لجمعية 
األمــم المتحــدة للبيئــة UNEA فــي دورتهــا الخامســة للفتــرة 2019-2021 ممثلــًة عــن 
ــة  ــً بعضوي ــازت أيض ــا ف ــة، كم ــا الخامس ــي دورته ــادي ف ــط اله ــيا والمحي ــة آس مجموع
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ــك  ــدورة 2019-2021، وكذل ــات لل ــل المخلف ــازل لنق ــة ب ــال التفاقي ــذ واالمتث ــة التنفي لجن
فــازت بمقعــد دول آســيا والباســيفيك فــي اللجنــة التنفيذيــة لبروتوكــول مونتريــال، 
التوجيهيــة،   والمبــادئ  السياســات  بوضــع  المتعلقــة  بالمســائل  معنيــة  لجنــة  وهــي 
وتمويــل المشــروعات ومتابعــة تنفيــذ ورصــد الــدول األطــراف بشــأن التخلــص مــن المــواد 
ــة  ــى للبيئ ــس األعل ــة بالمجل ــة ممثل ــت المملك ــا وترأس ــة األوزون، كم ــتنفدة لطبق المس
المجلــس االجتمــاع الــوزاري رفيــع المســتوى الحــادي والثالثيــن لألطــراف، وكانــت عضــوا 
ً فــي المجلــس التنفيــذي للبرنامــج الخــاص المعنــي باالتفاقيــات الكيميائيــة اســتوكهول 
وروتــردام واتفاقيــة بــازل بشــأن المخلفــات الخطــرة واتفاقيــة ميناماتــا للزئبــق، وشــاركت 
ــي  ــاًل ف ــوا فاع ــت عض ــة وكان ــل البيئ ــن أج ــي م ــاق العالم ــات الميث ــي اجتماع ــك ف كذل
توحيــد الصفــوف علــى نطــاق المجموعــة العربيــة، وفــي مراجعــة النصــوص الفنيــة 
المقدمــة. وقــد تمخضــت االجتماعــات فــي هــذا األمــر عــن صياغــة نــص توافقــي يراعــي 
ــا  ــع مواقفه ــارب م ــارض أو تتض ــد تتع ــتجدات ق ــأي مس ــا ب ــة، وال يلزمه ــح المنطق مصال
فــي االتفاقيــات البيئــة متعــددة األطــراف، كمــا فــازت مملكــة البحريــن ممثلــة بالمجلــس 
االعلــى للبيئــة بعضويــة لجنــة التنفيــذ واالمتثــال إلتفاقيــة بــازل لنقــل المخلفــات الخطــرة 
عبــر الحــدود للــدورة القادمــة )2019-2021( ضمــن عشــرة أعضــاء يمثلــون مختلــف 
قــارات العالــم، وبذلــك أصبــح للبحريــن دور مســاهم فــي مهــام اللجنــة المتمثلــة فــي 
دراســة مســتوى االمتثــال للــدول األطــراف فــي تنفيــذ مــواد ونصــوص االتفاقيــة، وتقديــم 
الدعــم الفنــي للــدول لمســاعدتها علــى االمتثــال، باالضافــة الــى متابعــة حــاالت االتجــار 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــكرتارية االتفاقي ــات لس ــر وتوصي ــع تقاري ــات، ورف ــروع بالمخلف ــر المش غي
بالمــوارد التــي تحتاجهــا الــدول لالمتثــال ومــن بينهــا المــوارد الماليــة، وبنــاء القــدرات ونقــل 
ــة التــي إكتســبتها مملكــة البحريــن  ــا، وتأتــي هــذه العضويــة مؤكــدة المكان التكنلوجي
ممثلــة فــي المجلــس األعلــى للبيئــة تجــاه اإلتفاقيــة مــن خــالل إلتزامهــا ونجاحهــا فــي 

ــدود. ــد الح ــا عب ــرة وحركته ــات الخط ــي المخلف ــم ف التحك

كل مــا تــم ذكــره بعاليــة مــن إنجــازات تعــد مواصلــة لمســيرة مــا ســبق وأن حققــه 
المجلــس مــن إنجــازات مشــرفة خــالل  األعــوام الســابقة التــي حفلــت بالعديــد مــن 
اإلنجــازات المماثلــة وفــي هــذا داللــة علــى فعاليــة دور المملكــة فــي المحافــل الدوليــة، 

وقدرتهــا الجليــة علــى نســج التحالفــات وإدارة الملفــات.  

أما على الصعيد المحلي فالقائمة تطول كما سيأتي في سياق هذا التقرير.
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مشاريع وبرامج المراقبة والرصد للمجلس
المشاريع

االستراتيجية الوطنية لجودة الهواء:
 بــدء العمــل بالمشــروع فــي يوليــو 2016 بالتعــاون مــع 
ــتوكهولم  ــد س ــة معه ــدة للبيئ ــم المتح ــج األم برنام

لالستشــارات البيئيــة 
المملكــة  فــي  المعنيــة  والجهــات   )SEI-York(
وتتضمــن  ســبتمبر.  فــي  منهــا  االنتهــاء  تــم  وقــد 
ــة  ــى خمس ــواء عل ــودة اله ــة لج ــتراتيجية الوطني االس
أهــداف اســتراتيجية رئيســة، ينضــوي طيهــا مجموعــة 
ــدى.   ــة الم ــطة وطويل ــرة ومتوس ــات قصي ــن األولوي م
المعنيــة  الجهــات  إلــى  االســتراتيجية  رفعــت  وقــد 

التنفيــذ.  وبــدء  مخرجاتهــا  العتمــاد  بالمملكــة 

البالغ الوطني الثالث لتغير المناخ:
نهايــة  المشــروع  فــي  العمــل  بــدأ 
برنامــج  مــع  بالتعــاون   2016 العــام 
ــة  ــق البيئ ــة ومرف ــدة للبيئ ــم المتح األم
البحريــن  العالمــي )GEF( وجامعتــي 
ذات  والجهــات  العربــي  والخليــج 
العالقــة بالدولــة مــن القطــاع العــام 
والخــاص، وقــد تــم االنتهــاء مــن التقريــر 
تدشــينه  المتوقــع  ومــن  يوليــو،  فــي 
ــن  ــن 2020. ويتضم ــع األول م ــي الرب ف
البــالغ الوطنــي الثالــث خمســة فصــول 
هــي فصــل الظــروف الوطنيــة، وفصــل 
وفصــل  االنبعاثــات،  مخــزون  جــرد 
قابليــة التأثــر والتكيــف، وفصــل تقييــم 
باإلضافــة  االنبعاثــات،  مــن  التخفيــف 

والتثقيــف.  التوعيــة  فصــل 
االستراتيجية الوطنية المتكاملة إلدارة المخلفات:

يأتــي هــذا المشــروع فــي ســياق التعــاون والتنســيق مــع 
وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
والجهــات الحكوميــة األخــرى ذات العالقــة، وقــد بــدأ 
إعــداد  وأكتمــل   2016 عــام  المشــروع  فــي  العمــل 
اإلســتراتيجية  إقــرار  تــم   .2018 العــام  فــي  الوثيقــة 
ــب  ــادة مكت ــً بقي ــس حالي ــل المجل ــام، ويعم ــع الع مطل
علــى  العالقــة  ذات  الجهــات  وبمشــاركة  األول  النائــب 

االســتراتيجية. توصيــات  تنفيــذ 
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االستراتيجية الوطنية المتكاملة إلدارة 
المخلفات:

يهــدف هــذا المشــروع الــى إدارة المخلفــات الناتجــة 
التنميــة  مــن المملكــة بشــكل يحقــق مــن أهــداف 
المبــادئ  ويراعــي  الدائــري  واإلقتصــاد  المســتدامة 
خفــض  وإجــراءات  سياســات  تطبيــق  مــن  العامــة 
مــن  اإلســتفادة  وكذلــك  المــواد،  وتدويــر  اســتهالك 
يتــم  بحيــث  أخــرى،  صناعــات  فــي  المخلفــات  ناتــج 
فــي  المخلفــات  مــن  للتخلــص  الحاجــة  تقليــص 
مدافــن المخلفــات، كمــا يهــدف أيضــً الــى التحقــق 
مــن تطبيــق معاييــر موحــدة ومحدثــة خــالل عمليــات 
المتاحــة  التقنيــات  أفضــل  تراعــي  المخلفــات  إدارة 
ــع  ــيق م ــاون والتنس ــروع بالتع ــذا المش ــي ه ــً، يأت عالمي

والتخطيــط  البلديــات  وشــئون  األشــغال  وزارة 
ذات  األخــرى  الحكوميــة  والجهــات  العمرانــي 
ــام  ــروع ع ــي المش ــل ف ــدأ العم ــد ب ــة، وق العالق
2018، ويعمــل المجلــس حاليــً بقيــادة مكتــب 
النائــب األول وبمشــاركة الجهــات ذات العالقــة 
علــى تنفيــذ توصيــات االســتراتيجية، ونظــرًا لمــا 
ــذة  ــة المنف ــرارات الوزاري ــة والق ــون البيئ ــه قان يولي
لــه مــن مســئولية للمجلــس فــي إدارة المخلفــات 
التعــاون  تــم  فقــد  خــاص  بشــكل  الخطــرة 
الوطنيــة  والهيئــة  الصحــة  وزارة  مــن  كل  مــع 
لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة وكذلــك 
مــع الشــركات الصناعيــة، ويعــد مشــروع شــركة 
الصهــر  خاليــا  بطانــة  مخلفــات  لمعالجــة  ألبــا 
بطاقــة إســتيعابية تصــل الــى 35 الــف طن ســنويا 
ــال يجســد نجــاح جهــود المجلــس بهــذا  ــر مث خي
مــن  للتخلــص  الحاجــة  ســينهي  اذ  الخصــوص 
ــرة  ــات الخط ــن النفاي ــي مدف ــات ف ــذه المخلف ه

كمــا هــو الحــال قبــل إنشــاء المشــروع.



التقرير السنوي إلنجازات المجلس األعلى للبيئة 2019م

10

الحد من التلوث البالستيكي والمخلفات البالستيكية:
تماشــيا مــع التوجهــات األمميــة بشــأن التلــوث البالســتيكي والخلفــات 
األوســاط  علــى  للبالســتيك  الســلبية  اآلثــار  ومواجهــة  البالســتيكية 
البيئــة، قــام المجلــس األعلــى للبيئــة بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات 
ضــوء   فــي  المبــادرات  مــن  مــن  بالعديــد  العالقــة  ذات  الحكوميــة 
مشــروع تنظيــم وخفــض اســتخدام األكيــاس البالســتيكية وغيرهــا 
ــم:  ــيقية رق ــة التنس ــن اللجن ــرار  م ــادر بق ــتهالكية الص ــواد االس ــن الم م

التاليــة:  4-238-2018، حيــث صــدرت القــرارات 
المخلفــات  اســتيراد  بحظــر   2019 لســنة   2 رقــم  الــوزاري  القــرار   .1

. ســتيكية لبال ا

2. القــرار الــوزاري رقــم 11 لســنة 2019 بإصــدار الالئحــة الفنيــة للمنتجــات 
البالســتيكية، ويشــمل:

البالســتيكية  المنتجــات  اســتيراد  منــع  أ. 
غيــر قابلــة للتحلــل.

ب. منــع تصنيــع المنتجــات البالســتيكية 
للســوق  وتوريــده  للتحلــل  القابلــة  غيــر 

المحلــي.

لتوفيــر  الالزمــة  الخطــوات  اتخــاذ   .3
المخلفــات  وفــرز  جمــع  حاويــات 
المخلفــات  مــن  وغيرهــا  البالســتيكية 
المبانــي  فــي  التدويــر  إلعــادة  القابلــة 

والخاصــة. الحكوميــة  والمنشــآت 

اســتخدام  بمنــع  المخابــز  الــزام   .4
األكيــاس البالســتيكية واالســتعاضة عنهــا 
بالــورق أو األكيــاس الورقيــة أو أي منتجــات 
إلعــادة  وقابلــة  للبيئــة  صديقــة  أخــرى 

االســتخدام. 

بالمنتجــات  خاصــة  معاييــر  وضــع   .5
للغــذاء.  المالمســة  البالســتيكية 

الشــرب  تقنيــن أحجــام قنانــي ميــاه   .6
المعدنيــة فــي الســوق المحلــي لتكــون 
علــى النحــو التالــي: 500 مــل، 1 لتــر، 1.5 لتر 
ــات  ــدل المخلف ــل مع ــدف تقلي ــر به فأكث
اســتثمار  فــرص  ودعــم  البالســتيكية 
ــذه  ــر ه ــادة تدوي ــي إع ــاص ف ــاع الخ القط

المخلفــات. 

تدويــر  إعــادة  مفاهيــم  تضميــن   .7
البالســتيكية  وخصوصــا  المخلفــات 
وآثارهــا الســلبية علــى البيئــة فــي المناهــج 

الدراســية. 

8. دراســة إنشــاء مركــز لفــرز المخلفــات 
)الجديــد(  الدولــي  البحريــن  مطــار  فــي 
تدويــر  فــي  االســتثمار  فــرص  لتعزيــز 
البالســتيكية  وخصوصــا  المخلفــات 
ومنــع  الطيــران  رحــالت  عــن  الناتجــة 
بيــع األكيــاس البالســتيكية فــي مرافــق 
الفــرز  حاويــات  ووضــع  الجديــد  المطــار 

فيــه. 
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ــتيكية،  ــات البالس ــض المخلف ــو خف ــروع وه ــي للمش ــدف الرئيس ــق اله ــو تحقي ــعيا نح وس
ــى  ــس األعل ــد المجل ــات، أع ــة إلدارة المخلف ــتراتيجية الوطني ــات االس ــدى توصي ــذا إلح وتنفي
ــام 2026  ــول الع ــتيكية بحل ــاس البالس ــتخدام األكي ــع اس ــو من ــق نح ــة طري ــة خارط للبيئ

فــي مملكــة البحريــن.

ــس  ــل المجل ــعودية، يعم ــة الس ــة العربي ــع المملك ــيق م ــل والتنس ــدأ التكام ــا لمب وتكريس
ــع  ــى توقي ــودة عل ــس والج ــات والمقايي ــة المواصف ــي هيئ ــقاء ف ــع األش ــة م ــى للبيئ األعل
ــتفادة  ــي باالس ــوق المحل ــتيكية للس ــات البالس ــص للمنتج ــأن الترخي ــم بش ــرة تفاه مذك
مــن التجربــة المتقدمــة هنــاك بمــا يرفــع مــن جــودة إصــدار التراخيــص وتســهيل الحركــة 

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف التجاري

وتنفيــذا للقــرار الــوزاري رقــم 11 لســنة 2019 بإصــدار الالئحــة الفنيــة للمنتجــات البالســتيكية 
والــذي دخــل حيــز النفــاذ فــي 25 يوليــو 2020 وشــمل فــي المرحلــة األولــى أكيــاس 
التســوق والقمامــة والخضــروات والمســتخدمة فــي المغاســل اآلليــة، قــام المجلــس 

األعلــى للبيئــة بـــ :
1. إصدار )36( ترخيصا لتوريد المنتجات البالستيكية للسوق المحلي:

أ . )13( ترخيصا للمصانع المحلية.
ب . )4( ترخيصا لمصانع خارجية.

ت . )19( لموردين لإلستخدام الذاتي.

2. إصدار )93( ترخيصا للمنتجات البالستيكية لإلستخدام في السوق المحلي:
أ . )54( منتجا ًمصنعا محليا.

ب . )39( منتجا مصنعا خارجيا.
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االستراتيجية الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة األوزون:
تــم تدشــين هــذه االســتراتيجية فــي العــام 2015 وهــي تســتمر حتــى العــام 2020 تنفــذ 
ــة  ــى للبيئ ــس األعل ــح المجل ــد نج ــة، وق ــة المهم ــاريع الحيوي ــن المش ــدد م ــا ع ــن خالله م
فــي العــام 2019 مــن تنفيــذ أحــد أهــم مشــاريع االســتراتيجية مــن خــالل تخريــج الدفعــة 
األولــى مــن فنيــي التبريــد والتكييــف وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة وبحســب الشــهادة 
األوربيــة )F gas Regulation(، وذلــك بالتعــاون و التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة ذات 

العالقــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. 

كذلــك قــام المجلس خــالل العام 2019 بتنفيذ الشــريحة الثانية من االســتراتيجية الوطنية 
للتخلــص التدريجــي مــن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون )الهيدروكلوروفلوروكربونيــة 
ــة  ــي حماي ــهم ف ــي تس ــاريع الت ــن المش ــد م ــاز العدي ــم إنج ــا ت ــن خالله ــي م HCFC( والت

البيئــة وطبقــة األوزون أهمهــا اآلتــي ذكرهــا:
1. إنشــاء نظــام ترخيــص إلكترونــي متكامــل، بــدءًا بالمرحلــة االبتدائيــة عنــد تقديــم الطلــب 

وصــوال للمرحلــة األخيــرة وهــي اإلفســاح عنهــا بمنافــذ المملكــة. 

2. توفير أجهزة جديدة للتعرف على غازات التبريد.

كمــا تــم إعتمــاد حزمــة مــن الممكنــات تيســر تنفيــذ المشــروع،  تضمنــت اســتحداث 
تشــريعات ُتعنــى بــإدارة وســائط التبريــد ووحــدات تبريــد وتكييــف الهــواء، مــع إطــالق ورش 

تدريــب لضبــاط الجمــارك والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة.

اعتماد محميات طبيعية ضمن برنامج اإلنسان 
والمحيط الحيوي: 

مــع  وبالتعــاون  للبيئــة  األعلــى  المجلــس  يعمــل 
منــذ  العالمــي  للتــراث  العربــي  اإلقليمــي  المركــز 
العــام 2018 علــى تجهيــز ملــف محميــة جــزر حــوار 
عمــل  وقــد  حيــوي  محيــط  كمحميــة  إلعالنهــا 
ــي  ــة ف ــل الثاني ــة العم ــم ورش ــى تنظي ــس عل المجل
العالقــة.  ذوي  الشــركاء  مــع  بالتعــاون  ديســمبر 
كمــا شــارك المجلــس أيضــً فــي اجتمــاع المجلــس 
الحيــوي  والمحيــط  اإلنســان  لبرنامــج  الدولــي 
المنعقــد فــي باريــس وذلــك لالســتفادة مــن تجــارب 

الــدول فــي هــذا المجــال. 
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برنامج تأهيل السالحف: 
قــام المجلــس األعلــى للبيئــة بالتعــاون مــع 
بإنقــاذ  بالحيــوان  للرفــق  البحريــن  جمعيــة 
الخضــراء  الســالحف  مــن   7 عــدد  وتأهيــل 
والســالحف منقاريــة الصقــر، وقــد تــم إطــالق 
وأثنيــن  حــوار،  جــزر  محميــة  فــي  منهــم   5
فــي منطقــة الجــارم، وذلــك بعــد مــدة رعايــة 

اســتغرقت ثالثــة شــهور.

مشروع المنتزه المائي للغوص: 
ســبتمبر،  فــي  المنتــزه  تدشــين  تــم 
ــر مــن نوعــه علــى مســتوى  ويعــد األكب
بـــ  تقــدر  مســاحة  يغطــي  إذ  العالــم 
ــاه  ــمال مي ــي ش ــع ف ــر مرب ــف مت 100 أل
مــع  المجلــس  شــارك  وقــد  البحريــن، 
ــي  ــر البيئ ــم األث ــة بتقوي ــات المعني الجه
التــي  االشــتراطات  ووضــع  للمشــروع، 
آثــاره علــى  مــن شــأنها أن تقلــل مــن 
البيئــة مــا أمكــن. وســينفذ المشــروع 
مــن  عــددًا  وســيضم  مراحــل،  علــى 
منهــا  للغواصيــن  الجاذبــة  المواقــع 
ــرى  ــمات أخ ــغ 747، ومجس ــرة بوين طائ
النوخــذة،  بيــت  عــن  نســخة  تتضمــن 
باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن الشــعاب 
المرجانيــة االصطناعيــة لتشــكل موائــل 
آمنــة للنظــام البيئــي البحــري، وتحفــز 
ازدهــار  فــي  وتســاهم  الشــعب  نمــو 
الحيــاة البحريــة فــي منطقــة المشــروع. 
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مشروع مسح مهاد اللؤلؤ في مملكة البحرين:
تــم إعــداد وثيقــة تهــدف بصــورة أساســية إلــى تقييــم األهميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والحيويــة لمناطــق تواجــد محــار اللؤلــؤ فــي مملكــة البحريــن، وذلــك عــن طريــق مراجعــة 
البيانــات والمعلومــات المتوافــرة وإجــراء المقابــالت والمســوحات الميدانية. ومــن المتوقع 

أن ينتهــي اعمــل بالمشــروع نهايــة العــام 2020.

المشروع الوطني الستزراع نبات القرم: 
فــي إطــار المشــروع الوطنــي الســتزراع نبــات القــرم مــن أجل الحفــاظ علــى التنــوع الحيوي، 
شــرع المجلــس األعلــى للبيئــة وبدعــم مالــي مــن قبــل شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( فــي 

تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة ذات الصلــة منهــا: 

- تجهيــز مــا يربــو علــى 4800 أصيصــة قــرم، فــي الفتــرة مــن ســبتمبر إلــى أكتوبــر فــي 
ــي. ــند وتوبل ــتلي رأس س مش

- إعــادة تأهيــل عــدد مــن المناطــق فــي منطقــة رأس ســند بالتعــاون مــع وزارة األشــغال 
وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي، حيــث اشــتملت عمليــة التأهيــل علــى إزالــة أكــوام 
عديــدة مــن المخلفــات وعــدد مــن األشــجار الميتــة، ورفــع مســتوى األطــراف وفتــح بعــض 

القنــوات المائيــة لتيســير وصــول الميــاه وتســي حركــة التيــارات المائيــة. 
نفــط  لشــركة  الســاحلي  الجانــب  فــي  قــرم  شــتلة   600 علــى  يربــو  مــا  زراعــة   -

. ) بكــو با ( ين لبحر ا
- تنظيــم العديــد مــن الزيــارات التثقيفيــة لطــالب المــدارس للتعــرف علــى المشــروع 

الوطنــي. 
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دراسة فشت العظم: 
ــى  ــً عل ــيً ومحوري ــة دورًا أساس ــاحًة بالمملك ــوت مس ــر الفش ــم أكب ــت العظ ــب فش يلع
أوجــه التنــوع الحيــوي. خــالل العــام تــم إعــداد دراســة تهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى أبرز 
التحديــات التــي تواجــه بيئــة الفشــت، كمــا تطرقــت الدراســة أيضــً إلــى التعريــف بالوضــع 
الراهــن وبأبــرز المالمــح والخصائــص الحيويــة للمنطقــة الشــمالية والمنطقــة الغربيــة منــه. 
وتقتــرح الدراســة حزمــة مــن التدابيــر يســتوجب أخذهــا باالعتبــار عنــد التخطيــط لالســتثمار 
ــوارده  ــتدامة م ــه واس ــان إنتاجيت ــة لضم ــبل الحماي ــزز س ــأنها أن تع ــن ش ــة م ــي المنطق ف

الحيويــة.

دراسة الخيارات المتاحة لمناطق استخراج الرمال البحرية: 
فــي ضــوء قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2523-01 المتخــذ فــي الجلســة رقــم 2523 بتاريــخ 
19 أغســطس 2019، تــم تكليــف المجلــس األعلــى للبيئــة بدراســة وتحديــد المواقــع التــي 
ال يشــكل ســحب الرمــال منهــا ضــررًا علــى البيئــة البحريــة وبمــا يكفــل اســتدامة المــوارد 
البحريــة. وفــي ســبيل تأميــن البيانــات المطلوبــة لتغذيــة هــذه الدراســة فقــد تــم التواصــل 
ــع  ــن المتوق ــدد وم ــذا الص ــتمرًا به ــل مس ــة، والزال التواص ــات المعني ــن الجه ــدد م ــع ع م

االنتهــاء مــن هــذه الدراســة نهايــة العــام 2020.

ــة للطاقــة الذريــة وتنفيــذ االتفاقيــات المعقــودة  التعــاون مــع الوكالــة الدولي
ــا:  معه

أقــر مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة دعــم تنفيــذ المجلــس األعلــى 
ــوف  ــي س ــورو، والت ــي 280,000 ي ــي بحوال ــاون التقن ــة للتع ــاريع وطني ــة مش ــة لثالث للبيئ
ــي  ــروع وطن ــذ مش ــي تنفي ــتمرار ف ــك االس ــن 2020-2021. وكذل ــرة م ــالل الفت ــذ خ تنف
للتعــاون التقنــي حــول تعزيــز البنيــة التحتيــة الوطنيــة للرقابــة علــى اإلشــعاع والمــواد 
المشــعة والنوويــة واســتخداماتها. وتــم إعــداد مســودة تقريــر مملكــة البحريــن الخاصــة 
ــام 2018،  ــة لع ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــة م ــات النووي ــة الضمان ــذ اتفاقي بتنفي
بعــد جمــع وتدقيــق البيانــات الالزمــة، وأيضــً مســودات اإلعالنــات الربــع الســنوية لمملكــة 
البحريــن الخاصــة بتنفيــذ البروتوكــول اإلضافــي الملحــق باتفاقيــة الضمانــات النوويــة مــع 

ــة. ــات الالزم ــق البيان ــع وتدقي ــد جم ــام 2019 بع ــة لع ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال

15
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بـرامـــج المراقبة والرصد
مراقبة المحميات الطبيعية: 

خليــج توبلــي: فــي ظــل القــرار رقــم )53( لســنة 2006 )المــادة رقــم 4( بشــأن اعتبــار 
خليــج توبلــي منطقــة محميــة طبيعيــة، باإلضافــة إلــى قــرار رقــم )70( لســنة 2011 
)المــادة رقــم 2( بشــأن تحديــد خــط الدفــان فــي خليــج توبلــي، تــم تنفيــذ مــا يربــو علــى 
ــر  ــطة غي ــن أي أنش ــة م ــو المحمي ــن خل ــق م ــرض التحق ــة بغ ــة للمحمي ــارة ميداني 40 زي
مرخصــة والتأكــد مــن عــدم تجــاوز خــط الدفــان وســالمة المحميــة بشــكل عــام مــن أي 

أنشــطة غيــر محببــة. 

ــان: وفقــً ألحــكام قــرار الهيئــة الوطنيــة لحمايــة الحيــاة الفطريــة رقــم  ــرة مشتـ جزيـ
)1( لســنة 2002 بشــأن اعتبــار جزيــرة مشــتان منطقــة محميــة، تــم تنفيــذ 4 زيــارات 
ــر  ــطة غي ــن أي أنش ــا م ــة وخلوه ــالمة المحمي ــن س ــد م ــك للتأك ــة وذل ــة للمحمي ميداني
ــر مــن المناطــق ذات األهميــة  ــرة مشــتان تعتب ــر بالذكــر إن محميــة جزي مســتحبة. الجدي
البيئيــة الفائقــة كونهــا تمثــل أحــد مواقــع تعشــيش الطيــور النــادرة كمــا تحيــط بمياههــا 

ــة. ــائش البحري ــاد الحش ــة ومه ــعاب المرجاني الش

جــزر حــوار: فــي ظــل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )16( لســنة 1996 )المــادة رقــم 1( بشــأن 
اعتبــار جــزر حــوار والبحــر اإلقليمــي المحيــط بهــا منطقــة محميــة طبيعيــة:

ــات  ــالمة الكائن ــن س ــد م ــرض التأك ــك لغ ــة وذل ــن للمحمي ــن ميدانيتي ــذ زيارتي ــم تنفي - ت
الفطريــة واألنــواع النــادرة منهــا أو المهــددة باالنقــراض، باإلضافــة إلــى التأكــد مــن خلــو 

ــة.  ــطة مخالف ــن أي أنش ــة م المحمي

ــن  ــوقطري م ــر الس ــراب البح ــة غ ــى دراس ــدف إل ــروع يه ــذ مش ــي تنفي ــروع ف ــم الش - ت
الناحيــة الجينيــة، وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة الثقافــة واآلثــار وجامعــة اإلمــارات. وقــد تــم 
فــي المرحلــة األولــى ســحب عينــات دم لعــدد مــن الطيــور، باإلضافــة إلــى تركيــب جهــاز 
ــي  ــروع ف ــة للمش ــة ثاني ــاك مرحل ــون هن ــع أن تك ــن المتوق ــور. وم ــدد 7 طي ــى ع ــع عل تتب
حــال توفــر المــوارد البشــرية والماليــة والصــورة توضــح عــدد مــن غــراب البحــر الســوقطري 

اليافــع )أبيــض اللــون( والبالــغ )أســود اللــون(.
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مراقبة أسواق الطيور:
فــي ظــل القــرار رقــم )2( لســنة 2005 )المــادة رقــم 1،2( بشــأن منــع الصيــد والمتاجــرة 
فــي جميــع أنــواع طائــر الحبــارى والبلبــل البحرينــي، باإلضافــة إلــى المــادة رقــم )6( مــن 
المرســوم بقانــون رقــم )2( لســنة 1995 بشــأن حمايــة الحيــاة الفطريــة، نفــذت وحــدة 
ــرض  ــور بغ ــع الطي ــالت بي ــواق ومح ــارات لألس ــن الزي ــدد م ــة ع ــاريع البحري ــم المش تقوي
التحقــق مــن االلتــزام بمــا ورد فــي القــرارات والقوانيــن المذكــورة، وقــد تــم مصــادرة مــا 
مجموعــة 36 طيــر مــن نــوع »بلبــل بحرينــي« خــالل العــام، وتــم تحريــر إخطــارات مخالفــة 

لــكل عمليــة مصــادرة فــي مــا تــم تســليم الطيــور لمحميــة العريــن.

دوحــة عــراد: وفقــا ً ألحــكام قــرار رئيــس الهيئــة العامــة لحمايــة الثــروة البحريــة والبيئــة 
ــة  ــراد محمي ــة ع ــة دوح ــار منطق ــأن اعتب ــنة 2003 بش ــم )4( لس ــة رق ــاة الفطري والحي
بحريــة طبيعيــة، تــم تنفيــذ 15 زيــارة ميدانيــة للمحميــة وذلــك للتأكــد مــن ســالمة 
المحميــة وخلوهــا مــن أي أنشــطة مخالفــة. والجديــر بالذكــر أن دوحــة عــراد عبــارة عــن 
مســطحات طينيــة تنمــو عليهــا بعــض أشــجار القــرم، وتســتقطب المحميــة أعــدادًا مــن 

ــة. ــرة والمقيم ــة المهاج ــاحلية والبحري ــور الس الطي

الهيــرات الشــمالية: فــي ضــوء القــرار رقــم )2( لســنة 2017 بشــأن اعتبــار نجــوة بولثامــة 
منطقــة محميــة بحريــة والقــرار رقــم )3( لســنة 2017 بشــأن اعتبــار هيــر بولثامــة وهيــر 

شــتية وهيــر بوعمامــة منطقــة محميــة بحريــة:
ــرض  ــرات بغ ــة الهي ــة لمنطق ــارات الميداني ــن الزي ــددًا م ــوي ع ــوع الحي ــذت إدارة التن - نف
التحقــق مــن االلتــزام بالقــرارات المذكــورة، وقــد تــم تنفيــذ مــا مجموعــة 4 زيــارات، حيــث 

لــم يتــم رصــد أي مخالفــة. 
ــأ  ــدد 11 مرف ــي ع ــورة ف ــرارات المذك ــق بالق ــادية تتعل ــة إرش ــدد 22 لوح ــب ع ــم تركي - ت
صيــد فــي مختلــف محافظــات المملكــة، بهــدف رفــع وعــي الصياديــن ومرتــادي البحــر 

ــة. ــوة بولثام ــمالية ونج ــرات الش ــة الهي ــى بيئ ــة عل ــة المحافظ بأهمي
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متابعة قضايا الحيوانات النافقة في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين:
البلديــات  وشــئون  األشــغال  وزارة  مــع  بالتعــاون  للبيئــة  األعلــى  المجلــس  يقــوم 
والتخطيــط العمرانــي بشــكل ســنوي بمتابعــة قضايــا الحيوانــات النافقــة. ومــن خــالل 
ــوق  ــة نف ــه 21 حال ــا مجموع ــد م ــة ورص ــت متابع ــام تم ــالل الع ــة خ ــة الميداني المعاين

ــأنها. ــالزم بش ــذ ال اتخ

مراقبـة السواحل ومشاريع الردم والتجريف:
وفقــً لتوجيهــات مجلــس الــوزراء الموقــر بتشــديد الرقابــة البيئيــة علــى أنشــطة الــردم 
ــون  ــوم بقان ــن مرس ــم )20( م ــادة رق ــم )6( والم ــادة رق ــوء الم ــي ض ــف، وف والتجري
ــطة  ــواحل وأنش ــة الس ــس بمراقب ــوم المجل ــة، يق ــأن البيئ ــنة 1996 بش ــم )21( لس رق
ــة  ــة البري ــارات الميداني ــام بالزي ــردم والتجريــف لعــدد مــن المشــاريع مــن خــالل القي ال
والبحريــة، ويبيــن الرســم البيانــي عــدد الزيــارات التــي تمــت خــالل العــام. كمــا ويقــوم 
المجلــس بمعاينــة مواقــع مشــاريع الــردم والتجريــف قبــل الشــروع فــي عمليــة 

ــروع.  ــدد 11 مش ــة ع ــم معاين ــث ت ــي حي ــص البيئ الترخي
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مراقبة التلوث من المصدر: 
التزامــً بالمعاييــر البيئــة الوطنيــة، تتــم مراقبــة األنشــطة التــي قــد تتســبب بانبعاثــات مــن 
ــوء  ــي الض ــي يلق ــا يل ــي، وم ــج الرقاب ــن البرنام ــة ضم ــة البحري ــواء والبيئ ــة اله ــدر لبيئ المص

علــى هــذه الجهــود:

مراقبة المشروعات الصناعية القائمة:
  أشــرف المجلــس علــى قيــاس االنبعاثــات الجويــة الناتجــة مــن 46منشــآة صناعيــة. كمــا 
ــوزاري  ــرار ال ــا الق ــق عليه ــي ينطب ــآت الت ــن المنش ــنوي م ــف س ــر نص ــتالم 88 تقري ــم اس ت
رقــم )10( لســنة 1999. وضمــن عمليــات رصــد التلــوث مــن المصــدر وبحســب اآلليــة 
المتفــق عليهــا، تــم اســتالم عــدد 328 حالــة لتمريــر ملوثــات هوائيــة دون معالجــة، 
وعــدد 150 حالــة حــرق وقــود علــى الشــعلة مــن المنشــآت الصناعيــة، وقــد تــم إخطــار 

ــراءات. ــح واإلج ــة اللوائ ــص علي ــا تن ــر بم ــع األم ــل م ــركات والتعام الش

ينطبــق عليهــا القــرار الــوزاري رقــم )10( لســنة 1999. وضمــن عمليــات رصــد التلــوث مــن 
ــات  ــر ملوث ــة لتمري ــدد 328 حال ــتالم ع ــم اس ــا، ت ــق عليه ــة المتف ــب اآللي ــدر وبحس المص
150 حالــة حــرق وقــود علــى الشــعلة مــن المنشــآت  هوائيــة دون معالجــة، وعــدد 
الصناعيــة، وقــد تــم إخطــار الشــركات والتعامــل مــع األمــر بمــا تنــص عليــة اللوائــح 

واإلجــراءات.
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مراقبة التلوث من عوادم المركبات:
عوادمهــا  أو  المركبــات  مــن  المنبعثــة  والمــواد  الملوثــات  بمعاييــر  التزامــً   
والتـــفتيش عليهــا بنــاًء علــى المادتيــن رقــم )14( و )15( مــن القــرار الــوزاري رقــم 
)8( لســنة 2002، وبعــد التأكــد مــن اســتيفاء تلــك المركبــات للمعاييــر البيئيــة، 

تــم اإلفســاح لـــــ 34،301 مركبــة خــالل العــام.

مراقبة المنشآت التي تمارس نشاط السفع:
ــة  ــارة 9 منشــآت تمــارس ضمــن أنشــطتها نشــاط الســفع لغــرض الرقاب  تــم زي

ــة. ــة والتأكــد مــن امتثالهــا لالشــتراطات البيئي الدوري

مراقبة الميـاه العادمة المصـرفة للبيئة البحرية:
 تمتثــل المنشــآت الصناعيــة التــي لديهــا نقــاط تصريــف الميــاه العادمــة للبيئــة 
ــر  ــا بالمعايي ــدى التزامه ــن م ــق م ــكل دوري للتحق ــي بش ــج رقاب ــة لبرنام البحري
البيئيــة. وقــد تــم خــالل العــام اإلشــراف علــى جمــع العينــات مــن الميــاه 
ــن  ــد م ــا للتأك ــم فحصه ــة ت ــأة صناعي ــن 37 منش ــة م ــة البحري ــة للبيئ المصرف
ــآت  ــن المنش ــنوي م ــف س ــر نص ــتالم 73 تقري ــة، واس ــر البيئي ــا للمعايي مطابقه
التــي ينطبــق عليهــا القــرار الــوزاري رقــم )10( لســنة 1999. كمــا قــام المجلــس 
بجمــع 41 عينــة مــن ميــاه التصريــف الصناعــي تابعــة إلــى 33 منشــأة صناعيــة 

ــات. ــذه العين ــى ه ــاًل عل ــه 902 تحلي ــا مجموع ــراء م ــم اج وت

مراقبة المياه الجوفية بمواقع النفايات الصناعية الخطرة:
يقــوم المجلــس بمراقبــة الميــاه الجوفيــة المحيطــة بمدفــن حفيــرة للنفايــات 
ــة.  ــة القريب ــاه الجوفي ــى المي ــرب إل ــدوث أي تس ــدم ح ــن ع ــد م ــرة للتأك الخط
ولتحقيــق ذلــك تــم جمــع عينــات الميــاه الجوفيــة بمعــدل مرتيــن فــي العــام 
مــن البئريــن القريبيــن مــن المدفــن، وأجريــت عليهــا التحاليــل الالزمــة التــي 

ــرب. ــدوث أي تس ــدم ح ــى ع ــارت إل أش
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مراقبة وحماية البيئة  البحرية من آثار االنسكابات النفطيـة:
فــي إطــار جهــود المجلــس األعلــى للبيئــة لحمايــة البيئــة البحريــة، وامتثــاًلا لاللتزامــات 
التــي نصــت عليهــا التشــريعات الوطنيــة واالتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة، بــذل المجلس 
خــالل العــام 2019م المزيــد مــن الجهــود وحقــق الكثيــر مــن اإلنجــازات فــي مجــال 

ــة البيئــة البحريــة مــن أضــرار االنســكابات النفطيــة. حماي

مراجعة واعتماد خطط االنسكابات النفطية للمنشآت

تاريخ االعتمادالموانئ/المرافق الساحلية#

2019/02/25شركة البحرين للغاز المسال1

2019/04/30شركة البحرين للمعادن2

2019/07/15جزيرة دلمونيا3

2019/08/25شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة4

2019/10/03حديد البحرين5

مراقبة وإدارة المخلفات الخطرة
للرعاية الصحية:

فــي إطــار القــرار الــوزاري رقــم 1 لســنة 2001 بشــأن 
بكافــة  الصحيــة  للرعايــة  الخطــرة  المخلفــات  إدارة 
والتشــخيصية  والعالجيــة  التمريضيــة  أشــكالها 
وعــالج  األبحــاث  ومراكــز  المختبــرات  أعمــال  شــاملة 
األســنان والعــالج البيطــري ومنتجــات وعقاقيــر معامــل 
إجــراءات  المجلــس  يتابــع  ومســتودعاتها،  األدويــة 
)الخــاص(  البشــري  الصحــي  القطــاع  علــى  الرقابــة 
والخدمــات  المهــن  لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  مــع 
الصحيــة وكذلــك القطــاع الصحــي البيطــري بهيئــة 
الثــروة الحيوانيــة والزراعــة فــي ضــوء مذكــرة التفاهــم 
تــم  التــي  المخالفــات  كميــة  بلغــت  الموقعــة. 
جمعهــا ومعالجتهــا 2،145.21 طــن مــن مستشــفى 
العســكري  والمستشــفى  الجامعــي  حمــد  الملــك 
والتــي  المخلفــات  لمعالجــة  البحريــن  وشــركة 
الصحيــة  والمراكــز  الســلمانية  مستشــفى  تتضمــن 

الخاصــة. والعيــادات  والمستشــفيات 
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- مراجعة وتحديث الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة 

األخرى
ــم  ــذي يض ــة ال ــى للبيئ ــس األعل ــكله المجل ــذي ش ــي ال ــق الوطن ــى الفري انته
مختلــف الجهــات الوطنيــة المعنيــة، مــن مراجعــة وتحديــث الخطــة الوطنيــة 
لمكافحــة التلــوث بالزيــت والمــواد الضــارة األخــرى، وقــام بإرســالها للجنــة 
الموقــر  الــوزراء  لمجلــس  إلرســالها  تمهيــًدا  الكــوارث  لمواجهــة  الوطنيــة 

لالعتمــاد النهائــي.

- التمرين الوطني الثاني لمكافحة االنسكابات النفطية )سواعد المملكة(
وفــي ذات الســياق نفــذ المجلــس األعلــى للبيئــة بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة 
ــة  ــي لمكافح ــي الثان ــن الوطن ــة التمري ــات المعني ــوارث والجه ــة الك لمواجه
االنســكابات النفطيــة  )ســواعد المملكــة( بهــدف اختبــار ســالمة وفعاليــة 
الخطــة التــي تــم تحديثهــا مــن قبــل الفريــق الوطنــي الــذي شــكله المجلــس 
ــة  ــول الخط ــة ح ــل وطني ــة عم ــم ورش ــك تنظي ــبق ذل ــد س ــة. وق ــى للبيئ األعل

ــة تخللهــا تمريــن نظــري علــى الخطــة. المحدث

- مراجعة واعتماد خطط االنسكابات من المستوى األول

ــكابات  ــط لالنس ــاد  خط ــة واعتم ــس بمراجع ــام المجل ــام 2019، ق ــالل الع خ
ــة. ــآت مختلف ــس منش ــتوى األول لخم ــن المس ــة  م النفطي
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رصد البيئة: 
ــتويات  ــن مس ــق م ــة للتحق ــة المحلي ــات البيئ ــد مكون ــة برص ــى للبيئ ــس األعل ــوم المجل يق

ــي ــا يل ــن فيم ــو مبي ــا ه ــك كم ــى ذل ــة عل ــرات ذات دالل ــاس مؤش ــالل قي ــن خ ــا م جودته

رصد الطيور المائية:
تكمــن أهميــة البرنامــج المســتمر منــذ العــام 2016 فــي مســاهمته الفاعلــة عنــد إعــداد 
التقاريــر الوطنيــة والتقاريــر التــي تتطلبهــا االتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة. هنــا 
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا البرنامــج يتــم بالتنســيق مــع المركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث 
العالمــي، وقــد تــم مــن خاللــه رصــد الطيــور المقيمــة والمهاجــرة والبالــغ عددهــا 34،827 

نوعــً.

رصد جودة البيئة البحرية:
 يقوم المجلس ببرنامج رقابي لمراقبة جودة المياه اإلقليمية لمملكة البحرين من خالل 

الزيارات المستمرة للبيئة البحرية، وقد بلغ عدد زيارات الرصد خالل العام 13 زيارة تم خاللها 
جمع عينات مياه ورواسب بحرية أجري عليها 1100 تحلياًل، وتشير نتائج تلك التحاليل إلى 

أن المياه اإلقليمية لمملكة البحرين آمنة وغير ملوثة بشكل عام باستثناء بعض المواقع 
المحدودة على الساحل الشرقي الواقعة بالقرب من مصبات بعض المنشآت الصناعية.

 
ــواص  ــة والخ ــة البحري ــودة البيئ ــة ج ــي لمراقب ــج رقاب ــك لبرنام ــي كذل ــج توبل ــع خلي ويخض
الصــرف الصحــي  نتيجــة تعرضــه لتصريــف مســتمر لميــاه  لــه،  الفيزيائيــة والكيميائيــة 
المعالجــة جزئيــً مــن محطــة توبلــي لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي. وخــالل العــام تــم 
ــري  ــة أج ــب بحري ــات رواس ــاه و8 عين ــة مي ــا 44 عين ــع خالله ــا 4، جم ــارات عدده ــام بزي القي
عليهــا 891 تحليــاًل، وتشــير نتائــج تلــك العينــات أن تراكيــز الملوثــات ترتفــع بالقــرب مــن 
المحطــة. ويعكــف المجلــس مــع الجهــة المعنيــة بــوزارة األشــغال والبلديــات والتخطيــط 

ــر. ــذا األم ــع ه ــل م ــبل للتعام ــل الس ــث أفض ــى بح ــي إل العمران
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رصـد جودة الهـواء المحيط: 
ــام  ــالل الع ــط خ ــواء المحي ــودة اله ــد ج ــم رص ت
مــن شــهر ينايــر وحتــى شــهر أكتوبــر فــي ثــالث 
مواقــع، شــملت كل مــن منطقــة ســترة )موقع 
الحــد )محطــة  المركزيــة(، منطقــة  المخــازن 
المدنــي(،  الطيــران  لشــئون  التابعــة  اإلرســال 

ــن. ــة البحري ــع قلع وموق

ــي  ــاوزات ف ــد تج ــم رص ــة، ت ــرة المراقب ــالل فت خ
 2.5 مــن  أقــل  الدقيقــة  الجســيمات  مــن  كل 
و10 ميكــرون فــي جميــع مواقــع الرصــد وهــي 
تجــاوزات نتيجــة األنشــطة البشــرية المختلفــة 
التــي  والرمليــة  الترابيــة  العواصــف  ونتيجــة 
تتعــرض لهــا المنطقــة، فــي حيــن تــم رصــد 
تجــاوزات لغــاز ثانــي أكســيد النيتروجيــن فــي 
ــررة  ــورة متك ــترة بص ــد وس ــع الح ــن موق كل م
غيــر مألوفــة مســبقً، باإلضافــة إلــى تجــاوزات 
المواقــع  جميــع  فــي  األوزون  لغــاز  متكــررة 
وهــو ملــوث ثانــوي ذو عالقــة بتجــاوزات ثانــي 
ــع  ــة م ــه الكيميائي ــن وتفاعالت ــيد النتروجي أكس
ــر  ــوي. والجدي ــواء الج ــي اله ــات ف الهيدروكربون
ــن  ــا ع ــم إيقافه ــد ت ــات الرص ــأن محط ــر ب بالذك
العمــل ابتــداًء مــن شــهر نوفمبــر بســبب انتهــاء 
عقــد التشــغيل والصيانــة وعــدم توافــر الميزانية 

المخصصــة لغــرض الصيانــة.

تــم طــرح مناقصــة عامــة  علــى صعيــد أخــر 
ــداد  ــد إع ــك بع ــان، وذل ــان جديدت ــراء محطت لش
وثيقــة المواصفــات الخاصــة بالمناقصــة داخليــً، 
شــركات  قبــل  مــن  مراجعتهــا  تمــت  كمــا 
متخصصــة أيضــً. وكمــا تــم االنتهــاء مــن عملية 
ــيه  ــار وترس ــة واختي ــاءات المتقدم ــم العط تقيي
ــم  ــل أن يت ــن المحتم ــً، وم ــز داخلي ــاء الفائ العط
توقيــع التوريــد مــع العطــاء الفائــز فــي القريــب 
ــة  ــئون القانوني ــم الش ــاء قس ــد انته ــل بع العاج

ــك. ــاص بذل ــد الخ ــداد العق ــن إع ــس م بالمجل
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التفتيش البيئي:
ُتجــرى برامــج التفتيــش للتحقــق مــن امتثــال المشــاريع التنمويــة ومختلــف األنشــطة 
ــتراطات  ــال لالش ــك اإلمتث ــه، وكذل ــذة ل ــة المنف ــرارات الوزاري ــة والق ــون البيئ ــة لقان الخدمي
البيئيــة الممنوحــة ضمــن التراخيــص البيئيــة الممنوحــة لهــا، كمــا تتضمــن أيضــً المعاينــة 

ــة. ــات البيئي ــط المخالف ــكاوى وضب ــري الش ــة وتح ــدة والقائم ــطة الجدي ــع األنش لمواق

وقــد حقــق المجلــس األعلــى للبيئــة خــالل عامــي 2017 2018  نقلــة نوعيــة فــي التفتيش 
ــامل«،  ــش الش ــر »المفت ــين بمعايي ــق المفتش ــب فري ــل وتدري ــا تأهي ــم خاللهم ــي، إذ ت البيئ
ومــع بدايــة 2019 أصبــح فريــق التفتيــش ذا قــدرات فنيــة أقــوى فــي مجــاالت التفتيــش 
ــة  ــكام الرقاب ــا، إلح ــات تطبيقه ــة ومتطلب ــن البيئي ــف القواني ــً بمختل ــر إلمام ــح أكث وأصب
البيئيــة. كمــا أصبــح الفريــق مدربــً بمعاييــر وإجــراءات الضبــط القضائــي مــن خــالل تعــاون 
المجلــس األعلــى للبيئــة مــع معهــد الدراســات القضائيــة والقانونيــة. وحــرص المجلــس 
ــش  ــج المفت ــق برنام ــات تطبي ــة لمخرج ــاملة نتيج ــة ش ــات رقابي ــدة بيان ــن قاع ــى تكوي عل
الشــامل فــي عامــي 2017 و 2018، مــا أســس عليــه إنشــاء قاعــدة بيانــات موحــدة أكثــر 
شــمولية، تــم البنــاء عليهــا فــي تنفيــذ خطــة العــام 2019، حققــت هــذه القاعــدة 
ــام  ــا إلدارات وأقس ــة، وإتاحته ــآة صناعي ــكل منش ــة ل ــات تفصييلي ــول لبيان ــهولة الوص س
المجلــس، ممــا يســاهم فــي زيــاردة وتيــرة الترخيــص للمنشــآت الجديــدة، أو التوســع فــي 
المنشــآت القائمــة، مــن خــالل اإلحاطــة التامــة بطبيعــة كل منشــأة صناعيــة ومحيطهــا 
الجغرافــي والبيئــي، حيــث تتميــز  القاعــدة ببيانــات متكاملــة وثريــة بمخــزون المعلومــات 

التــي تحويهــا حــول جميــع المنشــئات الخاضعــة لرقابــة المجلــس األعلــى للبيئــة.

وقــد شــملت قاعــدة البيانــات جميــع المنشــآت الصناعيــة والخدميــة التــي لهــا تأثيــر 
مباشــر علــى البيئــة، حيــث تــم  تغطيــة أكثــر مــن 1700 منشــأة بواقــع زيارتيــن لــكل منهــا 

خــالل العــام الواحــد. 

ــات  ــى 3 مجموع ــين إل ــع المفتش ــام 2019 توزي ــالل ع ــم خ ــود ت ــك الجه ــتكمااًل لتل واس
ــي: ــات ه ــذه المجموع ــهر، ه ــتة أش ــا كل س ــين بينه ــر المفتش ــم تدوي يت
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االمتثال:  مجموعة 
ــة  ــة لرقاب ــئات الخاضع ــى المنش ــي عل ــق بيئ ــراء تدقي إلج

ــة. ــى للبيئ ــس األعل المجل

مجموعة الدعم والمســاندة: 
لمتابعــة العمليــات اليوميــة مــن شــكاوى الخــط الســاخن 
أي  أو  اإلجتماعــي  التواصــل  ووســائل  تواصــل  وتطبيــق 
للبيئــة،  األعلــى  المجلــس  مــع  إخــرى  إتصــال  وســيلة 
ســحب  ومتابعــة  الطارئــة،  الحــاالت  مختلــف  وكذلــك 
عمليــات  ومراقبــة  المختلفــة  المصــادر  مــن  العينــات 

الخطــرة. للمخلفــات  حفيــرة  مدفــن 

مجموعــة المنافذ: 
إلنهــاء إجــراءات اإلفســاح الجمركــي للمــواد الخاضعــة 
للبيئــة مــن مــواد كيميائيــة  المجلــس األعلــى  لرقابــة 
لإلشــعاع  مصــدرة  وأجهــزة  مشــعة  ومــواد  وســيارات 

األنــواع الحيــة المشــمولة فــي إتفاقيــة ســايتس.

وفــي العــام العــام 2019، اســتطاع المجلــس إبتــكار عمليــة جديــدة للتفتيــش الرقابــي، مبنيــة علــى 
أســاس التدقيــق البيئــي، وركــز فــي ذلــك علــى المنشــآت الصناعيــة فقــط وعددهــا 450 منشــأة 
صناعيــة، والتــي لديهــا تأثيــر مباشــر علــى البيئــة، مــن خــالل عملياتهــا اإلنتاجيــة ومــا ينبعــث منهــا 
ــن  ــس م ــن المجل ــذي مك ــر ال ــد، األم ــي جدي ــي ومنهج ــلوب علم ــك بأس ــاء، وذل ــواء والم ــي اله ف
تطويــر قاعــدة البيانــات الرئيســية التــي تــم إعدادهــا فــي األعــوام 2017 و 2018، لتكــون موســعة 
ــة  ــة، وطبيع ــا اإلنتاجي ــئة، وقدراته ــكل منش ــي ل ــل الهرم ــى الهكي ــوي عل ــورة تحت ــل مص بتفاصي
العمليــات الصناعيــة فيهــا، وعــدد العاميلــن علــى خطــوط اإلنتــاج وصــوال إلــى المــواد األوليــة 
المســتخدمة وطــرق العامــل معهــا وتخزينهــا شــكل مســتدام، وكذلــك طبيعــة المخلفــات 
الناتجــة منهــا وطــرق التعامــل معهــا بشــكل ســليم ومســتدام. وقــد خلــص هــذا التدقيــق بنتائــج 

ــة: ــور التالي ــي الص ــت ف ــزة عكس ممي
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خدمات المجلس
ــة  ــات الميداني ــمل الدراس ــات تش ــن الخدم ــة م ــة مجموع ــى للبيئ ــس األعل ــدم المجل يق
العديــد مــن فعاليــات  التراخيــص وكذلــك تقديــم  الفنيــة، ومنــح  التقويــم  وتقاريــر 
التوعيــة والتثقيــف. وتنظــم القــرارات الوزاريــة طبيعــة هــذه الخدمــات والقطاعــات التــي 

ــا. ــى به ُتعن

1- التشريعات والخدمات القانونية

التشريعات:
المعنييــن  البيئــة مــع  النهائيــة لمشــروع قانــون  المســودة  إعــداد  االنتهــاء مــن  تــم 
ــة  ــي حماي ــاهم ف ــودًا تس ــد بن ــون الجدي ــم القان ــي، ويض ــرأي القانون ــريع وال ــة التش بهيئ
البيئــة والتصــدي بشــكل غيــر مباشــر لتغيــر المنــاخ، وتعطــي مســودة القانــون للمجلــس 
صالحيــات أكبــر فــي التعامــل مــع التلــوث وحمايــة المــوارد الطبيعيــة. أيضــً، تــم االنتهــاء 
مــن مشــروع قانــون تنظيــم ومراقبــة التجــارة الدوليــة فــي األنــواع المهــددة باالنقــراض 
مــن مجموعــات الحيوانــات والنباتــات الفطريــة )ســايتس(، والمشــروعين حاليــً تحــت 
المراجعــة مــن قبــل المجلــس الوطنــي التشــريعي، باإلضافــة إلــى موافقــة مجلــس 
ــأن  ــر بش ــرار آخ ــف وق ــدات التكي ــد ووح ــائط التبري ــأن وس ــرار بش ــروع ق ــى مش ــوزراء عل ال
تحديــد فئــات رســوم التراخيــص ووســائط التبريــد ووحــدات التكييــف، كمــا تــم االنتهــاء 
مــن إعــداد المســودة النهائيــة إلصــدار قــرار حديــث ومتكامــل إلدارة المخلفــات الخطــرة 
ــة  ــات الصحي ــن والخدم ــم المه ــة لتنظي ــة الوطني ــع الهيئ ــاون م ــة بالتع ــة الصحي للرعاي
ــع  ــيق م ــي وبالتنس ــط العمران ــات والتخطي ــئون البلدي ــغال وش ــة ووزارة األش ووزارة الصح

ــة. ــة العالمي ــة الصح منظم

الخدمات القانونية:
تــم التوقيــع علــى مذكرتيــن تفاهــم مــع الهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضــاء علــى النطــاق 
المحلــي، ومــع وزارة البيئــة المصريــة علــى النطــاق اإلقليمــي الثنائــي فــي مجــال حمايــة 
ــي  ــة العالم ــدوق البيئ ــن لصن ــة البحري ــام مملك ــى انضم ــة عل ــت الموافق ــا تم ــة. كم البيئ

)GEF( المعــاد هيكلتــه.
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العقود:
العقــود  عــدد  إجمالــي  بلــغ 
عقــدًا   23 العــام  خــالل  المعــدة 
شــكلت  متنوعــة.  مجــاالت  فــي 
عقــود الخدمــات العامــة العــدد 
األكبــر وقــد وصــل عددهــا الثنــا 
ــم  ــود قس ــا عق ــدًا، يليه ــر عق عش
واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة 
بعــدد ثالثــة عقــود، وعقــود منتــزه 
ســتة  بعــدد  العريــن  ومحميــة 
المناقصــات  عقــود  أمــا  عقــود، 
 2 بعــدد  كانــت  فقــد  العامــة 

. عقــد

المخالفات:
ضبــط  محاضــر  عــدد  وصــل 
العــام  خــالل  الجنائيــة  القضايــا 
إلــى 36 قضيــة، ولــم تكــن هنــاك 
العــام،  خــالل  مدنيــة  قضيــة  أي 
ــة  ــرات القانوني ــداد المذك ــم إع وت
العامــة  للنيابــة  وإحالتهــا  لهــا 

بالــالزم.  للقيــام 



التقرير السنوي إلنجازات المجلس األعلى للبيئة 2019م

30

2- الشكاوى البيئية واإلخطارات

الشكاوى:
يهتــم المجلــس اهتمامــً كبيــرًا بتلقــي الشــكاوى واالقتراحــات بمــا يتعلــق 
الــذي يمكــن  البيئــة مــن خــالل النظــام الوطنــي )تواصــل(  بالحفــاظ علــى 
ــكاوى  ــات والش ــارات والمقترح ــم االستفس ــن تقدي ــن م ــن والمقيمي المواطني
للمجلــس بطريقــة تكفــل الســهولة والســرعة فــي أي وقــت ومــن أي مــكان، 
أو عــن طريــق االتصــال الهاتفــي بمركــز االتصــال الوطنــي )80008001(، أو مــن 
ــر  ــب آخ ــن جان ــتقرام، م ــاب االنس ــس وحس ــي للمجل ــع اإللكترون ــالل الموق خ
ــإلدارات ذات  ــكاوى ل ــل الش ــن تحوي ــة م ــى للبيئ ــس األعل ــام المجل ــن النظ ُيمك
العالقــة فــي وقتــه التخــاذ الــالزم. وقــد بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تم اســتالمها 

ــاالت. ــف المج ــي مختل ــة ف ــكوى بيئي ــام 424 ش ــالل الع خ
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3- التراخيص البيئية
أرســـت التشريـعـــات فــي مملكــة البحريــن – وعلــى وجــه الخصــوص البيئيــة منها - مبـــدأ 
الشــراكة المجتمعيــة فــي مســؤولية حمايــة البيئــة وصــون مواردهــا الطبيعيــة؛ ووضعت 
ــة  ــات المعني ــن الجه ــيق بي ــة للتنس ــط واضح ــات وخط ــن سياس ــة البحري ــة مملك حكوم
الصــدار التراخيــص لمزاولــة األنشــطة التنمويــة المختلفــة ســعًيا منهــا إلــى تحقيــق 
تكامــل جهــود الجهــات بهــدف حمايــة البيئــة وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة 
المســتدامة. وأكــدت هــذه التشــريعات والسياســات والخطــط - قبــل اتخــاذ القــرار بشــأن 
ــة  تنفيــذ الخطــط التنمويــة فــي المملكــة – علــى ضــرورة األخــذ بإجــراءات تضمــن حمايـ
البيئـــة وصـــون مواردهــــا الطبيعيـــة والتــي بدورهــا ســتكفل االســتدامة االقتصاديــة 
ــذا التوجــه – أي األولويــة فــي حمايــة البيئــة  واالجتماعيــة لعمليــة التنميــة؛ وقــد حـــل هـ
ــماح  ــى الس ــدت عل ــي اعتم ــابقة الت ــات الس ــل السياس ــة - محـ ــا الطبيعي ــون مواره وص
ــة  بإقامــة المشــاريع ثــم التعامــل مــع مشــاكلها البيئيــة الحقــً، وأصبــح الســماح بمزاول
ــا  ــة مرتبًط ــة المختلف ــر البيئي ــى العناص ــر عل ــي التأثي ــبب ف ــن أن تتس ــي يمك ــطة الت األنش
ــطة  ــة األنش ــان مزاول ــاط، لضم ــي النش ــدء ف ــل الب ــي قب ــص البيئ ــى الترخي ــول عل بالحص
باالســتناد علــى معاييـــر محــددة تحـــد مــن المخاطـــر البيئيـــة للنشــاط وتضمـــن سالمتــــه 

واستدامتـــه فـــي تحقيــــق أهدافـــه االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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وقــد عمــل المجلــس األعلــى للبيئــة وبشــكل مســتمر علــى دعــم التوجــه فــي التنســيق 
فــي  المختلفــة  لألنشــطة  التراخيــص  إلصــدار  العالقــة  ذات  الجهــات  مــع  والتكامــل 
مملكــة البحريــن، وعمــل كذلــك علــى المســاهمة فــي تنفيــذ الخطــط التنمويــة الوطنيــة 
بمــا يتماشــى مــع تحقيــق رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030 وبمــا يضمــن تحقيــق  أهــداف 
االســتراتيجية الوطنيــة البيئيــة المتمثلــة فــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة وصــون مواردهـــا 
الطبيعيــة، مــن خــالل دراســة وتقييــم تأثيــرات األنشــطة التنمويــة والخدميــة والصناعيــة 
ــالل  ــن خ ــة م ــى للبيئ ــس األعل ــة المجل ــى موافق ــول عل ــب الحص ــي تتطل ــة الت المختلف
قســم التراخيــص البيئيــة بعــد اســـتكمال االجــراءات الالزمــة مــن قبــل اإلدارات واألقســام 

المختصـــة بالمجلــس.

ــة  ــة لمزاول ــص البيئي ــاء التراخي ــد وإلغ ــدار وتجدي ــة بإص ــص البيئي ــم التراخي ــص قس إذ يخت
األنشــطة المختلفــة فــي مملكــة البحريــن؛ حيــث يقــوم القســم باســتقبال طلبــات 
ــب  ــكل طل ــف ل ــم مل ــص رق ــة وتخصي ــق المقدم ــة الوثائ ــن صح ــق م ــص والتحق التراخي
التراخيــص علــى  الترخيــص«، وعــرض طلبــات  »لتســهيل متابعــة ســير عمــل  ترخيــص 
األقســام المعنيــة بالمجلــس األعلــى للبيئــة – بحســب االختصاصــات المختلفــة – التخــاذ 
ــام  ــاد رأي األقس ــة واعتم ــم مناقش ــن ث ــص، وم ــات التراخي ــي طلب ــت ف ــأن الب ــالزم بش ال
ــدار  ــم إص ــا يت ــص، وبعده ــات التراخي ــى طلب ــة عل ــدم الموافق ــة أو ع ــة بالموافق المعني
الــرأي النهائــي بشــأن الطلبــات، إمــا بالموافقــة علــى منــح الترخيــص البيئــي بعــد التحقــق 
مــن تعهــد صاحــب الطلــب بتنفيــذ شــروط الترخيــص البيئــي أو بعــدم الموافقــة فــي حال 
عــدم توافــق مدخــالت أو مخرجــات الطلبــات مــع القوانيــن واألنظمــة البيئيــة المعمــول 

بهــا فــي مملكــة البحريــن.
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ويهدف المجلس األعلى للبيئة – من خالل قسم التراخيص البيئية – إلى:

- تحقيق رضا المستثمرين.

- التأكــد مــن سالســة ســير اإلجــراءات المتبعــة فــي إصــدار الــرأي بشــأن طلبــات التراخيــص 
ــنة  ــم 21 لس ــة رق ــون البيئ ــع قان ــق م ــا يتواف ــة بم ــر البيئي ــة للمعايي ــون محقق ــث تك بحي

1996 والقــرارات المنفــذة لــه.

- تطويــر ســجالت قواعــد البيانــات للمشــاريع، وتســييرها، وتحديثهــا، حســب مــا يتطلبــه 
تطويــر العمــل وتســهيل متابعــة المعامــالت وتســهيل االجــراءات الداخلية على األقســام 

المعنيــة بإصــدار الــرأي الفنــي حــول طلبــات التراخيــص الــواردة للمجلــس األعلــى للبيئــة.

ــة  ــي مملك ــة ف ــات المعني ــص للجه ــة التراخي ــة بأنظم ــص  البيئي ــراءات التراخي ــط إج - رب
البحريــن )نظــام ســجالت، نظــام صناعــة، نظــام تصاريــح، نظــام بنايــات(، بهــدف تمكيــن 
مقدمــي طلبــات التراخيــص مــن إنجــاز معامالتهــم فــي أســرع وقــت وبالدقــة المطلوبــة. 

ــق  ــن طري ــة ع ــص البيئي ــى التراخي ــول عل ــات الحص ــة طلب ــى للبيئ ــس األعل ــى المجل يتلق
عــدة أنظمــة حكوميــة، تشــمل نظــام ســجالت، ونظــام صناعــة، ونظــام تصاريــح، ونظــام 
بنايــات، هــذا باإلضافــة إلــى الطلبــات التــي تســلم مباشــرة إلــى القســم مــن خــالل 
القطاعــات الحكوميــة والخاصــة المختلفــة. وتتنــوع الطلبــات المقدمــة مــا بيــن مصانــع 
ــري  ــف البح ــري والتجري ــردم البح ــطة ال ــة وأنش ــة المختلف ــة التحتي ــطة البني وورش وأنش
وأنشــطة المرافــئ عامــة والخاصــة ونأشــطة االستكشــافات النفطية وأنشــطة معالجة 
المخلفــات أو مؤسســات نقــل المخلفــات وأنشــطة اســتيراد أو تصديــر أو اســتخدام 
أجهــزة أو مــواد صــادرة لالشــعاع وكذلــك واألنشــطة المرتبطــة باتفاقيــة التجــارة الدوليــة 
لألنــواع المهــددة باالنقــراض والتــي تشــمل اســتيراد أو تصديــر الكائنــات الحيــة الفطريــة 
أو المنتجــات المرتبطــة بهــا ... إلــخ.، وتتنــوع كذلــك طلبــات التراخيــص مــن حيــث نوعيتهــا، 
ــطة، أو  ــة أنش ــون إلضاف ــد يك ــد، أو ق ــص جدي ــى ترخي ــول عل ــب للحص ــون الطل ــد يك فق
ــر االســم التجــاري، أو  ــر الملكيــة، أو لتغيي ــة، أو لتغيي ــر عنــوان المزاول إلضافــة فــرع، أو لتغي
...... إلــخ.، وقــد تتطلــب بعــض الطلبــات البــت فــي أكثــر مــن نــوع فــي ذات الطلــب كإضافــة 

نشــاط وتغيــر عنــوان فــي آن واحــد ... إلــخ.

ورد لقســم التراخيــص البيئيــة خــالل العــام 2019 عــدد 3317 طلــب ترخيــص، وتمــت 
ــب،  ــدد 213 طل ــد ع ــاء وتجمي ــم إلغ ــب، وت ــض 38 طل ــب، ورف ــى 2740 طل ــة عل الموافق
وجــاري اســتكمال دراســة عــدد 326 طلــب للتأكــد مــن اســتيفاءهم لمتطلبــات حمايــة 

ــأنهم. ــب بش ــرار المناس ــاذ الق ــم التخ ــن ث ــة وم البيئ
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وقــد بلــغ عــدد الطلبــات المســتلمة عــن طريــق نظامــي ســجالت وصناعــة 2085 طلــب، 
ــب  ــة 1232 طل ــص البيئي ــة التراخي ــالل منص ــن خ ــرة م ــتلمة مباش ــات المس ــدد الطلب وع

ــة. ــة والخاص ــات العام ــف القطاع ــم مختل ــدم ك مق

بلــغ مجمــوع األنشــطة الخدميــة التــي وردت للقســم 2455 طلــب متنوعــة مــا بيــن 
الفــراء  ومنتجــات  المنســوجات  وغســيل  والطباعــة  المجوهــرات  تصميــم  أنشــطة 
وتنظيفهــا وورش لحــام وحــدادة وفبركــة وصنــع المنتجــات المعدنيــة اإلنشــائية وورش 
النجــارة وصناعــة األثــاث وصنــع الزجــاج والمنتجــات الزجاجيــة وإصــالح منتجــات المعــادن 
المشــكلة وصيانــة واصــالح المركبــات ذات المحــركات وإصــالح اآلالت وتركيــب أنظمــة 
ــاء او الغــاز او الزيــت وتجارة/بيــع النفايــات والخــردوات واســتيراد وتجــارة  التدفئــة بالكهرب
وأنشــطة  الصناعيــة  للكيماويــات  وتجارة/بيــع  للتحلــل  القابلــة  البالســتكية  األكيــاس 
اســتيراد وتصديــر واســتخدام أجهــزة ومــواد مشــعة ... إلــخ، تمــت الموافقــة علــى 2075 
طلــب منهــا، فــي حيــن تــم رفــض 23 طلــب، وإلغــاء 159 طلــب، فــي حيــن أن 198 طلــب 
مــا زال قيــد الدراســة للتأكــد منــه قبــل إصــدار الــرأي البيئــي. فــي حيــن بلــغ عــدد الطلبــات 
لترخيــص المؤسســات المختصــة بنقــل المخلفــات الخطــرة عــدد 48 طلــب، وتــم ترخيص 

ــا. ــة منه 44 مؤسس
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ــواع  ــر األن ــادة تصدي ــر وإع ــتيراد وتصدي ــح الس ــب تصري ــدد 309 طل ــس ع ــى المجل وورد إل
ــري  ــات الب ــوان والنب ــاف الحي ــة ألصن ــارة العالمي ــة التج ــتراطات اتفاقي ــق اش ــة وف الفطري

ــات. ــي الطلب ــض باق ــب ورف ــى 275 طل ــة عل ــت الموافق ــراض، تم ــدد باالنق المه

وســعًيا مــن المجلــس األعلــى للبيئــة إلــى دعــم المســتثمرين فــي مملكــة البحريــن، فقــد 
تــم اســتحداث خدمــة معاينــة مالئمــة الموقــع لمزاولــة النشــاط قبــل أن يبــدأ المســتثمر 
بإجــراءات الترخيــص ألي منشــأة تجنًبــا لخســارة المســتثمرين فــي حــال تــم رفــض الطلــب؛ 
وقــد تــم اســتالم عــدد 15 طلــب لمعاينــة الموقــع خــالل العــام 2019، وتمــت الموافقــة 
علــى 12 موقــع ورفــض 3 مواقــع. وســعًيا أيًضــا مــن المجلــس األعلــى للبيئــة فــي دعــم 
االســتثمار فــي مملكــة البحريــن، فقــد تــم اعتماد تعهــدات ثابتــة للمكاتــب اإلداريــة لعدد 
مــن األنشــطة المحــددة ويتــم ترخيصهــا فــي يــوم االســتالم خــالل 5 - 10 دقائــق، وبلــغ 

مجمــوع المكاتــب اإلداريــة التــي تــم ترخيصهــا خــالل العــام 2019 عــدد 352 مكتــب.
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وفــي إطــار االرتقــاء بعمــل قســم التراخيــص البيئيــة، وفـــي ســـبيل تحقيــق رؤيــة البحريــن 
االقتصاديــة قــام المجلــس األعلــى للبيئــة خــالل العــام 2019 بـــ : 

- تحديــث قاعـــدة بيانـــات التراخيــص البيئية اإللكترونية، لحصـــر كافـــة المنشـــآت لمتابعة 
التزامهــا ومتابعــة وتعزيــز الرقابــة عليهــا بشـــكل دوري.

- االنتقــال إلــى التوثيــق اإللكترونــي لكافــة طلبــات التراخيــص الــواردة للمجلــس األعلــى 
للبيئــة، وحفــظ وثائــق المشــاريع بآليــة يســهل الرجــوع إليهــا حــال الحاجــة إليهــا.

ــتقبال  ــن اس ــن مـ ــص، ليتمكـ ــي للتراخيـ ــات االلكترون ــتقبال الطلب ــام اس ــث نظـ - تحديـ
الطلبــات عبــر البريــد االلكترونــي الموحــد وتوزيــع الطلبــات علـــى األقســام المعنيــة 
بالمجلــس إلكترونًيــا وتقليـــل إجـــراءات ســـير المعاملـــة، حيــث يهدف النظام إلـــى تقليـــل 
الفتـــرة الزمنيـــة لحصـول صاحـــب الطلـب علـى الموافقـة البيئية الـــازمة لمزاولـة نشـاطه 

التنمـوي.

- تنظيــم آليــة تحويــل الطلبــات إلــى اإلدارات واألقســام المعنيــة بالمجلــس األعلــى للبيئة 
ــب االختصاص«. »بحس

وضمــن خطــط المجلــس األعلــى للبيئــة لتســهيل إجــراءات إصــدار التراخيــص البيئيــة، 
ــا - مــن خــالل قســم التراخيــص البيئيــة وبالتنســيق  يعمــل المجلــس األعلــى للبيئــة حالًي
مــع قســم تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت واألقســام المعنيــة بإبــداء الــرأي حــول طلبــات 
التراخيــص الــواردة للمجلــس األعلى للبيئة – على تطوير آليـــة جديـــدة للتحــول اإللكتروني 

إلجـــراءات منـــح التراخيـــص البيئيـــة تهدف إلى تســـهيل وتسـريع إصـدار الرخـــص البيئيـة.
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4- تقويم األثر البيئي
تقويــم االثــر البيئــي هــي عمليــة تقييــم اآلثــار المحتملــة )ســلبية كانــت أم إيجابية( لمشــروع 
مقتــرح علــى البيئــة، الغــرض منهــا هــو حمايــة البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة مــن آثــار العمليــات 
التنمويــة المختلفــة، وذلــك بهــدف هــو ضمــان تنميــة مســتدامة تلبــى حاجــات الوقــت 
ــى  ــظ عل ــا وتحاف ــة حاجاته ــى تلبي ــة عل ــال القادم ــدرة األجي ــن ق ــاص م ــر دون االنتق الحاض

البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة وتضمــن صحــة االنســان وتدعــم االقتصــاد. 

ــنة 1998  ــم )1( لس ــوزاري رق ــرار ال ــات الق ــًذا لمتطلب ــي تنفي ــر البيئ ــم األث ــة تقوي ــي عملي وتأت
بشــأن التقويــم البيئــي للمشــروعات، ويتعيــن خاللها إخضــــاع كافــــة المشــــاريع التنمويــــة 
أثنــــاء المراحــــل األوليــة فــــي التخطيــــط – عــــدا البيــوت والعمــارات الســكنية القائمــة فــــي 
المناطــــق الســــكنية المعتمــــدة - إلجــــراءات تقويــــم األثــر البيئــــي، وذلــــك للتأكــــد مــــن 
امتثالهــــا لمعاييــــر حمايــة البيئــة واتخاذهــا للتدابيــر الممكنــة للتخفيـف مـن آثارهـا، وقـد 
تـــم خـــالل العـــام اسـتالم 564 طلبـا للتقييـم، بزيـادة تقـــدر بحوالـي 63 طلـب عــن العــام 
2018م - مرفــق إحصائيــــة الطلبــــات المســــتلمة للتقييــــم ونوعيتهــــا. تنوعــت الطلبــات 
التــي خضعــت إلجــراءات تقويــم األثــر البيئــي بيــن أنشــطة صناعيــة ومشــاريع مخــازن 
ــئ  ــة المراف ــري وصيان ــف بح ــاريع تجري ــري ومش ــاريع ردم بح ــة ومش ــة تحتي ــاريع بني ومش
البحريــة ومشــاريع المرافــئ البحريــة ومحطــات التــزود بالوقــود ومشــاريع االستكشــافات 

ــة. النفطي
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ــة  ــي المملك ــادرة ف ــريعات الص ــى التش ــكام إل ــي باالحت ــر البيئ ــم األث ــة تقوي ــراءات عملي ــم إج وتت
ــي  ــر البيئ ــقويم األث ــر تـ ــة تقاري ــام دراس ــم إتم ــا يت ــتدامتها، كم ــة واس ــى البيئ ــاظ عل ــان الحف لضم
ــاء  ــة أثن ــي المملك ــة ف ــات المعني ــة الجه ــع كاف ــاور م ــا بالتش ــص له ــوب الترخي ــاريع المطل للمش
فتــرة تقييــم تلــك المشــاريع وقبــل اتخــاذ القــرارات بشــأنها، حيــث يتــم عقــد العديــد مــن اجتماعات 
عــرض مخرجــات دراســة تقويــم األثــر البيئــي مــع المســتثمرين ومكاتــب االستشــارات البيئيــة 

ــاريع. ــن بالمش ــك المتأثري ــات وكذل ــر الخدم ــة بتوفي ــات المعني ــة والجه ــات المرخص والجه

وضمــن سياســة المملكــة فــي إزالــة المعوقــات التــي تواجــه إقامــة المشــروعات، يقــوم المجلــس 
ــدف  ــه وبه ــادة فعاليت ــدف زي ــي، به ــر البيئ ــم األث ــام تقوي ــر نظ ــة وتطوي ــتمرة بمراجع ــة مس بصف
ــدم  ــع ع ــة م ــي المملك ــة ف ــة التنمي ــة عجل ــل مواكب ــن أج ــات م ــة الطلب ــي مراجع ــت ف ــرعة الب س
ــت  ــي تم ــان، والت ــة االنس ــظ صح ــة وحف ــا الطبيع ــون موارده ــة وص ــة البيئ ــادئ حماي ــالل بمب االخ
بالتنســيق مــع جهــات الحكوميــة ذات العالقــة علــى وجــه الخصــوص وزارة الصناعــة والتجــارة 
ــات  ــؤون البلدي ــغال وش ــة(، ووزارة األش ــام صناع ــا نظ ــجالت وأيًض ــام س ــالل نظ ــن خ ــياحة )م والس
والتخطيــط العمرانــي )مــن خــالل نظــام بنايــات ونظــام ترخيــص مشــاريع الــردم البحــري(، ومكتــب 
ــص  ــة لترخي ــة البحري ــارك والمالح ــؤون الجم ــح(، وش ــام تصاري ــالل نظ ــن خ ــزي )م ــط المرك التخطي

ــة.  ــة البحري ــى التحتي ــاريع البن ــة ومش ــوات المالح ــة وقن ــئ البحري المراف

وســجل المجلــس األعلــى للبيئــة خــالل العــام جهــود فــي تطويــر التشــريعات الوطنيــة بمــا يتواكب 
مــع التغيــرات والتطــورات فــي قطــاع التنميــة الصناعيــة والخدميــة فــي المملكــة، وذلــك مــن خــالل 
مراجعــة واقتــراح تعديــل القــرار الــوزاري رقــم )3( لســنة 2005 بشــأن االشــتراطات والمعاييــر البيئيــة 
فــي أماكــن العمــل مــن منطلــق عــدم تداخــل اختصاصــات ومســئوليات الجهــات الحكوميــة 
ــوص  ــرار نص ــق تك ــن منطل ــل، وم ــن العم ــي أماك ــة ف ــر بيئ ــتراطات ومعايي ــة اش ــا مراقب ــاط به المن

مــواد القــرار مــع أحــكام المرســوم بقانــون البيئــة والقــرارت المنفــذه لهــا.

كمــا وســجل المجلــس األعلــى للبيئــة خــالل العــام جهــود ملحوظــة فــي اإلدارة البيئيــة للمنشــآت 
الخدميــة والصناعيــة، وعلــى وجــه الخصــوص فــي مــا يتعلــق بــإدارة المخلفــات المتولــدة مــن 
القطــاع الصناعــي، تماشــيً مــع أهــداف التنميــة المســتدامة وباألخــص الهــدف رقــم 12 »االســتهالك 
واإلنتــاج المســؤوالن« وتنفيــذًا للمبــادرات المدرجــة باالســتراتيجية الوطنيــة إلدارة المخلفــات، فقــد 
تــم - وقبــل منــح أي تراخيــص للمنشــآت الصناعيــة الجديــدة - التحقــق من وجــود خطــة إدارة بيئية 
ــدات  ــر وح ــأة بتوفي ــا المنش ــن خالله ــزم م ــأة، تلت ــاط المنش ــن نش ــة ع ــات الناتج ــة للمخلف متكامل
معالجــة تمكنهــا مــن إعــادة تدويــر مخلفاتهــا بغــرض إعــادة اســتخدامها، بــدًلا مــن التخلــص منهــا 
فــي مدافــن المخلفــات دون االســتفادة منهــا كمــوارد وأيًضــا بهــدف تخفيــض االعتمــاد علــى 
اســتهالك المــواد الخــام النقيــة، وبهــدف تخفيــف الضغــط علــى المســاحة المتبقيــة مــن مدافــن 
المخلفــات المتوفــرة بالمملكــة. كمــا تــم – فيمــا يتعلــق بالمنشــآت القائمــة وقبــل منحهــم 
تراخيــص التجديــد لمنشــآتهم - منحهــم فتــرة ســماح مؤقتــة مدتهــا 6 أشــهر إلدارة مخلفاتهــا 
بطريقــة مســتدامة بيئيــً بالتنســيق مــع المجلــس األعلــى للبيئــة، علــى أن يتــم بحــث حلــول لتركيــب 
وحــدات معالجــة تمكــن المنشــآت مــن إعــادة تدويــر مخلفاتهــا قبــل انقضــاء الفتــرة الزمنيــة، 
وأســفرت هــذه الجهــود عــن التفــاوض مــع 10 منشــآت تــم االنتهــاء وترخيــص لوحــدات معالجــة 

لعــدد 2 منهــا بينمــا ال تــزال المتابعــات والمفاوضــات قائمــة مــع المنشــآت األخــرى.
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إلــى جانــب ذلــك، شــارك المجلــس فــي تقييــم وترخيــص مشــاريع ستســاهم فــي إدارة 
المخلفــات الخطــرة الناتجــة مــن المنشــآت العاملــة فــي مملكــة البحريــن، مثــل مشــروع 
معالجــة أحــد أنــواع المخلفــات الخطــرة الناتجــة مــن عمليــات شــركة ألمنيــوم البحريــن 
)ألبــا( وتحويلهــا إلــى مــواد يمكــن إعــادة اســتخدامها فــي صناعــة االســمنت بمــا يتحقــق 
 Spent« منــه عائــد بيئــي واقتصــادي كبيــر لمملكــة البحريــن، مــن خــالل تحويــل مــادة الـــ
Pot lining» المصنفــة علــى أنهــا مخلفــات خطــرة إلــى مــواد آمنــة قابلــة إلعــادة 

االســتخدام عــن طريــق إزالــة الخطــرة منهــا.

كمــا ســاهم المجلــس فــي ترخيــص تطويــر وتوســعة مشــاريع المنشــآت الكبــرى فــي 
ــن  ــوم البحري ــركة ألمني ــو( وش ــن )بابك ــط البحري ــركة نف ــة لش ــاريع تابع ــة، كمش المملك
)ألبــا( وغيرهــا مــن الجهــات، ومــن بيــن هــذه المشــاريع مشــروع تطويــر مصفــاة البحريــن 
Bapco Modernization Program، باألخــص فيمــا يتعلــق بأعمــال إمــداد أنابيــب نقــل 
ــر  ــد أكب ــد أح ــذي يع ــا ال ــركة ألب ــأ ش ــر مرف ــروع تطوي ــر، ومش ــاة المعامي ــالل قن ــط خ النف

المرفــأ الموجــودة بالمملكــة لمواكبــة متطلبــات تشــغيل خــط اإلنتــاج الســادس.

وشــارك المجلــس أيضــً بالتنســيق مــع وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة وهيئــة البحريــن 
للســياحة والمعــارض وعــدد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص، فــي اطــالق مشــروع فريــد 
مــن نوعــه لهــواة الغــوص وللمهتميــن بالســياحة البيئيــة، والــذي سيشــكل اضافــة هامــة 
للمملكــة ومســاعي تعزيــز موقعهــا كوجهــة ســياحية متميــزة فــي المنطقــة، وذلــك 
بانشــاء أكبــر منتــزه غــوص فــي العالــم بمســاحة تمتــد عبــر 100,000 متــر مربــع وطائــرة 
مــن طــراز بوينــغ 747 تمتــد بطــول 70 متــرا بمســاحة للغــوص بداخلهــا، تتضمــن تجربــة 
الغــوص مجســما لبيــت النوخــذة وكــرات الشــعاب االصطناعيــة وغيرهــا مــن المجســمات 
البحريــة المصنوعــة مــن مــواد تســهم فــي توفيــر بيئــة آمنــة لنمــو الشــعاب المرجانيــة 

والحيــاة الفطريــة البحريــة.

كمــا وشــارك المجلــس فــي التقييــم البيئــي لعــدد مــن المشــاريع ذات األهــداف الخدميــة 
االســتراتيجية فــي المملكــة والمدرجــة ضمــن الخطــة التنفيذيــة لـ »رؤيــة البحريــن 2030«، 
مثــل مشــاريع تطويــر وتوســعة الشــوارع المؤديــة إلــى مطــار البحريــن الدولــي، والتــي مــن 
المتوقــع أن تشــهد زيــادة فــي الحركــة المروريــة بعــد افتتــاح التوســعة الجديــدة لمطــار 
البحريــن الدولــي، وأصبــح لزامــً أن تشــهد هــذه الشــوارع أعمــال تطويــر وتوســعة لتجنــب 
ــة  ــار المصاحب ــم اآلث ــة تقيي ــس بمتابع ــام المجل ــا ق ــة. كم ــة المتوقع ــات المروري االختناق
إلنشــاء جســر المنامــة الشــمالي وتقاطــع البســيتين، الــذي يعــد أحــد أكبــر مشــاريع البنيــة 
ــة  ــيرة التنمي ــم مس ــرق ودع ــبكة الط ــز ش ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــة الت ــي المملك ــة ف التحتي
فــي المملكــة خاصــة بيــن مدينتــي المنامــة والمحــرق اللتــان تشــهدان طفــرة فــي 

الحركــة المرريــة بينهمــا ومنهمــا وصــوًلا لمناطــق أخــرى بالمملكــة. 



التقرير السنوي إلنجازات المجلس األعلى للبيئة 2019م

40

وشــارك المجلــس أيضــً فــي عــدد مــن المشــاريع الحيويــة للمملكــة فــي مجــال 
االستكشــافات النفطيــة، مثــل مشــروع التنقيــب الســتخراج النفــط والغــاز فــي القاطــع 
ــق  ــة وف ــن اإلنتاجي ــة البحري ــدرات مملك ــز ق ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــمالي الت ــري الش البح
ــر  ــروع حف ــى مش ــة إل ــة، باإلضاف ــهدها المملك ــي تش ــاملة الت ــة الش ــيرة التنموي المس
بئريــن استكشــافيين للنفــط شــمال غــرب البحريــن، باإلضافــة إلــى برنامــج تطويــر حقــل 
ــج  ــيمتد البرنام ــذي س ــرول وال ــر للبت ــركة تطوي ــذه ش ــوم بتنفي ــذي تق ــن ال ــط البحري نف
لمــدة 5 ســنوات يتخللهــا إنشــاء وتشــغيل مــا يربــو علــى 422 بئــر نفــط جديــد، ويتوقــع 

أن يزيــد البرنامــج مــن انتــاج حقــل نفــط البحريــن مــن النفــط الخــام.

كمــا وشــارك المجلــس فــي تقييــم عــدد مــن مشــاريع ذات العالقــة بإنشــاء وتشــغيل 
محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي للقطــاع الخــاص وهــي مــن المتطلبــات 
البنيــة التحيــة األساســية التشــغيلية لهــذه المشــاريع، وذلــك تماشــيً مــع توجــه وزارة 
ــرف  ــات الص ــة خدم ــى خصخص ــي إل ــط العمران ــات والتخطي ــؤون البلدي ــغال وش االش

ــة.  ــات القائم ــى المحط ــط عل ــف الضغ ــك لتخفي ــي، وذل الصح

كمــا وشــارك المجلــس فــي تقييــم مشــروع توســعة محطــة توبلــي للصــرف الصحــي 
ــر  ــف مت ــن 200 أل ــي م ــة توبل ــتيعابية لمحط ــة االس ــادة الطاق ــى زي ــدف إل ــذي يه وال
مكعــب فــي اليــوم حاليــً إلــى 400 ألــف متــر مكعــب، والتــي ستســاهم فــي تحســين 
الوضــع البيئــي والحيــاة الفطريــة فــي المنطقــة وفــي خليــج توبلــي علــى الخصــوص.

- اعتماد وتجديد مكاتب االستشارة البيئية:
تنفيــًذا لمتطلبــات القــرار الــوزاري رقــم )4( لســنة 2014 بشــأن اعتمــاد وتنظيــم عمــل 
مكاتــب االستشــارة البيئيــة فــي مملكــة البحريــن، يقــوم المجلــس بمواصلــة إجــراءات 
المملكــة  فــي  بيئيــة  استشــارات  مكتــب  نشــاط  بمزاولــة  الراغبــة  الجهــات  اعتمــاد 
ــوزاري  ــرار ال ــات الق ــً لمتطلب ــا وفق ــا وإمكانياته ــب خدماته ــا حس ــب وتصنيفه المكات
المذكــور والــذي يحــدد إجــراءات تقييــم أداء المكاتــب وفــق معاييــر صارمــة فــي شــأن 
ــا  ــوم بإعداده ــي تق ــات الت ــات الدراس ــتوى مخرج ــين مس ــى تحس ــدف إل ــا ته تصنيفه
ــم  ــاد، وت ــا لالعتم ــدد 13 طلب ــتالم ع ــام 2019 اس ــالل الع ــم خ ــد ت ــب. وق ــذه المكات ه
المكاتــب  اعتمــاد  معاييــر  لديهــم  توفــرت  ممــن  استشــارية  مكاتــب   5 اعتمــاد 
االستشــارية والكفــاءة إلعــداد دراســات تقويــم األثــر البيئــي الشــاملة، وقــد تــم تصنيــف 
هــذه المكاتــب إلــى الفئــات )أ( و)ب( و )ج( لــكل منهــا صالحيــات محــددة إلعــداد أنــواع 
الدراســات والخدمــات المســموح بتنفيذهــا لــكل فئــة مــن فئــات االعتمــاد. باإلضافــة الى 
ذلــك، تــم تقييــم أداء مكاتــب االستشــارات البيئيــة وتجديــد إعتمادهــا، حيــث تــم خــالل 

ــارية. ــب استش ــاد 3 مكات ــد اعتم ــام تجدي الع
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والغــازات  الخطــرة  الكيميائيــة  والمــواد  للمنتجــات  واإلفســاح  الترخيــص   -5
األوزون:  طبقــة  علــى  المؤثــرة  والتكييــف  التبريــد  ومعــدات  واألجهــزة 

بتطــور النمــو الصناعــي والتجــاري فــي مملكــة البحريــن، تــزداد الحاجــة ســنوياً  الســتيراد واســتخدام 
المــواد والمنتجــات الكيميائيــة، حيــث يســجل المجلــس ســنويا ً نســبة زيادة فــي أعداد المســتوردين 
والمســتخدمين تصــل إلــى 10%، وحرصــا ً مــن المجلــس علــى اإلدارى الســليمة فــي دورة حيــاة 
المــواد والمنتجــات الكيميائيــة، يقــوم بدراســة طلبــات االســتيراد للمنتجــات والمــواد الكيميائيــة ، إذ 
يتعيــن حصولهــا علــى تراخيــص بيئيــة بشــكل مســبق لعمليــات اإلفســاح الســتيرادها عبــر المنافــذ، 
ناهيــك عــن متابعــة دورة حياتهــا الممتــدة لمــا بعــد االســتيراد ، شــاملة النقــل والتخزيــن الســليم 
والعمليــات الصناعيــة. ولمــا لقطاعــي التكييــف والتبريــد مــن أهميــة قصــوى لطبيعــة المنــاخ الحــار 
ــر  ــتيراد وتصدي ــص الس ــات الترخي ــة طلب ــك بدراس ــس كذل ــوم المجل ــة، يق ــه المنطق ــز ب ــذي تتمي ال
ــر  ــة األوزون، والتغي ــى طبق ــر  عل ــن تأثي ــا م ــا له ــف، لم ــد والتكيي ــدات التبري ــزة ومع ــازات واألجه الغ
ــال،  ــول مونتري ــات بروتوك ــزام بمتطلب ــات االلت ــع متطلب ــا م ــن توافقه ــد م ــك للتأك ــي ، وذل المناخ
ــم  ــي ت ــالت الت ــة والمعام ــص الممنوح ــدد التراخي ــات وع ــدد الطلب ــن ع ــاه يبي ــي أدن ــم البيان والرس

ــر المنتجــات واألجهــزة والمعــدات.  اإلفســاح عنهــا الســتيراد وتصدي
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كذلــك ســجل المجلــس خــالل العــام تنفيــذ الشــريحة الثانيــة مــن االســتراتيجية الوطنيــة 
للتخلــص التدريجــي مــن المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون )الهيدروكلوروفلوروكربونية 
HCFC( والتــي مــن خاللهــا تــم إنجــاز العديــد مــن المشــاريع التــي تســهم فــي حمايــة 

البيئــة وطبقــة األوزون أهمهــا اآلتــي ذكرهــا:

1. إنشــاء نظــام ترخيــص إلكترونــي متكامــل، بــدءًا بالمرحلــة االبتدائيــة عنــد تقديــم 
الطلــب وصــوال للمرحلــة األخيــرة وهــي اإلفســاح عنهــا بمنافــذ المملكــة. 

ــف،  ــد والتكيي ــي التبري ــي قطاع ــن ف ــن العاملي ــص الفنيي ــل وترخي ــام لتأهي ــع نظ 2. وض
ــً. ــدة دولي ــة المعتم ــات البيئي ــدث الممارس ــا ألح ــم وفق ــي مصم ــج تدريب ــق برنام وف

3. توفير أجهزة جديدة للتعرف على غازات التبريد.

كمــا تــم إعتمــاد حزمــة مــن الممكنــات تيســر تنفيــذ المشــروع،  تضمنــت اســتحداث 
تشــريعات ُتعنــى بــإدارة وســائط التبريــد ووحــدات تبريــد وتكييــف الهــواء، مــع إطــالق ورش 

ــة. ــة ذات العالق ــات الحكومي ــارك والجه ــاط الجم ــب لضب تدري
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6- الترخيــص واإلفســاح للمخلفــات الصناعية الخطرة: 
تــم الترخيــص للتخلــص مــن 21،872.9 متــرًا مكعبــً مــن المخلفــات الخطــرة فــي مدفــن حفيــرة للمخلفــات 
الصناعيــة الخطــرة. وقــد ســاهمت جهــود المجلــس فــي ســياق تنفيــذ توصيــات اإلســتراتيجية الوطنيــة 
إلدارة المخلفــات واعتمــاد تطبيــق سياســة منــع أو خفــض تولــد المخلفــات أو تحويــل مســارها إلــى وحــدات 
المعالجــة، وتنظيــم عمليــة نقــل المخلفــات الخطــرة غيــر اآلمنــة بيئيــً للمدفــن فــي تقليــل كميــة المخلفــات 
بنســبة 4.59% عــن العــام 2018، نتيجــة تقلــص أنــواع المخلفــات المتجهــة لمدفــن حفيــرة للمخلفــات 
الخطــرة كمــا يعمــل المجلــس بنظــام خفــض المخلفــات مــن المصــدر بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص 
والجــدول أدنــاه يبيــن األنــواع والكميــات وآليــة الخفــض التــي أتبعــت. فــي حيــن أصــدر المجلــس 53 ترخيــص 

ــا.  ــص له ــدار الترخي ــل إص ــة قب ــص 173 مركب ــركات، وفح ــرة للش ــات الخط ــل المخلف النق
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الكمية )طن(آلية اإلدارةاألنواع #

652التصديرغبار الكربون - ألبا1

330.50التصدير Refectory- ألبا2

9,420التصديرمخلفات كربون - ألبا3

2,927.42التصديرخبث االلومنيوم  - ألبا4

ــن خبث الومنيوم-البا5 ــي حس ــي حج ــتخدام ف ــادة اس إع
ــب ــركة صل وش

1,297.65

1,823.65معالجة لدى التاجمرشحات خبث الومنيوم-البا6

141.62معالجة لدى التاجمرشحات الهواء - العزل للطاقة7

55801.181التصديرمخلفات تصنيع الحديد- صلب8

1300معالجة لدى التاجمرشحات الهواء - هيئة الكهرباء9

16معالجة لدى التاجمرشحات الهواء - ألبا10

25.78معالجة لدى التاجمرشحات - تطوير11

9معالجة لدى التاجأحماض بطاريات- إمبريال سكراب12

0.47معالجة لدى التاجأحبار طابعات- مصادر مختلفة13

3.21معالجة لدى التاجأصباغ وأحبار- مصادر مختلفة14

15.139معالجة لدى التاجمخلفات ملوثة- مصادر مختلفة15

3.1معالجة لدى التاجمخلفات عوازل- مصادر مختلفة16

117.8145معالجة لدى التاجمخلفات إلكترونية17

5معالجة لدى التاجمخلفات مصابيح - صلب18

2معالجةحمأة - ألبا19

280معالجة لدى شركة بي ار بيخبث الومنيوم - ميدال

32تجربة لدى ناس لألسفلتسفع رملي - أسري21

مخلفات فايبر جالس -أبا حسين22
سي بي اي سي

400تصدير عن طريق شركة ميركو

التــاج تبادل مخلفات كيميائية - مصادر مختلفة23 شــركة  بــدى  ومعالجــة  حــرق 
وشــركة البحريــن لمعالجــة المخلفات

511.0706

نظام خفض المخلفات من المصدر 
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كمــا تتــم أيضــً مــن قبــل المجلــس دراســة وتصنيــف المخلفــات التــي تنتــج عــن القطــاع 
ــات  ــك المخلف ــورة تل ــدم خط ــت ع ــهادة تثب ــر ش ــم تصدي ــن ث ــي، وم ــي والصناع الخدم

ــا. ــماح بقبوله ــة الس ــات البلدي ــكر للمخلف ــن عس ــن إدارة مدف لتتمك

- النافــذة الجمركية )أفق(: 
يســاهم المجلــس فــي إجــراءات تســهيل وتيســير التجــارة الدوليــة عبــر الحــدود اإلقليميــة 
ــات  ــة بالمخلف ــع المتعلق ــن البضائ ــاح ع ــص واإلفس ــالل الترخي ــن خ ــن م ــة البحري لمملك
ــن  ــن م ــر 238،013.228 ط ــص لتصدي ــم الترخي ــد ت ــق(، وق ــة )أف ــذة الجمركي ــر الناف عب

ــر.  المخلفــات القابلــة إلعــادة التدوي
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- المخلفــات الصلبة: 
ــات  ــل النفاي ــي نق ــم ف ــأن التحك ــازل بش ــة ب ــات اتفاقي ــتيفاء التزام ــن اس ــد م ــد التأك بع
الترخيــص بتصديــر6،037.53 طــن مــن  تــم  الخطــرة والتخلــص منهــا عبــر الحــدود، 
المخلفــات الخطــرة، وهــو إجــراء يهــدف لتقليــل التخلــص مــن المخلفــات الخطــرة فــي 
ــرية  ــة البش ــرر بالصح ــاق الض ــدم إلح ــار ع ــن االعتب ــذ بعي ــب األخ ــى جان ــرة، إل ــن حفي مدف

ــتوردة. ــدول المس ــة ال ــرار ببيئ ــة اإلض والبيئ

-الزيوت المســتعملة: 
الزيــوت  معالجــة  تنظيــم  يتــم 
المســتعملة مــن خــالل المواقــع 
لهــا  والمرخــص  المخصصــة 
التقنيــات  أنســب  وباســتخدام 
التحقــق  يتــم  حيــث  البيئيــة، 
داخــل  بهــا  اإلتجــار  عــدم  مــن 
للخــارج،  تصديرهــا  أو  المملكــة 
 4 رقــم  الــوزاري  للقــرار  تطبيقــً 
لســنة 2005 بشــأن إدارة الزيــوت 
المســتعملة، وقــد تمــت معالجة 
2،8059.492 طــن مــن الزيــوت 

 . لمســتعملة ا

المخلفات الخطرة المصدرة

الكمية )طن(األنواع #

109.93مضافات كيميائية للبالستيك1

5602.312بطاريات سيارات مستعملة2

3
325.285البحرية األمريكية
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7- الترخيص واإلفســاح للمواد المشــعة
ــح  ــدار 287 تصري ــم إص ــن ت ــي حي ــة. ف ــعاعية مختلف ــات إش ــص لممارس ــدار 177 ترخي ــم إص ــام ت ــالل الع خ
ــعاع،  ــدرة لإلش ــزة المص ــعة واألجه ــادر المش ــة للمص ــل الملكي ــر ونق ــتخدام وتصدي ــتيراد واالس ــمل االس تش
فيمــا تــم التفتيــش علــى 112 منشــأة تســتخدم المصــادر المشــعة واألجهــزة المصــدرة لإلشــعاع ألنشــطة 

ــة ــرى مختلف ــة وأخ ــة وطبي صناعي
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8- التوعيــة والتثقيف 
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي يعمــل المجلــس األعلــى للبيئــة علــى تنظيــم الفعاليــات المتعلقــة 
بالمناســبات البيئيــة ســنويً، وخــالل العــام تــم االحتفــال بيــوم البيئــة الوطنــي والــذي يوافــق الرابــع مــن فبرايــر 
مــن كل عــام تحــت شــعار »لنحمــي بيئتنــا مــن البالســتيك«، وتــم تنظيــم نــدوة بهــذه المناســبة مــن المهتمين 
بالشــأن البيئــي مــن المــدارس ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وكمــا تــم االحتفــال بيــوم البيئــة العالمــي فــي 
الخامــس مــن يونيــو تحــت شــعار »دحــر تلــوث الهــواء« وأيضــً االحتفــال باليــوم العالمــي للحفــاظ علــى طبقــة 
ــات  ــع فئ ــرها لجمي ــة ونش ــة البيئي ــز الثقاف ــى تعزي ــة إل ــبات البيئي ــاالت والمناس ــذه االحتف ــدف ه األوزون. وته

المجتمــع.

ويشــارك المجلــس فــي العديــد مــن البرامــج والفعاليــات مثــل صيف البحريــن )نخــول(، من خــالل 9 ورش عمل 
متنوعــة ُتعنــى بالحفــاظ علــى البيئــة وإعــادة تدويــر المــواد والخامــات لمــا يقــارب مــن 2000 طفــل. وكذلــك 
تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن المجلــس االعلــى للبيئــة« وبيــن »شــركة زيــن« وتهــدف هــذه االتفاقيــة لنشــر الوعــي 
البيئــي وخلــق ثقافــة حــول مشــكلة النفايــات االلكترونيــة وطــرق التخلــص منهــا بطــرق ســليمة وتوجــه هــذه 
الحملــة انظارهــا لطلبــة المــدارس الحكوميــة والخاصــة مــن خــالل مســابقة لجمــع أكبــر كميــة مــن النفايــات 
االلكترونيــة وتصميــم برنامــج الكترونــي توعــوي حــول هــذه القضيــة. وأيضــً تــم اطــالق مشــروع صيفنــا بيئــي، 
الــذي يتضمــن عــدد مــن الــورش والمحاضــرات التوعويــة لطلبــة وطالبــات النشــاط الصيفــي الــذي تنظمــه وزارة 

التربيــة والتعليــم. حيــث اســتفاد  حوالــي 200 طالــب وطالبــة مــن مشــروع صيفنــا بيئــي. 

فــي إطــار تنفيــذ خطــة لتنظيــف الشــواطئ وحمايــة البيئــة مــن مخاطــر رمــي النفايــات وتحديــدا المخلفــات 
البالســتيكية وبالشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة والمجتمــع المدنــي، انطلقــت الحملــة الوطنيــة 
تحــت شــعار »بحرنــا نظيــف«، مــن مرفــأ الحــد للصياديــن وشــملت الحقــا 13 مرفــًأ فــي مختلــف المحافظــات 
ــواحل  ــالت أخــرى لســ ــو علــى 400 متطــوع. فيمــا نظمــت الحقــً ثــالث حمــ بالمملكــة، وشــارك بهــا مــا يرب
ــو صبــح بالمحافظــة الشــمالية  ــة تصــب فــي ذات المضمــون. منهــا حملــة تنظيــف ســاحل أب وأماكــن عامــ
بالتعــاون مــع ســفارة المملكــة المتحــدة البريطانيــة ومنظمــة ســيفاس وجمعيــة كليــن آب بحريــن، وذلــك 
ــاه  ــمال المي ــي ش ــر ف ــاع البح ــف ق ــة تنظي ــي. وحمل ــة البريطان ــبوع البيئ ــي وأس ــة الوطن ــوم البيئ ــبة ي بمناس
اإلقليميــة للملكــة بالتعــاون مــع شــركة إي بــي إم تيرمينالــز البحريــن الشــركة المشــغلة لمينــاء خليفــة 
بــن ســلمان والتابعــة إلحــدى أكبــر الشــركات العالميــة فــي تشــغيل الموانــئ وبمشــاركة عشــرة غواصييــن 
متطوعيــن. وحملــة تنظيــف جزيــرة ربــض الشــرقية بالتعــاون مــع شــركة الجنــوب للســياحة وشــركة أشــرف 
بــي جــي دي ســي. وتعــد الحمالت آنفــة الذكــر األذرع التوعويــة والمســاندة لتوجهــات المملكــة بالتوعية حول 
مخاطــر المخلفــات البالســتيكية والداعمــة للقــرارات واإلجــراءات المنفــذة لبعــض مــن توصيــات اإلســتراتيجية 

ــات. ــة إلدارة المخلف الوطني
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يقــدم المجلــس العديــد مــن المحاضــرات التوعويــة المصاحبــة للمشــاريع التــي ينفذهــا المجلــس للقطاعين 
ــي  ــتهالك وتبن ــط االس ــر نم ــى تغيي ــجع عل ــة وتش ــم البيئي ــيخ المفاهي ــدف لترس ــرى ته ــاص، وأخ ــام والخ الع
مفهــوم اإلنتــاج واالســتهالك المســؤوالن. وقــد تــم تقديــم أكثــر مــن 46 محاضــرة. منهــا محاضرتيــن ضمــن 
برنامــج مشــروع حفــظ النعمــة الــذي تــم البــدء فيــه منــذ عــام 2018 بالشــراكة مــع جمعيــة حفــظ النعمــة 
لمنتســبي المراكــز االجتماعيــة تتعلقــان بنشــر ثقافــة حفــظ النعمــة وتحفيــز فئــات المجتمــع لتغييــر نمــط 
االســتهالك فيمــا يتعلــق بالطعــام ، مــع التوجيــه لغــرس قيــم تهــدف بأهميــة العمــل التطوعــي لــدى 

ــن.  ــن والمقيمي المواطني

ناهيــك عــن البرامــج التوعويــة لمعهــد األمــل للتربيــة الخاصــة، وبرنامــج البيئــة الخضــراء لمنتســبي وزارة 
الداخليــة، والبرنامــج المشــترك مــع المجلــس األعلــى للمــرأة عــن دور المــرأة واألســرة فــي المحافظــة علــى 
البيئــة، والمعــرض البيئــي بالتعــاون مــع طيــران الخليــج، باإلضافــة إلــى إعــداد المــواد العلميــة والمطبوعــات 
ــي  ــاندة ف ــوات مس ــح قن ــدف لفت ــل وته ــائل التواص ــر وس ــرت عب ــي نش ــة الت ــات اإللكتروني ــة، واللوح التوعوي

ــة. ــج التوعي ــم برام دع

ــم  ــع األم ــراكة م ــة BNP Paribas وبالش ــن مؤسس ــم م ــاخ بدع ــول المن ــامل ح ــرض ش ــم مع ــم تنظي ت
المتحــدة للبيئــة والمعهــد الفرنســي وهيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار ويهــدف للتعــرف علــى جميــع جوانــب 
أزمــة المنــاخ مــن خــالل توفيــر رؤيــة بانوراميــه ذات 360 درجــة حتــى نتمكــن مــن االطــالع بشــكل كامــل علــى 

العديــد مــن القضايــا المطروحــة.
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9. التنظيــم اللوجســتي لــورش العمل الفنية والمؤتمــرات البيئية:   
نظــم المجلــس األعلــى للبيئــة  العديــد مــن ورش العمــل الفنيــة والفعاليــات والمؤتمــرات 
والمعــارض، و تــم توفيــر الدعــم اللوجســتي الالزم لــورش العمــل والفعاليــات والمؤتمرات 
والمعــارض علــى المســتوى المحلــي والدولــي، فعلــى الصعيــد الدولــي اســتضافت 
مملكــة البحريــن ) المنتــدى رفيــع المســتوى لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا 
ــم  ــة واألم ــر العالمي ــاد األخض ــة االقتص ــع منظم ــاون م ــر( بالتع ــاد األخض ــول االقتص ح
المتحــدة، ان  اســتضافة مملكــة البحريــن للمنتــدى هــي فرصــة إلبــراز دورهــا فــي دعــم 
أجنــدة االقتصــاد األخضــر العالمــي، وتبنــي مــا يتــالءم منــه وظروفهــا الوطنيــة فــي 

ــة. التنمي

كمــا تــم تنظيــم مؤتمــر االســتثمار لــرواد االعمــال فــي الصناعــة الخضــراء كفعاليــة 
أساســية ضمــن فعاليــات المنتــدى العالمــي لــرواد األعمــال واالســتثمار 2019 والــذي اقــام  

ــرب . ــتثمرين الع ــال والمس ــاب األعم ــر ألصح ــن عش ــر الثام ــع المؤتم ــن م بالتزام

وتنــاول المؤتمــر كيــف يمكــن لالســتثمارات المســتدامة أن تكــون ضروريــة لتحقيــق 
أهــداف أجنــدة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، مــن خــالل تســريع االبتــكار وتعزيــز 
التكنولوجيــات الخضــراء، كمــا يناقــش المؤتمــر الــدور الــذي يلعبــه االبتــكار وريــادة األعمــال 

ــدة. ــات الرائ ــع بالصناع ــي الدف ف
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مواقــع التواصل االجتماعي:
يقــوم المجلــس األعلــى للبيئــة بنشــر جميــع 
ــة  ــبات البيئي ــات والمناس ــق بالفعالي ــا يتعل م
عبــر قنواتــه المتاحــة. وقــد لوحــظ ازديــاد 
علــى  المجلــس  لحســاب  المتابعيــن  عــدد 
االنســتقرام إلــى 4،345 متابــع بنســبة %78 

ــة بعــام 2018. مقارن

االحتفال بالمناسبات الوطنية:
تعــد االحتفــاالت بالمناســبات الوطنيــة كفعاليــة اليــوم الوطنــي، ويــوم المــرأة البحرينيــة ...إلــخ 
ــي  ــا ف ــي به ــا يحتف ــادة م ــس، وع ــي المجل ــن موظف ــي بي ــارب االجتماع ــات التق ــن منص ــة م منص

ــاه. ــع قضاي ــآزر م ــة والت ــوم المواطن ــز مفه ــه تعزي توج

المركز اإلعالمي
الصحــف المحلية واألجنبية:

والتصاريــح  األخبــار  بنشــر  المجلــس  يقــوم 
المجلــس  فعاليــات  عــن  الصحفيــة 
الصحــف  فــي  ومبادراتــه  ومشــاريعه 
ويهــدف  واألجنبيــة.  المحليــة  والمجــالت 
ــى  ــح إل ــار والتصاري ــذه األخب ــر ه ــن وراء نش م
ــازات  ــس إنج ــه المجل ــوم ب ــا يق ــف بم التعري
والتعريــف بأهدافــه وسياســاته البيئيــة التــي 
علــى  والمحافظــة  البيئــة  حمايــة  تدعــم 

مواردهــا.
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