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مقدمة
يأتــي التقريــر الســنوي للمجلــس األعلــى للبيئــة للعــام 2018م متزامنــً مــع نهايــة فتــرة 
للبيئــة  األعلــى  المجلــس  2015-2018م، وقــد صــاغ  للفتــرة  الحكومــة  برنامــج عمــل 
اســتراتيجيته التشــغيلية لتلــك الفتــرة مبنيــًة علــى مبــادرة حمايــة البيئــة التي انضــوت تحت 
ــة  ــدت الخط ــد اعتم ــة. وق ــل الحكوم ــج عم ــي برنام ــوارد ف ــتدامة للم ــة اإلدارة المس أولوي
التشــغيلية للمجلــس حزمــة مــن المشــاريع والبرامــج التــي شــكلت العمــود الفقــري فــي 

ــادرة المنشــودة ببرنامــج عمــل الحكومــة.  تحقيــق المب

أقر المجلس أربعة أهداف استراتيجية للفترة من 2015-2018م على التوالي:
1( حماية البيئة بمختلف أوساطها وتنميتها وإدارة مواردها.

2( إدارة التنوع الحيوي واستدامة الموارد البحرية.
3( زيادة فاعلية المجلس وكفاءة إنتاجه للقيام بدوره والمهام الموكلة إليه.

4( تعزيــز وزيــادة مســتوى الوعــي والثقافــة البيئيــة للمجتمــع. وقــد شــكلت البرامــج 
ــز المحققــة لتلــك األهــداف،  والمشــاريع المنفــذة خــالل األربعــة أعــوام المنصرمــة الركائ
المخرجــات  جــودة  ومــدى  التنفيــذ  مســتوى  لألهــداف  القيــاس  مؤشــرات  وعكســت 

القصــور. ومواضــع 

ولــو  وضعــت  التــي  األهــداف  كافــة  صعيــد  علــى  ملموســً  تقدمــً  المجلــس  حقــق 
بمســتويات مختلفــة، فلغــرض هــدف حمايــة البيئــة بمختلــف أوســاطها وتنميتهــا وإدارة 
ــة  ــات الحكومي ــد المؤسس ــى صعي ــدة عل ــراكات عدي ــي ش ــس ف ــل المجل ــا دخ موارده
إعــداد  أبرزهــا  مــن  مشــتركة،  مشــاريع  ونفــذ  أيضــً،  المدنــي  والمجتمــع  والخاصــة 
االســتراتيجيات الوطنيــة فــي مجالــي جــودة الهــواء واإلدارة المتكاملــة للمخلفــات. كمــا 
ــن  ــي م ــر البيئ ــم األث ــراءات تقوي ــر إج ــوارد وعب ــوم إدارة الم ــن مفه ــس ضم ــن المجل تمك
تعزيــز مفهــوم اإلدارة الســليمة للمخلفــات فــي المراحــل األوليــة للمشــاريع، إذ تــم إلــزام 
إحــدى المنشــآت االقتصاديــة بإنشــاء موقــع لتخزيــن الحمــأة الناتجــة مــن عملياتهــا 
اإلنتاجيــة وفــق معاييــر هندســية بيئيــة، و أيضــً مــن إلــزام العديــد مــن المنشــآت بتركيــب 
وتشــغيل وحــدات لمعالجــة الميــاه العادمــة الصناعيــة الناتجــة مــن عملياتهــا ومــن ثــم 
إعــادة اســتخدامه فــي عملياتهــا اإلنتاجيــة فــي توجــه واضــح لتطبيــق مبــدأ االســتهالك 

ــتدامة.  ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــر م ــي عش ــدف الثان ــؤول، اله ــاج المس واإلنت
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أمــا علــى صعيــد هــدف التنــوع الحيــوي واســتدامة المــوارد البحريــة، فقــد بلــغ عــدد 
اإلقليمــي  البحــر  )جــزر حــوار،  محميــات   6 بالمملكــة  الطبيعيــة  البحريــة  المحميــات 
ــة،  ــر بولثام ــة هي ــي، محمي ــج توبل ــراد، خلي ــة ع ــتان، دوح ــرة مش ــوار، جزي ــزر ح ــط بج المحي
شــتية، بــو عمامــة(، بمســاحة إجماليــة قدرهــا 1,603.3051كــم2، شــكلت حوالــي %21 
مــن المســاحة الكليــة للمملكــة متجــاوزة بهــذا »أهــداف أيشــي للتنــوع الحيــوي« الراميــة 
لحفــظ 10% علــى األقــل مــن المناطــق المحميــة الســاحلية والبحريــة فــي الدولــة بحلــول 
العــام 2020م. وفيمــا يتعلــق بالهــدف المعنــي بزيــادة فاعليــة المجلــس وكفــاءة 
إنتاجــه للقيــام بــدوره والمهــام الموكلــة إليــه، فقــد حقــق المجلس قفــزة نوعية بســرعة 
إصــدار التراخيــص البيئيــة بكافــة أنواعهــا، وســرعة إتمــام اإلجــراءات فــي مــدة زمنيــة 
قياســية متوازيــة مــع توجهــات برنامــج عمــل الحكومــة لهــذا المحــور، ومــن المتوقــع أن 
تتحســن كفاءتهــا بشــكل أكبــر فــي األربــع ســنوات القادمــة فــي ظــل توجــه المجلــس 
ــز  ــدف تعزي ــأن ه ــي ش ــاءة األداء. وف ــع كف ــراءات ورف ــة اإلج ــر وأتمم ــر المعايي ــو تأطي نح
وزيــادة مســتوى الوعــي والثقافــة البيئيــة للمجتمــع، فقــد تــم تنفيــذ حزمــة واســعة مــن 
المحاضــرات واألنشــطة التوعويــة التــي تصــب فــي هــذا الســياق، وأيضــً اعتمــاد توســيع 
ــم  ــا ت ــي. كم ــع المدن ــات المجتم ــاص ومؤسس ــاع الخ ــع القط ــة م ــراكات المجتمعي الش
ــاريع  ــات ومش ــول خدم ــات ح ــة بالمعلوم ــة غني ــو بواب ــي وه ــع اإللكترون ــين الموق تدش
المجلــس، وأطلــق موقــع انســتقرام المجلــس- أحــد أهــم شــبكات التواصــل االجتماعــي 
المتواجــدة حاليــً علــى الســاحة - ليســاهم فــي نشــر الوعــي البيئــي بيــن فئــات المجتمــع 

ــس.  ــات المجل ــطة وفعالي ــار وأنش ــً ألخب ــروج أيض ــي، ولي البحرين

ويتطلــع المجلــس األعلــى للبيئــة تحــت رئاســة ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد آل خليفــة، 
ونائبــه ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة لمزيــد مــن اإلنجــازات فــي شــأن حمايــة 
البيئــة والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة فــي الــدورة القادمــة لبرنامــج عمــل الحكومــة 

ــرة 2019-2022م. للفت
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التشــريعات والخدمات القانونية
التشريعات:

للبيئــة  األعلــى  المجلــس  واصــل 
متابعــة مشــروع قانــون البيئــة الجديــد 
ــع أن  ــن المتوق ــام 2018م، وم ــي ع ف
يرســل القانــون مــن قبــل الحكومــة 
الموقــرة إلــى مجلــس النــواب خــالل 

لالعتمــاد.  2019م  العــام 

الخدمات القانونية:
مذكــرات   3 علــى  التوقيــع  تــم 
ــان،  ــلطنة عم ــن س ــع كل م ــم م تفاه
المتحــدة،  العربيــة  األمــارات  ودولــة 
بشــأن  العربيــة  مصــر  وجمهوريــة 
كمــا  البيئــي.  المجــال  فــي  التعــاون 
ــى  ــة عل ــى للبيئ ــس األعل ــل المجل حص
صنــدوق  إلــى  لالنضمــام  الموافقــة 
االتحــاد  ومنظمــة  العالمــي  البيئــة 
الطبيعــة  علــى  للحفــاظ  العالمــي 

ومواردهــا.

المخالفات:
وصــل عــدد محاضــر ضبــط القضايــا 
الجنائيــة خــالل العــام إلــى 34 قضيــة، 
تــم إعــداد المذكــرات القانونيــة لهــا 
وإحالتهــا إلــى النيابــة العامــة ومنهــا 
فيمــا  الجنائيــة.  المحاكــم  إلــى 
تمــت متابعــة عــدد 8 قضايــا مدنيــة 
المجلــس  علــى  أو  مــن  مرفوعــة 
بالتنســيق مــع جهــاز قضايــا الدولــة، 
ومــا زالــت متداولــة أمــام المحاكــم 

بعــد. ولــم ُتحســم 

العقود:
خــالل  المعــدة  العقــود  عــدد  بلــغ 
عــام 2018م 25 عقــدًا فــي مجــاالت 

متنوعــة.
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الشكاوى البيئية واإلخطارات

اإلخطارات ومحاضر الضبط 
القضائي: 

الشــكاوى  بشــأن  التحقــق  بعــد 
وســائل  مختلــف  عبــر  المســتلمة 
خــالل  ومــن  الذكــر  آنفــة  التواصــل 
التفتيــش  لبرنامــج  الدوريــة  الزيــارات 
مــن قبــل مختصــي المجلــس، يتــم 
رصــد وضبــط المخالفــات البيئيــة والتــي 
تســتدعي اتخــاذ إجــراء بشــأنها لضمان 
تحريــر  بيــن  اإلجــراء  ويتــراوح  إزالتهــا. 
إخطــار أثنــاء الزيــارة، أو محضــر ضبــط، أو 
اتخــاذ قــرار بتحويــل للنيابــة مــع وقــف 
ســجل المنشــأة المخالفــة فــي بعــض 
األحيــان لحيــن تعديــل أوضاعهــا وإزالــة 

المخالفــة.

الشكاوى:
كبيــرًا  اهتمامــً  المجلــس  يولــي 
المواطنيــن  واقتراحــات  لشــكاوى 
ــى  ــاظ عل ــة بالحف ــن المتعلق والمقيمي
أفضــل  توفيــر  علــى  ويعمــل  البيئــة، 
تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي  الســبل 
والجمهــور،  المجلــس  بيــن  التواصــل 
الســاخن  الخــط  خــالل  مــن  وذلــك 
التواصــل  موقــع  علــى  وحســابه 
ــة  ــتقرام، إضاف ــى االنس ــي عل االجتماع
إلــى كافــة وســائل التواصــل األخــرى، 
وقــد بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تــم 
اســتالمها خــالل العــام 159 شــكوى 
بيئيــة فــي مختلــف المجــاالت. الجديــر 
بالذكــر أن المجلــس حاليــً فــي طــور 
مــع  الربــط  متطلبــات  مــن  االنتهــاء 
»تواصــل«،  تطبيــق  عبــر  المواطنيــن 
والــذي نأمــل مــن خاللــه توفيــر المزيــد 
للوصــول  للمواطنيــن  التســهيل  مــن 
وإحــكام  المجلــس  مختصــي  إلــى 
تغطيــة المخالفــات البيئيــة وإزالتهــا.
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مشاريع وبرامج المراقبة والرصد للمجلس
المشاريع

االستراتيجية الوطنية لجودة الهواء:
 بــدء العمــل بالمشــروع فــي يوليــو 2016م 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون 
الشــراكة  مفهــوم  تطبيــق  وضمــن  للبيئــة. 
والشــفافية، عقــد المجلــس اجتماعــً رفيــع 
المســتوى نهايــة شــهر أكتوبــر حضــره الرئيــس 
التنفيــذي للمجلــس والمعنييــن فيــه، وكذلــك 
العالقــة،  ذات  الحكوميــة  الجهــات  ممثلــو 
االجتمــاع  فــي  الخبيــر  اســتعرض  حيــث 
ــتراتيجية  ــن االس ــة م ــة الثاني ــات المرحل مخرج
التوصيــات.  أهــم  علــى  الحضــور  وأطلــع 
ــي  ــر النهائ ــن التقري ــاء م ــع االنته ــن المتوق وم
ــن 2019م. ــر م ــع األخي ــي الرب ــتراتيجية ف لالس

البالغ الوطني الثالث لتغير المناخ:
يعمــل المجلــس حاليــً وبالتعــاون مع برنامــج األمم 
ــي  ــالغ الوطن ــر الب ــداد تقري ــى إع ــة عل ــدة للبيئ المتح
ــى  ــة إل ــخته الثالث ــي نس ــر ف ــدف التقري ــث. ويه الثال
ــي  ــة ف ــازات الدفيئ ــرد الغ ــي لج ــام وطن ــاء نظ إنش
يســهل   )NIS( بالمملكــة  المعنيــة  القطاعــات 
تحصيــل الحصــول علــى بيانــات الغــازات الدفيئــة 
ــر  ــرات تغي ــم تأثي ــى تقيي ــة إل ــكل دوري، باإلضاف بش
ــواحل  ــة والس ــوارد المائي ــة والم ــى الصح ــاخ عل المن

ــوي. ــوع الحي والتن
وقــد أعــد المجلــس بالتعــاون مــع مركــز دبــي للكربــون والمكتــب اإلقليمــي لإلمــم 
المتحــدة للبيئــة ورشــة عمــل تدريبيــة في نوفمبــر، حــول النظام الوطنــي لجــرد االنبعاثات 
ــف  ــي المنتص ــه ف ــل علي ــدء بالعم ــام للب ــم بالنظ ــرض تعريفه ــس بغ ــبي المجل لمنتس
الثانــي للعــام 2019. كمــا تــم االنتهــاء مــن التقاريــر الفنيــة للبــالغ ومــن المتوقــع تدشــين 

التقريــر فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2019م.

االستراتيجية الوطنية المتكاملة إلدارة المخلفات:
يأتــي هــذا المشــروع فــي ســياق الشــراكة والتعــاون مــع المؤسســات المعنيــة بالمملكــة. 
وقــد عمــل المجلــس وبالتنســيق مــع شــؤون البلديــات- وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي كشــريك أساســي فــي المشــروع علــى مراجعــة الوثيقــة النهائيــة 
لالســتراتيجية وإبــداء الــرأي والمالحظــات مــن ناحيــة فنيــة بشــأنها، وتــم رفــع أهــم 

التوصيــات للجهــة المعنيــة، وفــي انتظــار اعتمــاد االســتراتيجية لبــدء التنفيــذ.
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التقريــر الوطنــي الطوعــي األول لمملكــة البحريــن حــول التقــدم المحــرز ألهــداف 
ــتدامة 2030: ــة المس التنمي

 بــدء العمــل علــى إعــداد التقريــر الوطنــي الطوعــي األول للمملكــة فــي العــام 2016 
بالتعــاون مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة وتحــت إشــراف اللجنــة الوطنيــة 
ــة )6، 7، 11،  ــداف البيئي ــة باأله ــول المعني ــة الفص ــس بصياغ ــام المجل ــد ق ــات. وق للمعلوم

.)15 ،14 ،13
ــة  ــا المختلف ــن مصادره ــة م ــات الوطني ــل البيان ــر وتحلي ــع وحص ــى تجمي ــر إل ــدف التقري وه
والمتعلقــة بمؤشــرات وغايــات أهــداف التنميــة المســتدامة، وقــدم فــي صيغــة تقريــر 
متكامــل يحــوي قصصــً إلنجــازات ونجاحــات المملكــة فــي تحقيقهــا للتنميــة المســتدامة 
بمفهومهــا الشــامل. دشــن التقريــر فــي يوليــو خــالل المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى 

ــع للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم المتحــدة بنيويــورك. التاب

اعتماد محميات طبيعية ضمن برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي:
فــي ســعي لترســيخ مفاهيــم اإلنســان والمحيــط الحيــوي، نظــم المجلــس وبالتعــاون 
مــع المركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث العالمــي ورشــة تدريبيــة للتعريــف بالمعاييــر الدوليــة 
ــة  ــم مناقش ــث ت ــوي، حي ــط الحي ــان والمحي ــة باإلنس ــع المرتبط ــيح المواق ــة لترش المطلوب
تلبيــة  أجــل  مــن  الورشــة  فــي  المشــارك  الوطنــي  الفريــق  لقــدرات  المطــورة  البرامــج 
المتطلبــات التقنيــة والعلميــة فــي ســياق بحــث إمكانيــة ترشــيح مجموعــة جــزر حــوار 

ــج. ــذا البرنام ــن ه ضم
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االنســكابات  لحــوادث  الوطنــي  األطلــس 
النفطيــة والمــواد الزيتيــة الضــارة األخــرى: 
ــة  ــات الجغرافي ــم المعلوم ــات نظ ــدم تطبيق تق
ــدة  ــر قاع ــر توفي ــرار عب ــذي الق ــاندًا لمتخ دورًا مس
ــهل  ــرة تس ــة ميس ــط بيئي ــة وخرائ ــات جغرافي بيان
قراءتهــا ومقارنتهــا، وقــد تــم إعــداد مشــروع 
األطلــس الوطنــي لحــوادث االنســكابات النفطيــة 
والمــواد الزيتيــة الضــارة األخــرى، وهــو نتــاج تعــاون 
البيئــي  والتخطيــط  السياســات  إدارتــي  بيــن 
والتقويــم والرقابــة البيئيــة بالمجلــس. بــدأ العمل 
ــاء  ــم االنته ــر 2017م وت ــي يناي ــروع ف ــي المش ف

ــر 2018م.  ــي أكتوب ــه ف من
المتعلقــة  البيانــات  جميــع  المشــروع  وثــق 
بحــوادث االنســكابات النفطيــة للفتــرة الزمنيــة 
بيانــات  قواعــد  فــي  2003-2017م  مــن 
جغرافيــة تــم اختزالهــا بخرائــط رقميــة، كمــا تــم 
ــد  ــاء قواع ــم بن ــة لتنظي ــتمارة حقلي ــم اس تصمي
البيانــات الخاصــة باالنســكابات النفطيــة التــي تــم 

لالســتخدام. اعتمادهــا 

تنشيط السياحة البيئية: 
ضمــن توجهــات المملكــة بتنشــيط الســياحة البيئيــة وربــط االســتثمار بحمايــة البيئة والتنــوع الحيــوي والثقافي 
للمناطــق الســياحية وفــق معادلــة تنمويــة واحــدة، دشــن المجلــس مشــروع الســياحة البيئيــة لمحميــة خليــج 
توبلــي ورأس ســند بالتعــاون مــع هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض. ويهــدف المشــروع إلــى تعريــف الــزوار 
بأهميــة أشــجار القــرم وأنــواع الطيــور المتواجــدة في المحميــة، وفي ذات الســياق يعمــل المجلــس وبالتعاون 
مــع المركــز اإلقليمــي للتــراث العالمــي علــى إعــداد مقتــرح لمشــروع إنشــاء مرصــد لمراقبــة وتصويــر الطيــور 

فــي المحميــة ولجمــع البيانــات والمعلومــات عنهــا.

11
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بالتعــاون مــع هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض. ويهــدف المشــروع إلــى تعريــف الــزوار 
بأهميــة أشــجار القــرم وأنــواع الطيــور المتواجــدة فــي المحميــة، وفــي ذات الســياق يعمل 
المجلــس وبالتعــاون مــع المركــز اإلقليمــي للتــراث العالمــي علــى إعــداد مقتــرح لمشــروع 
ــات  ــات والمعلوم ــع البيان ــة ولجم ــي المحمي ــور ف ــر الطي ــة وتصوي ــد لمراقب ــاء مرص إنش

عنهــا.
ــام 2014،  ــذ الع ــل من ــرم والمتواص ــار القـ ــزراع أشجـ ــروع استـ ــتكمال مش ــار اس ــي إط وف
ــت: ــة تضمن ــطة ذات العالق ــن األنش ــدد م ــذ ع ــي تنفي ــة ف ــى للبيئ ــس األعل ــرع المجل ش

- زراعة ما يربو على 1000 شتلة قرم في خليج توبلي- قناة المعامير-دوحة عراد.
- جمــع وزراعــة 2،978 بــذرة قــرم موزعــة بيــن مشــتل توبلــي والجــزء الشــمالي مــن 

محميــة رأس ســند.
- تنفيذ عملية تقليم ألشجار القرم بالممرات المائية في محمية رأس سند.

- توفير شتالت نبات القرم لمشتل شركة بابكو لالستزراع.
- تنظيــم حملــة مشــتركة مــع فنــدق )Ritz Carlton( لزراعــة 110 شــتلة قــرم فــي 

ــراد. ــة ع ــة دوح محمي

12
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بـرامـــج المراقبة والرصد
مراقبة محمية الهيرات الشمالية:

فــي ضــوء القــرار رقــم )2( لســنة 2017 م بشــأن اعتبــار نجــوة بولثامــة منطقــة محميــة 
بحريــة، والقــرار رقــم )3( لســنة 2017م بشــأن اعتبــار هيــر بولثامــة وهيــر شــتية وهيــر 
بوعمامــة مناطــق محميــة بحريــة، نفــذ المجلــس عــددًا مــن الزيــارات الميدانيــة لمنطقــة 
الهيــرات )منطقــة مهــاد اللؤلــؤ حيــث يتواجــد فيهــا عــدد مــن أنــواع المحــار المعروفــة 
بإنتــاج اللؤلــؤ الطبيعــي( بغــرض التحقــق مــن االلتــزام بالقــرارات، وقــد ضبطــت خــالل 
الزيــارات 9 مخالفــات تــم اتخــاذ مــا يلــزم بشــأنها. كمــا تــم أيضــً وضمــن مســاعي 
ــة  ــى رخص ــول عل ــل الحص ــن أج ــخصً م ــي 2,743 ش ــب حوال ــة، تدري ــتدامة المنطق إس
ــن  ــدة للغواصيي ــة واح ــت دورة تدريبي ــا نظم ــه، فيم ــرق آمن ــؤ بط ــتخراج اللؤل ــوص الس الغ

ــه. ــرار ب ــه دون اإلض ــؤ وجمع ــار اللؤل ــق مح ــى مناط ــة عل ــول المحافظ ــن ح الخليجيي

مراقبة أسواق الطيور:
فــي ظــل القــرار رقــم )2( لســنة 2005م 
ــع  ــي جمي ــرة ف ــد والمتاج ــع الصي ــأن من بش
البحرينــي  والبلبــل  الحبــارى  طائــر  أنــواع 
لســنة   )2( رقــم  بقانــون  والمرســوم 
الفطريــة،  الحيــاة  حمايــة  بشــأن  1995م 
لألســواق  الدوريــة  زياراتــه  المجلــس  نفــذ 
ــن  ــق م ــرض التحق ــور بغ ــع الطي ــالت بي ومح
ــا:  ــر منه ــادرة 88 طي ــم مص ــد ت ــزام، وق االلت
تــم  بلبــل  بلبــول/   71 و  شــرياص/صقر   17

العريــن. لمحميــة  تســليمهم 

متابعــة قضايــا الحيوانــات النافقــة فــي 
الميــاه اإلقليميــة لمملكــة البحريــن:

قــام المجلــس بمتابعــة مــا مجموعــة 32 
حالــة نفــوق، وقــد شــملت عمليــة المتابعــة 
ــن  ــص م ــة والتخل ــة والدراس ــام بالمعاين القي
األعمــال  مــن  وغيرهــا  النافقــة  الحيوانــات 
ذات العالقــة وذلــك بالتعــاون مــع شــئون 

البلديــات.
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مراقبـة السواحل ومشاريع الردم والتجريف:
بهــدف التحقــق مــن خلــو ســواحل المملكــة مــن أي أعمال 
ــة  ــورة دوري ــواحل بص ــح الس ــم مس ــة، ت ــر مرخص ــان غي دف
ميدانيــة  زيــارة   356 حوالــي  نفــذت  وقــد  العــام،  خــالل 
لرصــد حالــة الســاحل، وكذلــك االلتقــاء بأهالــي المنطقــة 
للوقــوف علــى أبــرز المشــاكل البيئيــة التــي تتعلــق بالــردم 
والتجريــف. كمــا تــم أيضــً مراقبة مــا يربو على 70 مشــروع 
ردم وتجريــف وتنفيــذ 424 زيــارة ميدانيــة بغــرض التحقــق 
مــن التــزام المشــاريع باالشــتراطات البيئيــة، جمعــت خاللها 
عينــات للتحقــق مــن تراكيــز المــواد الصلبــة العالقــة، وقــد 

رصــدت 6 مخالفــات، تــم اتخــاذ الــالزم بشــأنها.

مراقبة التحكم في التلوث من المصدر:
يقــوم المجلــس وضمــن برنامجــه الرقابــي بمراقبــة 
لبيئــة  المصــدر  بالتلــوث مــن  تتســبب  التــي  األنشــط 
ــا  ــدى التزامه ــن م ــق م ــة للتحق ــة البحري ــواء والبيئ اله
بالمعاييــر البيئيــة الوطنيــة. وفيمــا يلــي إيضــاح لمــا تــم 

ــأن: ــذا الش ــي ه ــام ف ــالل الع خ
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- المشــروعات الصناعية القائمة:

91 مدخنــة لمنشــأة  قــام المجلــس باإلشــراف علــى قيــاس الملوثــات الصــادرة مــن 
صناعيــة، حيــث تتــم عمليــة القيــاس بواســطة مختبــر محايــد أو فنــي تابــع للشــركة فــي 
حضــور المفتــش البيئــي. ويتــم بعــد عمليــة القيــاس، اســتالم ومراجعــة نتائــج القياســات 
مــن قبــل المجلــس ومقارنتهــا بالمعاييــر الوطنيــة. وقــد تــم فــي خــالل العــام اســتالم 

ــاوزات. ــال التج ــة حي ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــم اتخ ــرًا وت ــة 70 تقري ومراجع
كمــا أنــه وضمــن عمليــات رصــد التلــوث مــن المصــدر وبحســب اآلليــة المتفــق عليهــا، تــم 
اســتالم 225 بالغــً عــن حــاالت طارئــة لعــدد مــن المصانــع التــي قــد تســببت فــي انبعــاث 
ملوثــات هوائيــة دون معالجــة، أو نتيجــة إلعــادة تشــغيل بعــض الوحــدات، أو حــرق وقــود 

فــي الهــواء )Flaring( لدواعــي الســالمة. كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي.

- التلوث مــن عوادم المركبات:
ــن  ــم 14 و 15 م ــن رق ــى المادتي ــاًء عل بن
القــرار الــوزاري رقــم )8( لســنة 2002 
والمــواد  الملوثــات  معاييــر  بشــأن  م 
المنبعثــة مــن المركبــات أو عوادمهــا 
والتـــفتيش عليهــا، فقــد تــم الترخيــص 
خــالل  مركبــة   42،228 بدخــول 
هــذا العــام، وذلــك بعــد التأكــد مــن 
للمعاييــر  المركبــات  تلــك  اســتيفاء 

القــرار. فــي  المنصوصــة  البيئيــة 
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-األنشــطة التي تمارس نشــاط السفع:
تخضــع المنشــآت التــي تمــارس هــذا النشــاط إلــى رقابــة دوريــة لضمــان عــدم تطايــر أغبــرة 
الســفع إلــى الهــواء الجــوي وتضــرر الســكان المجاوريــن، أو تســاقطها فــي البيئيــة البحريــة، 
وذلــك مــن خــالل التأكــد مــن التزامهــا باالشــتراطات البيئيــة الممنوحــة لهــا فــي الترخيــص 
البيئــي. وبحســب الخطــة الرقابيــة الموضوعــة، فقــد تــم خــالل العــام مســح جميــع هــذه 
ــالزم  ــاذ ال ــام واتخ ــذا الع ــالل ه ــن خ ــدل مرتي ــأة بمع ــا21 منش ــغ عدده ــي بل ــآت والت المنش

بشــأن أي تجــاوز يتــم ضبطــه.

-الميـــاه العادمة المصـــرفة للبيئة البحرية:
تخضــع المشــروعات الصناعيــة القائمــة والتــي لديهــا نقــاط تصريــف ميــاه عادمــة مباشــرة 
ــر  ــا بالمعايي ــدى التزامه ــن م ــق م ــتمر للتحق ــي مس ــج رقاب ــى برنام ــة إل ــة البحري ــى البيئ إل
البيئيــة. ويشــمل هــذا البرنامــج اإلشــراف علــى عمليــة جمــع العينــات مــن الميــاه العادمــة 
/الصــرف الصناعــي مــن المصبــات الثابتــة والبالغــة 264 منشــأة صناعيــة وخدميــة ، وتتــم 
العمليــة بواســطة مختبــر محايــد أو مختبــر تابــع للشــركة تحــت إشــراف المفتــش البيئــي 
ــا  ــل ومقارنته ــج التحالي ــر نتائ ــة تقاري ــتالم ومراجع ــس باس ــوم المجل ــا يق ــس. الحق للمجل
بالمعاييــر الوطنيــة. وقــد تــم خــالل العــام اســتالم ومراجعــة 171 تقريــرًا واتخــاذ اإلجــراءات 

الالزمــة بشــأنها.
ــاريع  ــي المش ــر ف ــال الحف ــن أعم ــة ع ــة الناتج ــاه األرضي ــف المي ــة تصري ــً عملي ــع أيض تخض
اإلنشــائية إلــى رقابــة أســبوعية لضمــان جــودة الميــاه المصرفــة إلــى البيئــة البحريــة حتــى 
انتهــاء أعمــال الحفــر والتصريــف. حيــث يتم اإلشــراف على ســحب العينات بشــكل أســبوعي 
للتأكــد مــن تركيــز المــواد الصلبــة العالقــة. وقــد تــم خــالل العــام إدراج 17 مشــروعً ضمــن 

البرنامــج الرقابــي.

مراقبة المياه الجوفية بمواقع النفايات الصناعية:
ــرة  ــة الخط ــات الصناعي ــن النفاي ــة بمدف ــة المحيط ــاه الجوفي ــة المي ــج مراقب ــدف برنام يه
)حفيــرة( إلــى التأكــد مــن عــدم حــدوث أي تســرب مــن مكــب النفايــات إلــى الميــاه الجوفية 
القريبــة. ولتحقيــق ذلــك، يقــوم المجلــس بجمــع عينات الميــاه الجوفيــة من اآلبــار المحيطة 
بالمكــب ويحللهــا بمعــدل مــرة فــي العــام. وفــي هــذا اإلطــار، تــم جمــع 4 عينــات أجريــت 
عليهــا التحاليــل الالزمــة والتــي أشــارت إلــى ســالمة الميــاه الجوفيــة المحيطــة بالمكــب مــن 

أي رشوحات/تســربات.
ــة ذات  ــات الحكومي ــع المؤسس ــاون م ــس بالتع ــام المجل ــا ق ــتعدادات. كم ــتوى االس مس

ــة. العالق
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المخلفــات الخطــرة للرعاية الصحية:
ــة  ــرة للرعاي ــات الخط ــأن إدارة المخلف ــنة 2001م بش ــم 1 لس ــوزاري رق ــرار ال ــار الق ــي إط ف
الصحيــة، يتابــع المجلــس إجــراءات الرقابــة علــى القطــاع الصحــي البشــري )الخــاص( مــع 
الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة والقطــاع الصحــي البيطــري بهيئــة 

الثــروة الحيوانيــة والزراعــة فــي ضــوء مذكــرة التفاهــم الموقعــة.
ــع  ــة بواق ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــآت الصحي ــى المنش ــي عل ــدوره الرقاب ــس ب ــام المجل ق
ــرة  ــات الخط ــة المخلف ــي كمي ــم البيان ــن الرس ــأة، ويبي ــام لـــ 38 منش ــالل الع ــن خ مرتي

ــا. ــا ومعالجته ــم جمعه ــي ت ــة الت ــة الصحي للرعاي

متابعة حوادث االنسكابات النفطيـة:
المجلــس  يبذلهــا  التــي  الجهــود  إطــار  فــي 
االســتعداد  مجــال  فــي  للبيئــة  األعلــى 
واالســتجابة لحــوادث االنســكابات النفطيــة، تــم 
ــى  ــل عل ــص يعم ــتدعاء مخت ــق اس ــكيل فري تش
االنســكابات  بالغــات  لتلقــي  ســاعة   24 مــدى 
ــس  ــل المجل ــن قب ــا م ــتجابة له ــة واالس النفطي
وبالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي المملكــة. 
مــع  التعاقــد  العــام  وخــالل  أيضــً  تــم  كمــا 
مجــال  فــي  المتخصصــة  الشــركات  إحــدى 
أجــل  مــن  النفطيــة  االنســكابات  مكافحــة 
ــً  ــس أيض ــام المجل ــا ق ــتوى األداء. كم ــع مس رف
الوطنيــة  الخطــة  بنــود  وتحديــث  بمراجعــة 
لمكافحــة االنســكابات النفطيــة التــي توضــح 
آليــات التعامــل مــع حــوادث االنســكابات والــدور 
ــدول  ــن الج ــة، ويبي ــراف ذات العالق ــاط باألط المن
ــة  ــكابات النفطي ــوادث االنس ــة ح ــدد ونوعي )1( ع

خــالل العــام. 

حجم التسربالموقع#

صغيرميناء سلمان1

صغيرمرفأ شركة بابكو2

صغيرمرفأ شركة بابكو3

صغيرراس زويد4

صغيرمحطة سترة للطاقة5

االنســكابات  حــوادث   :)1( الجــدول 
العــام  خــالل  النفطيــة 
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وفــي ســياق اســتيفاء المملكــة بااللتزامــات والمتطلبــات الــواردة فــي الخطــة الوطنيــة 
لمكافحــة التلــوث بالزيــت والمــواد الضــارة األخــرى، واالتفاقيــة الدولية لالســتعداد والتصدي 
والتعــاون فــي ميــدان التلــوث الزيتــي )OPRC(، تــم خــالل العــام مراجعــة واعتمــاد خطــط 

لعــدد 5 منشــآت كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )2(.

رصد الطيور المائية:
حرصــً مــن المجلــس األعلــى للبيئــة علــى اســتدامة األنــواع المختلفــة للطيــور المائيــة قــام 
ــد  ــج رص ــل برنام ــي بعم ــراث العالم ــي للت ــي العرب ــز اإلقليم ــع المرك ــاون م ــس بالتع المجل
دوري لهــذه الطيــور والبالــغ عددهــا حوالــي 323 نوعــً، ويعــد مــا يربــو علــى 40 نوًعــا 
منهــا مقيمــً يتكاثــر فــي البحريــن والباقــي مهاجــرًا. كمــا تــم انتــداب خبيــر دولــي مــن قبــل 
ــم  ــى التقيي ــة إل ــج باإلضاف ــدف البرنام ــا. ويه ــن له ــع الراه ــم الوض ــة وتقيي ــز لمراقب المرك
ــرة  ــار هج ــي مس ــة ف ــورة الهام ــق المتده ــل المناط ــادة تأهي ــبة إلع ــول المناس ــراح الحل اقت

ــور.  وإقامــة تلــك الطي

الجدول )2(: مراجعة واعتماد خطط للمنشآت خالل عام 2018م

المالحظاتتاريخ االعتمادالمنشآت#

خطة جديدة2018/06/11شركة أوفشور لصناعة وصيانة السفن1

خطة جديدة2018/10/10شركة الجرافات البحرية الوطنية2

خطة جديدة2018/11/19شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(3

تحديث الخطة2018/11/19شركة ناس للخدمات الصناعية4

خطة جديدة2018/12/20شركة الحفر البحرينية5
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رصد جودة البيئة البحرية:
يقــوم المجلــس وبشــكل دوري بأخــذ العينــات مــن ميــاه البيئــة البحريــة ومــن الرســوبات 
القاعيــة إلجــراء التحليــالت الالزمــة للوقــوف عــن كثــب علــى الوضــع البيئــي العــام لجــودة 
ــودة  ــاس ج ــة لقي ــر وطني ــر معايي ــدم توف ــن ع ــم م ــة، وبالرغ ــة المحيط ــاه اإلقليمي المي
الميــاه المحيطــة حتــى اآلن، إال أن التقاريــر تشــير إلــى ثبــات القــراءات لــكل المتغيــرات 
ــاه  ــودة المي ــى ج ــرف عل ــا للتع ــام به ــم القي ــة يت ــج رقابي ــاك برام ــا أن هن ــة. كم المقاس
ــة مــن مصــارف المنشــآت الصناعيــة وأخــرى لقيــاس جــودة  المصرفــة إلــى البيئــة البحري
ــال  ــي ح ــردم، وف ــف وال ــة بالتجري ــة المعني ــاريع البحري ــي وللمش ــج توبل ــي خلي ــاه ف المي
تجــاوز القياســات المرصــودة للمعاييــر الوطنيــة يتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بمــا 

ــات. ــد المخالف ــة وبن ــون البيئ ــق وقان يتس

رصـد جودة الهـواء المحيط:
جــودة  رصــد  شــبكة  تشــغيل  إعــادة  تــم 
منــذ  والمتوقفــة  العــام  خــالل  الهــواء 
ثــالث  تأهيــل  أعيــد  حيــث  2012م،  العــام 
محطــات رصــد مــن أصــل خمــس محطــات، 
وتــم تحديــث نظــام االتصــال باســتخدام 
طرحــت  كمــا  الســحابية،  الحوســبة 
إضافيتيــن،  محطتيــن  لشــراء  مناقصــة 
ــراء  ــة الش ــن عملي ــاء م ــل االنته ــن المؤم وم
األول  النصــف  خــالل  والتشــغيل  والتثبيــت 
مــن عــام 2019م، كمــا مــن المتوقــع أيضــً 
طــرح مناقصــة أخــرى لشــراء محطتيــن مــع 

2019م. العــام  نهايــة 
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لبعــض  الهــواء  جــودة  البيانيــة  الرســوم  وتوضــح 
الملوثــات بمملكــة البحريــن خــالل الفتــرة مــن شــهر 
أغســطس حتــى ديســمبر 2018م فــي المواقــع الثــالث 
ــراءات  ــير الق ــن(. وتش ــة البحري ــر، وقلع ــد، والمعامي )الح
ــيد  ــي أكس ــات ثان ــاوزات لملوث ــن التج ــدد م ــد ع ــى رص إل
 )SO2(الكبريــت و وثانــي أكســيد   )NO2( النيتروجيــن 
فــي مدينــة الحــد نظــرًا لقربهــا مــن المنطقــة الصناعيــة 
ومحطــات إنتــاج الكهربــاء، كمــا تشــير القــراءات أيضــً 
مــن  بأقــل  المستنشــقة  للجســيمات  تجــاوزات  إلــى 
عشــرة ميكــرون )PM10( فــي منطقــة الحــد ومنطقــة 
وســبتمبر  أغســطس  شــهر  خــالل  البحريــن  قلعــة 
ــقة  ــيمات المستنش ــررة للجس ــاوزات متك ــر، ولتج وأكتوب
بأقــل مــن أثنيــن ونصــف ميكــرون )PM2.5( فــي مواقــع 
ــى  ــطس وحت ــن أغس ــرة م ــالل الفت ــالث خ ــات الث المحط
ديســمبر والتــي تعــزى إلــى األنشــطة البشــرية المختلفــة 
وباألخــص تلــك الناجمــة مــن عــوادم المركبــات الســيارة.

التفتيش البيئي:
تهــدف برامــج التفتيــش إلــى التأكــد مــن امتثــال األنشــطة الخاضعــة لرقابــة المجلــس األعلــى للبيئــة 
ــون  ــوم بقان ــة للمرس ــات المحتمل ــادر الملوث ــع مص ــائية وجمي ــة وإنش ــة وخدمي ــطة صناعي ــن أنش م
رقــم )21( لســنة 1996م بشــأن البيئــة وجميــع القــرارات الوزاريــة المنفــذة لــه، باإلضافــة إلــى جميــع 
االشــتراطات البيئيــة الممنوحــة ضمــن تراخيــص هــذه األنشــطة والتحقــق مــن قانونيتهــا ومالئمتهــا 
ــة  ــدة والقائم ــطة الجدي ــع األنش ــة مواق ــالل معاين ــن خ ــك م ــي، وذل ــور بيئ ــن منظ ــام م ــكل ع بش
ومواقــع الشــكاوى والمخالفــات البيئيــة، وعــن طريــق أخــذ القياســات والتحاليــل، ومراجعــة التقاريــر 

والوثائــق الالزمــة.
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- التفتيــش التقليدي:
ويغطــي زيــارات التفتيــش االبتدائيــة المخصصــة للتأكــد مــن ســالمة الموقــع قبــل 
الترخيــص بإقامــة النشــاط فيــه، باإلضافــة إلــى الزيــارات الدوريــة للتأكــد مــن اســتمرار 
المنشــأة فــي االمتثــال للقوانيــن البيئيــة واالشــتراطات الممنوحــة لهــا، باإلضافــة إلــى 
متابعــة الشــكاوى المختلفــة مــن قبــل مفتشــي الوحــدة. والجــدول )3( يوضــح برنامــج 

كل زيــارات التفتيــش االبتدائيــة.

العددالجدول )3(: إحصائيات التفتيش التقليدي#

1814مجموع الزيارات التفتيشية االبتدائية1

عــدد األنشــطة والمشــاريع التــي تبيــن مالئمــة مواقعهــا وتــم إعــداد شــروط 2
ــص لها الترخي

1025

عــدد األنشــطة والمشــاريع التــي تــم رفضهــا بســبب عــدم اســتيفائها 3
للشــروط

94

509الزيارات الميدانية الدورية4

116المخالفات الصادرة بشأنها إخطارات بيئية5

1عدد محاضر الضبط القضائي )التحويل للنيابة(6

14عدد حاالت وقف نشاط السجل التجاري7

عــدد حــاالت تفعيــل نشــاط الســجل التجــاري بســبب التزامهــا بالقوانيــن 8
ــة البيئي

7



التقرير السنوي إلنجازات المجلس األعلى للبيئة 2018م

22

-التفتيش الشــامل:
ــوم  ــين بالمفه ــل المفتش ــن تأهي ــة م ــة الثاني ــذ المرحل ــتكمال تنفي ــام اس ــالل الع ــم خ ت
الرقابــي الجديــد »التفتيــش الشــامل« أو » المفتــش الشــامل«، والــذي يهــدف للقيــام 
بأعمــال التفتيــش فــي مجموعــة مــن التخصصــات )مراقبــة هــواء، مــاء موقــع ...إلــخ( بــداًل 
ــاء  ــم االنته ــارس، وت ــهر م ــي ش ــة ف ــة الثاني ــذ المرحل ــدأ تنفي ــد ب ــد. وق ــص واح ــن تخص ع
ــازه  ــم إنج ــا ت ــاءات لم ــض اإلحص ــي بع ــم البيان ــح الرس ــبتمبر، ويوض ــهر س ــي ش ــا ف منه
ــآت  ــت للمنش ــي أعطي ــارات الت ــدد اإلخط ــن ع ــا يبي ــج، كم ــن البرنام ــة م ــذه المرحل ــي ه ف
المخالفــة التــي ُضبطــت، وتــم التعامــل معهــا لتصحيــح أوضاعهــا بحســب مــا تقتضيــه 

ــح. ــة واللوائ األنظم
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خدمات المجلس
ــون  ــوم بقان ــة المرس ــت مظل ــوي تح ــي تنض ــات الت ــن الخدم ــة م ــس بحزم ــوم المجل يق
)21( لســنة 1996 م وقراراتــه الوزاريــة المنفــذة، وتنظــم القــرارات طبيعــة هــذه الخدمــات 

والقطاعــات التــي ُتعنــى بهــا.

1- التراخيص البيئية
يعتبــر المجلــس أحــد الجهــات األساســية المرخصــة للمشــروعات التنمويــة فــي المملكة، 
ويتلقــى طلبــات المشــاريع التنمويــة مــن خــالل قســم التراخيــص البيئيــة وعبــر ثالثــة 
ــات، هــذا  ــة ؛3( نظــام بناي أنظمــة حكوميــة مختلفــة:1( نظــام ســجالت؛ 2( نظــام صناع
باإلضافــة إلــى الطلبــات التــي يســتلمها القســم بصفــة مباشــرة مــن خــالل مختلــف 

ــة. ــة والخاص ــات الحكومي القطاع

وصــل عــدد طلبــات التراخيــص البيئيــة الــواردة للمجلــس حوالــي 3,000 طلــب، كان 
النصيــب األكبــر منهــا للمشــروعات الــواردة عــن طريــق نظامــي ســجالت وصناعــة، إذ 
بلغــت 1,978 فــي حيــن بلــغ عــدد طلبــات المشــاريع التــي تــم اســتالمها بشــكل مباشــر 

1,016 مشــروع.
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ــر البيئــي بخطــط  1. ربــط إجــراءات عمليــة تقويــم األث
ــات.  ــليمة للمخلف اإلدارة الس

ــة  ــي المملك ــة ف ــآت الصناعي ــدى المنش ــزام إح 2. إل
بإنشــاء موقــع لتخزيــن الحمــأة الناتجــة مــن عملياتها 
ــوت  ــد ثب ــة بع ــية بيئي ــر هندس ــق معايي ــة وف اإلنتاجي
قيامهــا بتخزيــن مخلفاتهــا فــي موقــع غيــر آمــن 

ــً.  بيئي

3. إلــزام العديــد مــن المنشــآت الصناعيــة بتركيــب 
العادمــة  الميــاه  لمعالجــة  وحــدات  وتشــغيل 
الصناعيــة الناتجــة مــن عملياتهــا ومــن ثــم إعــادة 
مــن  بــداًل  اإلنتاجيــة  عملياتهــا  فــي  اســتخدامها 

هدرهــا.

2- تقويم األثر البيئي
-دراسة المشاريع التنموية: 

أثنــاء  التنمويــة  المشــاريع  كافــة  إخضــاع  يتــم 
المراحــل األوليــة فــي التخطيــط – عــدا المســاكن 
إلجــراءات   - المعتمــدة  الســكنية  المناطــق  فــي 
امتثالهــا  مــن  للتأكــد  وذلــك  البيئــي  األثــر  تقويــم 
ــة  ــر الممكن ــا للتدابي ــة واتخاذه ــة البيئ ــر حماي لمعايي
للتخفيــف مــن آثارهــا. وقــد تــم خــالل العــام اســتالم 
501 طلًبــا للتقييــم، بزيــادة تقــدر بحوالــي 233 طلــب 
عــن العــام 2017م، ويبيــن الرســم البيانــي التالــي 
إحصائيــة الطلبــات المســتلمة للتقييــم ونوعيتهــا.

كمــا ســجل المجلــس األعلــى للبيئــة خــالل العــام 
نجاحــً ملحوظــً فــي اإلدارة البيئــة مــن خــالل تطبيــق 

ــي: ــو التال ــى النح ــة عل ــار البيئي ــم اآلث ــراءات تقوي إج
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ــة  4. اســتبدال اســتخدام المنشــآت لمــواد كيميائيــة محظــورة أو مقيــدة بشــدة ضمــن عملياتهــم اإلنتاجي
إلــى مــواد آمنــة بيئيــً.

5. إلــزام العديــد مــن المنشــآت بتوفيــر مواقــع تخزيــن آمنــة للمــواد الكيميائيــة قبــل الموافقة علــى عملياتها 
اإلنتاجيــة بعــد ثبــوت عــدم مالئمــة المواقــع المقترحــة مــن تلــك الشــركات لتخزين تلــك المواد.

ــر  6. التأكــد مــن امتثــال المنشــآت المقترحــة لمعايي
ــة أو  ــط )الوطني ــوي المحي ــواء الج ــى اله ــات إل االنبعاث
ــة(  ــر الوطني ــاب المعايي ــد غي ــة عن ــة أو الدولي اإلقليمي

ــا. ــل ترخيصه قب
وفيمــا يتعلــق بالمشــايع ذات الصلــة بالتأثيــر علــى 

البيئــة البحريــة، فقــد تــم:

اشــتراطات  فــي   – المشــاريع  كافــة  إلــزام   .7
ترخيصهــا- بمعاييــر بيئيــة تضمــن الحــد األدنــى مــن 

البحريــة. البيئــة  علــى  التأثيــر 

ــاه  ــف مي ــي تصري ــب ف ــي ترغ ــآت الت ــزام المنش 8. إل
الصــرف الصناعــي الناتجــة مــن عملياتهــا- بالتواصــل 
مــع شــؤون الصــرف الصحــي بوزارة األشــغال وشــؤون 
علــى  للحصــول  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
بشــبكة  الصناعــي  تصريفهــا  لتوصيــل  موافقتهــا 
ــص  ــدار الترخي ــل إص ــوزارة قب ــة إلدارة ال ــرف التابع الص

ــآت. ــذه المنش ــي له البيئ

9. إلــزام المنشــآت بتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة للعامليــن 
ــريعية  ــات التش ــم بالمتطلب ــالل إلزامه ــن خ ــا م لديه

للمعاييــر البيئيــة فــي مواقــع العمــل. 

االستشــارات  مكاتــب  أداء  بتقييــم  يتعلــق  وفيمــا 
ــجيل  ــراءات تس ــة إج ــس بمواصل ــام المجل ــة، ق البيئي
المكاتــب وتصنيفهــا حســب خدماتهــا وإمكانياتهــا 
لســنة   )4( رقــم  الــوزاري  القــرار  لمتطلبــات  وفقــً 
مكاتــب  عمــل  وتنظيــم  اعتمــاد  بشــأن  2014م 

البحريــن. مملكــة  فــي  البيئيــة  االستشــارة 

- األنشطة الخدمية:
 بلــغ عــدد األنشــطة الخدميــة التــي تــم الترخيــص 
ــة  ــادة مئوي ــاطً وبزي ــام 2018م 1187 نش ــي ع ــا ف له

ــام 2017م. ــن الع ــحوالي 2% ع ــدر بـ تق
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3- الترخيص واإلفســاح للمــواد الكيميائية الخطرة: 
تتــم دراســة طلبــات االســتيراد والتصديــر والتــداول للمــواد والمنتجــات الكيميائيــة مــن قبــل المجلــس، 
حيــث يتعيــن حصولهــا علــى تراخيــص بيئيــة بشــكل مســبق لعمليــات اإلفســاح الســتيرادها وتصديرهــا عبــر 
المنافــذ، والرســم البيانــي يوضــح عــدد التراخيــص وعــدد التراخيــص الممنوحــة ومعامــالت اإلفســاح المصــرح 

ــة. ــات الكيميائي ــا للمنتج به

كمــا تتــم أيضــً دراســة طلبــات الترخيــص الســتيراد الغــازات واألجهــزة ومعــدات التبريــد والتكييــف المؤثــرة 
علــى طبقــة األوزون مــن قبــل المجلــس، للتأكــد مــن توافقهــا مــع متطلبــات االلتــزام ببروتوكــول مونتريــال، 

والرســم البيانــي يبيــن عــدد المعامــالت التــي تمــت دراســتها، واألجهــزة والمــواد التــي تــم اســتيرادها.
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4- الترخيص واإلفســاح للمخلفــات الصناعية
تــم التخلــص مــن 2,292,453 متــرًا مكعبــً مــن المخلفــات الخطــرة فــي مدفــن حفيــرة للمخلفــات 
الصناعيــة الخطــرة. وُيالحــظ أن هنــاك زيــادة فــي كميــة المخلفــات التــي اســتقبلها المدفــن فــي هــذا العــام 
عــن الســنوات الماضيــة، وذلــك نتيجــة لإلجــراءات التصحيحيــة التــي قــام بهــا المجلــس مــع شــركة ألمنيــوم 

البحريــن )ألبــا(. 

ــاص  ــاع الخ ــع القط ــاون م ــز التع ــس لتعزي ــا المجل ــي يبذله ــود الت ــن الجه ــواز وضم ــياق مت ــي س ــك، وف كذل
لالســتثمار فــي التدويــر والمعالجــة ولتجنــب التخلــص مــن المخلفــات فــي المدافــن، عمــل المجلــس بنظــام 
ــن أو  ــي البحري ــرة ف ــق المتواف ــي المراف ــتدامة ف ــول مس ــن حل ــث ع ــدر والبح ــن المص ــات م ــض المخلف خف
خارجهــا عــدا عــن أن المجلــس أيضــً معنــي بإصــدار التراخيــص لشــركات تعتمــد لنقــل المخلفــات الخطــرة 

ــدول )4(. ــع، الج للموق

الكمية )طن(آلية اإلدارةالنوع#

500التصديرغبار الكربون - ألبا1

68التصدير كبريت – ألبا2

154.9إعادة تدوير ومعالجة مرشحات الهواء – العزل للطاقة3

7إعادة تدوير ومعالجة مرشحات الهواء – هيئة الكهرباء والماء4

0.5إعادة تدوير ومعالجة مرشحات الهواء – إرابتك لإلنشاءات5

26.3إعادة تدوير ومعالجة مرشحات الهواء - ألبا6

21.2إعادة تدويرمرشحات زيوت – تطوير7

777.9المجموع

الجدول )4(: 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 
لمملكــة البحريــن مــن خــالل الترخيــص واإلفســاح عــن البضائــع المتعلقــة بالمخلفــات عبر 
النافــذة الجمركيــة )أفــق(، وقــد تــم خــالل العــام الترخيــص واإلفســاح لـــ 2،384 معاملــة 
فــي الوقــت المحــدد. كمــا تــم الترخيــص لتصديــر 310,089.245 طــن مــن المخلفــات 

القابلــة إلعــادة التدويــر.
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- المخلفــات الصلبة: 
تــم الســماح بتصديــر 4,408.17 طــن مــن المخالفــات الخطــرة خــالل العــام 2018م 
بعــد التحقــق مــن اســتيفاء جميــع االلتزامــات الــواردة فــي اتفاقيــة بــازل لنقــل المخلفــات 
الخطــرة عبــر الحــدود، وهــو إجــراء يخفــف مــن ضغــط االســتخدام لمدفــن حفيــرة 
للمخلفــات الخطــرة، إلــى جانــب التحقــق أيضــً مــن عــدم اإلضــرار ببيئــة الــدول المســتوردة 
لهــذه المخلفــات وجــاءت إحصائيــات هــذه العمليــات علــى النحــو الموضــح فــي الجــدول 

.)5(

-الزيوت المســتعملة: 
تنفيــذًا للقــرار الــوزاري رقــم )4( 
إدارة  بشــأن  2005م  لســنة 
يعمــل  المســتعملة،  الزيــوت 
المجلــس علــى تنظيــم معالجــة 
فــي  المســتعملة  الزيــوت 
ــن  ــد م ــث التأك ــن حي ــة م المملك
معالجتهــا مــن خــالل المرافــق 
التقنيــات  وبأفضــل  المرخصــة 
اإلتجــار  وعــدم  المتاحــة  البيئــة 
غيــر المشــروع منهــا ســواء داخــل 
وقــد  بتصديرهــا،  أو  المملكــة 
تمــت معالجــة 13,935.5 طــن، 
وذلــك علــى النحــو الموضــح فــي 

البيانــي. الرســم 

الجدول )5(: إحصائية كمية المخلفات الخطرة المصدرة في 2018م

الكمية )طن(النوع#

82.3مضافات كيميائية للبالستيك1

4,325.8بطاريات سيارات مستعملة2

4,408.17المجموع
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5- الترخيص واإلفســاح للمواد المشــعة
خــالل العــام تــم إصــدار 166 ترخيــص لممارســات إشــعاعية مختلفــة. و299  تصريحــً لالســتيراد واالســتخدام 

ونقــل الملكيــة بزيــادة تقــدر بـــ 20% مقارنــة بالعــام 2017م نحــو %20.
فــي حيــن تــم التفتيــش علــى 139 منشــأه تســتخدم المصــادر المشــعة واألجهــزة المصــدرة لإلشــعاع وأخرى 

 . مختلفة
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6- التوعيــة والتثقيف 
قــدم المجلــس العديــد مــن المحاضــرات التــي تهــدف لزيــادة الوعــي وترســيخ المفاهيــم البيئيــة لــدى األفــراد 
ــد  ــا أع ــة. كم ــات األهلي ــاص والجمعي ــاع الخ ــات القط ــة، ومؤسس ــوزارات الحكومي ــن ال ــدد م ــع ع ــاون م بالتع
ــي  ــة الت ــات التوعوي ــة والمطبوع ــواد العلمي ــن الم ــة م ــي حزم ــي البيئ ــر الوع ــياق نش ــي س ــً وف ــس أيض المجل
ــا،  ــرار به ــب اإلض ــة وتجن ــالحف البحري ــة الس ــن لحماي ــليمة للصيادي ــلوكيات الس ــف بالس ــى التعري ــدف إل ته
وكذلــك المــواد العلميــة لإلعالنــات التــي رفعــت فــي المرافــئ البحريــة، والتــي تتضمــن الئحــة بأهم األنشــطة 
والممارســات الواجــب االلتــزام بهــا فــي المحميــات البحريــة الشــمالية )محميــة نجــوة بولثامــة وهيــر بولثامــة 

وهيــر بوعمامــة وهيــر شــتية( مــن خــالل اتبــاع طــرق الصيــد الســليمة.

كمــا نظــم العديــد مــن الفعاليــات التــي تتقاطــع والمناســبات البيئية ســواء علــى الصعيــد الوطنــي، اإلقليمي 
والدولــي، وتســاهم فــي نشــر الثقافــة البيئيــة وتعزيزهــا لــدى أفــراد المجتمــع بمختلــف فئاتــه العمريــة. وقــد 
احتفــل المجلــس بيــوم البيئــة الوطنــي والــذي يوافــق الرابــع مــن فبرايــر مــن كل عــام تحــت شــعار »محمياتنــا 
البحريــة ثــروة وطنيــة« حيــث نظــم نــدوة شــارك بهــا مجموعــة مــن المهتميــن بالشــأن البيئــي مــن المــدارس 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وشــارك أيضــً بالفعاليــة التــي عنيــت باالحتفــال للحفــاظ علــى طبقــة 
األوزون، وبيــوم البيئــة العالمــي اليــوم العالمــي فــي الخامــس مــن يونيــو تحــت شــعار »التغلــب علــى التلــوث 

البالســتيكي«.
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المجلــس  أعلــن  الســياق  هــذا  وفــي 
للحملــة  البحريــن  مملكــة  انضمــام 
النظيفــة  بالبحــار  ُتعنــى  والتــي  العالميــة 
التــي أطلقتهــا منظمــة األمــم المتحــدة 
مخلفــات  مــن  البحــار  لحمايــة  للبيئــة 
ــراك  ــى إش ــة إل ــدف الحمل ــتيك.  وته البالس
ــع  ــاص والمجتم ــاع الخ ــات والقط الحكوم
ــة  ــي مكافح ــام ف ــور الع ــي والجمه المدن
ــرض  ــة. ولغ ــتيكية البحري ــات البالس المخلف
حملــة  أول  اطلقــت  المبــادرة  تفعيــل 
محميــة  فــي  واســعة  بحريــة  تنظيــف 
األمــم  مــع  بالتعــاون  بولثامــة،  نجــوة 
ــي  ــات ف ــن الجه ــدد م ــة وع ــدة للبيئ المتح
المملكــة وبمشــاركة حوالــي 50 غواصــً 
فيمــا  المتطوعيــن،  المحترفيــن  مــن 
نظمــت الحقــً 4 حمــــالت أخــرى لســــواحل 
وأماكــن عامــــة تصــب فــي ذات المضمــون.

كمــا أنــه وفــي توجــه نحو تشــجيع ثقافــة اإلنتــاج واالســتهالك المســتدام، وقــع المجلس 
اتفاقيــة مــع جمعيــة »حفــظ النعمــة«، لنشــر ثقافــة حفــظ النعمــة وتحفيــز كافــة فئــات 
ــم  ــرس قي ــه لغ ــع التوجي ــام، م ــق بالطع ــا يتعل ــتهالك فيم ــط االس ــر نم ــع لتغيي المجتم
تهــدف بأهميــة العمــل التطوعــي لــدى المواطنيــن والمقيميــن. وقــد ُعقــد الملتقــى 
األول »لحفــظ النعمــة« فــي شــهر مايــو بحضــور الجهــات ذات الصلــة للتعريــف بأهــداف 
المشــروع، كمــا تــم تنفيــذ 5 محاضــرات توعويــة لمنتســبي المراكــز االجتماعيــة لحثهــم 

علــى التقليــل مــن مخلفــات الطعــام واالســتفادة مــن بقاياهــا.
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مواقــع التواصل االجتماعي
شــهد العــام تفعيــاًل أكبــر لحســاب المجلــس علــى االنســتقرام 
حيــث زاد عــدد المتابعيــن بنســبة 47% مقارنــة بعــام 2017م، 
وقــد نشــر الحســاب موجــزًا عــن العديــد مــن الفعاليــات المحليــة 
إلــى  باإلضافــة  المجلــس،  منتســبو  بهــا  قــام  التــي  والدوليــة 
والتثقيفيــة  التوعويــة  الفيديوهــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
ضمــن السياســة الجديــدة المتبعــة فــي المجلــس والمعنيــة 
رفــع  أدوات  كإحــدى  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  باعتمــاد 

الوعــي البيئــي.

االحتفــال بالمناســبات الوطنيــة والتنظيــم اللوجســتي لــورش العمــل الفنيــة والمؤتمــرات 
البيئيــة

نظــم المجلــس خــالل العــام العديــد مــن ورش العمــل والفعاليــات الفنيــة المعنيــة بالبيئــة كمــا شــارك فــي 
الكثيــر مــن الفعاليــات والمؤتمــرات والمعــارض علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي. وأحتفــى أيضــً 
بالفعاليــات الوطنيــة التــي تعــزز الشــراكة بيــن المجلــس والمجتمــع، كفعاليــة اليــوم الوطنــي، ويــوم المــرأة 

البحرينيــة ...إلــخ. 

المركز اإلعالمي
تعمــل إدارة العالقــات الدوليــة واإلعــالم علــى وضــع خطــة عمــل واضحــة تهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي 
البيئــي لــدى كافــة شــرائح المجتمــع ليكونــوا شــركاء إيجابييــن للجهــات المعنيــة بالمحافظــة البيئيــة، فــي 

مهمــة العنايــة بالبيئــة المســتدامة فــي مملكــة البحريــن.

الصحــف المحلية واألجنبية:
الصحفيــة  والتصاريــح  المقــاالت  وتحريــر  األخبــار  كتابــة  يتــم 
للمجلــس ونشــرها فــي الصحــف المحليــة واألجنبيــة، كأحــد 
الوســائل الراميــة إلــى زيــادة الوعــي بمــا يقــوم بــه المجلــس 
ــز المعرفــة  مــن تنفيــذ لبرامــج ومشــاريع وورش تدريبيــة، ولتعزي

بالقضايــا البيئيــة علــى الســاحة المحليــة والدوليــة.
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