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 2015تقرير إنجازات املجلس األعلى للبيئة 

 دمة:ـمق

،او ستتتضرملالملجلساهاته ه ا2015لر  مالرتياحرره الملجلسالألعلىارلبيئةاخاللاولملشتتت    ايستتتض هذا الالرضرهاهالجاتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل ا

ا:لآلتملاذكههمنافيالر ملالربيئياوأوراا ه ا

ا ؤاةاو س رةاومه مالملجلس .1

 .2018-2015بها مجاعملاللحكامةا .2

 .يولرتياحدد اأوراا  الر ملالربيئا2006لراطنيةارلبيئةاالالسترلهي ية .3

وابي الرهيكلالجدل لاأدا هاارلبيئتة،لم لسالألعلىاهنظيماللجهت  الرضنييتالاربشتتتتتتتتتتتتتت  ا2012رستتتتتتتتتتتتتتنتةاا(91 قما)صتتتتتتتتتتتتتتد الملهستتتتتتتتتتتتتتاما

ااال اأقستتتتتتت مالألقستتتتتتت ماولجدل ل ا
ق
فنيةا)قستتتتتتتمالرترلخييالربيشية،الرشتتتتتتت و الرر اااية،الملرهةافيالملهستتتتتتتام،اكم اأ ا ن ًاح ري 

اهتب الرهئيسالرضنييالابشكلامب شهاوهههبطامه ماعمله اب جدل ل الأل ب الملرهة.جش  ع(،امنالارلاق يةلملهكزالراطنيا

 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة2012( لسنة 91املقر في املرسوم رقم ) اإلداري الهيكل 

ا

ا

 

ا

ا

ا

ا

ا

 عالم إدارة العالقات الدولية واإل  إدارة السياسات والتخطيط البيئي  الحيوي إدارة التنوع  إدارة التقويم والرقابة البيئية

إدارة املوارد البشرية 

 الرئيس التنفيذي

 إدارة املشاريع والخدمات

 نائب الرئيس التنفيذي
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ا تت  ل اإمشتتتتتتتتتتتتتتت    اوا الر متتلالربيئيافيالملجلس،اوفيمتت ايلياأ ما عتت دةامتت ات ملسالملشتتتتتتتتتتتتتتت    اولرعرلمجالملنيتتاةاخاللالر تت ماأورااتت

 .2015لجدل ل اولألقس مالرينيةاب ملجلسارل  ما

: اإلدارات الفنية: 
ً
 أوال

 إدارة السياسات والتخطيط البيئي -1

 املهمة

رضضم ش ىام ادو لاابشكلرلم لسالألعلىارلبيئةاالربيشيةالالسترلهي يةهراماإدل ةالرسي س  اولرضخطيطالربيئياباض الأل دلفا

اته  اولرضارضنمااةارلمململةولرضخطيطيتةالراطنيتةاللأل تدلفاوالستتتتتتتتتتتتتتيت ستتتتتتتتتتتتتت  ارآختاةاب ي الالعضبت  الجطت  الر ت ماومهت مت ااضت  ؤا

واند جاضتتتتتمنامه مالجدل ةالرراتتتتت ي الملض لرةاب رضنميةالملستتتتتضدلمةاوآري  اهنييا  اوكار اقاتتتتتيةات يراام  لالربيئةالردوريةافي

ا.اكم اهصتتتتتياالجدل ةالملن خ
ق
منااه يةاهطبيررمليياهنستتتتت والرال مةاوب رض  و ام اللجه  المل نيةاب ملململةالرستتتتتي ستتتتت  الربيشيةاأياتتتتت 

مائي ستتتت  اوهضال الرستتتتلرتياهنيااهللرعرلمجاولملشتتتت    اولملب د ل ااتلاوضتتتت لرض  و ام الجدل ل الرينيةالمل نيةاب ملجلساألاخاللا

ا.م ه 

 املشاريع واإلنجازات

 معايير الترخيص في وحدة بيئة العمل:تحديث  تقرير -

 لالشترلط  اولمل  يير هحديث مضطلب  وا لر مل بيئة وحدة عن هرييمي إعدلداهرهاهق متاإدل ةالرسي س  اولرضخطيطالربيئياب

 لملح و الرض رية:لرضرهاهاوقداهن ولاالراحدة، في به  لمل مالا

ا.ومه ماوحدةامهلقبةابيئةالر ملاولجط  الرتشه عياره  نش ة .1

 ولمل  ييراركلانش ط.ا،احدةلرلألنشطةالرتياههخصه ا طبي ةاوااع .2

 ه .ولرينيةالرتياهالتهاسهدالمل اق  اولرضحدي  الجدل اة .3

 للخالصةاولرضاصي  . .4

ا

ا

ا
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ا:أ مه ام ا اامد جاأدا هلىام ماعةامنالرضاصي  اخليالرضرهاهاإوقدا

فصلاماظيملالرترخييارألنشطةاللخدميةاعناماظيملالرترخييالألنشطةالجش  عية،اولرنظهافياهحاالامه مابيئةا .1

 ش و الربلدي  ،ام اهحديداطبي ةادو الملجلساولشترلط ه امناهل الألنشطة.اأولر ملالر ملاإلىاو ل ةا

لر  مااجلسمنالملدمجالريها الر  ملاب ألش ةاهحتالملهكزالراطنيارلاق يةامنالجش  عالرالاصد  ابش ا امالفرةا .2

  . ابه،اولرض سيسارلمهكزاوتلباكالد افنيةاتديدةاش بةامناأخص ئيي اوميتشي اولالستثم  افياهد2013

ابي ااضهو ة .3 الر مل ايسهل ابعرا مج او بطه  الملهخصة اولملص ن  الألنشطة ار دد ام لام  امضخصصة اق عدة إعدلد

 لألقس ماذل الر القةاواافهالراقتاوللجهداوابي اعددالرزا  ل ارألنشطة.

 :الجغرافيةبناء قواعد بيانات بيئية مساندة ملتخذي القرار باملجلس باستخدام تقنية نظم املعلومات -

ت ضمدالجدل ةابشكلا ئيساعلىاهرني  ااظمالمل لام  اللج هلفيةاولرعرلمجالجحص ئيةارلري ماب مله مالملض لرةابضافيرابي ا  ا

االعضم دالررهل الربيئيالملن سب.اوأدا هاق ئمةاب به الملش    لررهل ارضر  اهاأواإعدلداخهلئطابيشيةاب هذاهرديمالردعماملضخالا

 لجدل ةابضافيرابي ا  ابش نه :لرتياق متا

الرصن عية .1 الريشا  -اها   

ا الالصطن عي الربحهل -للحيد

 بمململةالربحهان.

ارلهدم .2 اطلبالرضحر امنامنطرة

اوشهقا اللحد اغهب افي لربحهل

 سترة.ا

الرنه ئملا .3 الردف   اخط مط برة

امرترحا امخطط ام  اهابلي لخليج

 شم لاشهقاسند.

ام ا .4 الر ظم افشت مط برة

م ماعةاخهلئطاملخططاتزاهةا

 سترةالرصن عية.ا

 مشهوعاللجزاهةالرصن عيةاشهقاسترة.ا .5

امشهوعاللجسهالرهلب ابي الربسيضي اوخليجالربحهان. .6
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 تقرير مؤشر األداء البيئي:-

ر ملادو اف  لافياهاتي العلىالرص يدالر  رمياهر  اهالرضن فسيةا هحمل

 ضعراعدةاو هحري ام شهل ااوت ضمدافياقي سامدىاا  حه اعلىلملحلي،ا

أحداهل الرضر  اهالرضن فسيةالرتياهحدداا(EPI)م شهالألدلءالربيئيااهرهاه

امدىاهردمالألدلءالربيئيارلدورة.

 الراصالاإلىابي ا الررهل امنمضخالاهرهاهام شهالألدلءالربيئيايمملنا

حري المل شهاعلىاهاهرهاهابيشيةا  مةابطهارةامنظمةايسهلالرري ساردى

ا، دفي اأس سي ا م الرا اطاولرض ايرل الربيشيةاعلىاصحةالالنس  

فيا الاواوحيااةالرنظ مالاليكاراجياولجدل ةالملضك ملةارلمال دالرطبي ية.

الرهئيسالرضنييالا اوبضاتي امناس  دة ارلبيلرصدد ئةارلم لسالألعلى

هفا  ل الر هبيةالملضحدةارلض زا  ةا يئةالربيئةابدورةالجمباق متالجدل ة

ا اهحسي  افي الرهلئدة اه هبتهم اعلى اهرهاه افي اهههيبهم لربيئياادلءلألام شه

اأ مالألس ريباولجمك اي  ا اوقداهماإعدلداهرهاهولراقافاعلى ارار ،

ا اميصل ااوض عن الربحهان اا،ب رضرهاهمململة اوقد اولملب د ل اأسض هذ اولرضاصي   اولريهص اولرص اب   الرضحدي   أ م

ام شهالألدلءالربيئياملململةالربحهانبارال هر ءنشطةالرتيامنالملمملنالرنظهافهه ابه اولأل
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 مشروع إحصاءات البيئة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي:-

ل الربيئةامشهوعاإحص ءولملجلسالألعلىارلبيئةا يئةالمل لام  اوللحكامةالجرملتروايةاامناممثلي اعنهماتشمليلافها اعملا

ا الر هبملردول اللخليج اردول الملهكزاواام لسالرض  و  ايديهه لرال

ا الر هبية اللخليج اردول الرض  و  ام لس اردول ويهدفالجحص ئمل

ا:لملشهوعاللى

الرض  و ا .1 ام لس اردول الجحص ئمل الملهكز ابي  الرض  و  ت زاز

ا الربيئة اولجدل ل الراطنيةالألخهىاررط ع ابدولالملجلس، الراطنية الجحص ئية اولألتهزة افللخليجي اللخ ا يئ  ، يا)و ل ل ،

امناأتلا الرضناعاللحيالاولربيئةالربحهاة( السضخدلمالأل لض ياولر ط ءالأل ض ي،الرهالء، الرني ي  ، الملي ه، لملج ال الالهية:

 هحري الملالءمةافياهنييااخطةاعملاإحص ءل الربيئة.

 .بن ءاق عدةام لام  اآريةارلبيئةاردولالملجلس .2

 فيانشهالجحص ءل ،اولمل شهل الربيئة.دعمالملهكزالجحص ئملاللخليجيا .3

 

 : الدوليةاإلقليمية و  املتعددة األطرافاالتفاقيات البيئية -

اعددامنالريند جاضمنامه مالجدل ةامض ب ةا الألالملههبطةادوريةالرلجقليميةاوارا ي  اوهراماب هي قي  امض ددة دل ةاجالطهلف،

ابمض ب ةاملفات يرالملن خ.ا
ق
ولرالاعردافياب   ساا(COP 21لهي قيةالألممالملضحدةالجط  اةارض يرالملن خا)لحاا ام همهااولسض دلدل

اإعدلداهرهاها2015ديسمعراا11-اافمعراا30خاللالريترةامنا ،اق متالجدل ةابم ماعةامنالألنشطةاولري  ري  اك  اأ مه 

الملس  م  الملحددةاوطني ،اواد جاأدا هام اق متاب الجدل ةافيا الالرش  :

ا

 وع البحرين األوروبي للبيئة األسب-

فياسي قاللجهادالرهلميةاللىا ف الراعيالربيئيابمململةالربحهاناولرضصدلارض يرالملن خالاطلرتاف  ري  ام همها"لألسباعالربحهانيا

بهع يةالملجلسالألعلىارلبيئةابمململةالربحهاناوبتنظيمالملهكزالجقليميالر هبملاا2015م يااا28-ا25فيالريترةامنالألو وبملارلبيئة"ا

ا اوارلترل الر  رمي الربحهاناولملجلسالرثر في اردىامململة اوفهنس  اإيط ري  الرعريط نملب رض  و ام اسي  ل اأمل اي ، ا. أحضاىاوقد

ارضنميةالملسضدلمةافياظلالرض يرالملن خياه كداعلىاأ ميةاقا ي اللرعرا مجاعلىاو شاعملاوادول امخضليةا
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ا هماوالجتهلءل اولرضدلبيرالرتيامنالملطلابالهخ ذ  امناأتلات ييرالراض الملن خيالرهل ن،اخاللالألسباعاا قشاللخعرلءاكم 

لرضطهقاإلىامالضي الرضملناراتي اللحديثةاوبحا الرط قةالملض ددةا

هب دلايةاحالاكيياهممرترح تهزواداللجه  الملش  كةاباب جض فةاللى

الرض المل هفة اوهن قل اولالهح داارنيةللخعرل  الربحهان امململة بي 

ا.لألو وبمل

ا

ا

ا

- 
ً
 تقرير املساهمات املحددة وطنيا

لهيرتالردولالألطهلفافيالردو ةالر شهانامل همهات يرالملن خالرالا

ا علىالر نتتتتتت صتتتتتتتتتتتتتتهالألوريتتتتتتةارنيالالهيتتتتتت قا2014عتتتتتت ماعرتتتتتتدافياريمتتتتتت 

اهرتتتتتتتديماهرهاها اللجتتتتتتتديتتتتتتتد،اوقتتتتتتتدادعيتتتتتتتتالرتتتتتتتدولاللى بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اطاعي

الخيثالالاب  ا  اقبيلالن ر دام همها
ق
مستتتتتتتت  م ته الملحددةاوطني 

بتت   س،اوررتتداقتت متتتامململتتةالربحهانابتتإعتتدلدالرضرهاهابتت رض تت و ام ا

ابتتتتتتت رتتتتتتتدورتتتتتتتة،ا امتتناللتتجتتهتتتتتتت  الملتت تتنتتيتتتتتتتة ختتبتتيتترامتتختتضتتياوهتتمالعتتضتتمتتتتتتت ده

رضرهاهابشتتتتتتكلاع ماللجهادالرر ئمةاوهل الملستتتتتتضربليةاوأستتتتتتض هذال

لرتياهرامالملململتتتتةابهتتتت افيام تتتت لالرضخييفاولرضمليفاوتستتتتتتتتتتتتتتتت  مافيا

  خيثالالاب  ا  .

ا

ا

ا

ا

ا

http://www.ambafrance-bh.org/Bahrain-Europe-Environment-Week-25
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 2015عالمي لتغير املنا  اإل ل  امل-

ضحدةالجط  اةالألممالملم همهالهي قيةاضمنالالسض دلدل الحاا اوآا  هاوالملن خافياهات اق ئمارهف الراعيالراطنيابرايةات يرا

اإعالمي ام ري امناا(،COP 21رض يرالملن خافياب   سا)
ق
علىاخمسالرصحفالملحليةاافينشه ااخمسةامر ال أعد الجدل ةاملي 

 ا همه،اوقداهن ورتالملر الالمللن ر دااقبلاأسباعامنحتىاواأس بي ا

الملالضي الملد تةاأدا ه:

ا.ت يرالملن خاوأاههاعلىامململةالربحهان .1
ا.خهت  الربالغالراطنيالألولاولرث نملارض يرالملن خم .2
ا.م اق متاب امململةالربحهانافياش  ات يرالملن خ .3
ا.COP 21ام همهلرضحايرل اللح ريةالحاا ا .4
 .COP 21ماقفامململةالربحهانافيام همها .5
 

 

 

 

 (COP 21باريس )األمم املتحدة اإلطارية لتغير املنا  في  التفاقيةالدول األطراف املشاركة في مؤتمر -

شتتت  كتامململةالربحهانابافدا في الملستتتضاىابهئ ستتتةاستتتمااوليالر هدافيام همهالردولالألطهلفاالهي قيةالألممالملضحدةالجط  اةا

ا،اوقتتتداهكا الرافتتتدا(COP 21رض يرالملنتتت خافيابتتت   سا) مناممثلي اعنالملجلسالألعلىارلبيئتتتةابهئتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتةالرهئيسالرينيالملشتتتتتتتتتتتتتتتت ً 

امنالرري مالان ءا نيةالملجه  اللوأعاتتتتتت ءامنالألعلىارلبيئةارلم لسالرضنييالا بم ستتتتتتستتتتتت  الردورة.اوقداتستتتتتتنىارلافدالملشتتتتتت ً 

آريةاإعدلدااوكار الاب  ا ته لمل همهاب ملشتتتتتتتت  كةالري  رةافيالألنشتتتتتتتتطةالملصتتتتتتتت حبةاوأستتتتتتتتض هذاإا   ل الملململةافيام  لاخيثا

،اكم اك  ارليها اأياتتتتتتتت ا
ق
يةافها الملجماعةالر هبدو اماتتتتتتتتطل اوف علافيالملي وضتتتتتتتت  اضتتتتتتتتمناهرهاهالملستتتتتتتت  م  الملحددةاوطني 

اا195وقداهمخثالالتضم عاعناإقهل اا+الرصتي .ا77لرضي وضتيةاوم ماعةالرتتتتتتتتتتتتتتتا
ق
ارلجمي ابش  ادورةافيالمل همهالهي ق ادوري املزم 

ا.للحهل لارضصدلارالحضب سال

ا.
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  ةالبيئيالتقويم والرقابة إدارة  -2

 املهمة

اضرييمالملش    الرضنمااةاولرصن عيةابلرهق بةالربيشيةاإدل ةالرضرااماوااهرام
ق
(ا21اا ا قما)طبر ارلمهسامابر ا،وللخدميةابيشي 

ااوتمي الررهل ل ا1996رسنةا الرا ل اةالملنياةار .
ق
علىاوض اللخططاجدل ةالملالدالرمليمي ئيةاولملخلي  الجدل ةاوت ملاليا 

،الرضصهافاصد منالملاعلىاتادةالرهالءلرضيضيشاولرتياتشملاالملهخصةلربيشيةاعلىالملش    ااةلرهق بلرصن عيةاب جض فةاللىا

االرصن عية.لملخلي  اواالرمليمي ئية،لرصن عيارلم ء،السضيرلدالملالدا

 املشاريع واإلنجازات

 دراسة وتقييم املشاريع واألنشطة-

ترخييالرربتافيالاريتسنىارلرسمالربيشيةاخييللرتراررسماالرال مةبضرديمالملشا ةالرينيةاهراماإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشيةا

لرترخيياره االيقبد لسةاهل الألنشطةابضرييماوايسضدعيا الالألمهاقي مالألقس مالمل نيةافيالجدل ةااع دةام وارضل الملش    .ا

امام المل  ييراولالشترلط  الربيشيةالملنصاصاعلهه افيالملهسمالئمته اوذر ارلض كدامنامدىامنالررسمالمل نيابمزلورةانش طه ا

 ر .ابش  الربيئةاولررهل ل الملنياةاا1996رسنةاا21بر اا ا قما

 الخدميةاألنشطة  –1

 دةام المل نيةاببيئةالر ملاولرتياعد لسةالألنشطةاللخدميةابهراماوحدةامهلقبةابيئةالر ملابإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشيةا

الرينيةاره .اوقداق متالراحدةاالالشترلط  ر هذاإعدلداا....اإلختشملالرا شاولرملهلت  اوأعم لالرسمملهةاولرصب غةا

لملنشآ الرصن عيةاوللخدميةاللجديدةابهدفاهرييمامدىامالءمته املم  سةا ا  ةالبضدلئيةاإلىاا1.553نيياابم،ا2015خاللالر  ما

ارلترخيياره .اا751إلىاولمل  ييرالرينيةاشترلط  الالالألنشطةالملرترحة،اكم اهماإعدلدا
ق
اخدمي 

ق
انش ط 

ا

 املشاريع الصناعية – 2

يالملشتتتتتتتتتتت    الرضنمااةالرصتتتتتتتتتتت يرةاإلىاد لستتتتتتتتتتتةاأاهابيئا،اوهخاتتتتتتتتتتت ولستتتتتتتتتتتضدلمته هراامالألاهالربيئياإلىاحم يةالربيئةااتهدفاد لستتتتتتتتتتت  

امالربيئيوقداق ماقسمالرضراا.ام اهخات الملشت    اذل الآلا  الملحضملةاعلىااط قاولست اإلىاد لستةاأاهابيئياشت ملةفيمخضصتهة،ا

اا217إخاتتتتتتتتتتتت عابا2015  مالرخاللا
ق
(:اعددا1شتتتتتتتتتتتتتكلا قما)لركم اوابي اادا ه.أ(ا1)يبي اللجدولاابحستتتتتتتتتتتتبام ارلد لستتتتتتتتتتتتةمشتتتتتتتتتتتتهوع 

ا.2016ولملرد ةارل  ماا2015-1996جتهلءل اهراامالألاهالربيئياخاللالريترةامنااللخ ض ةلملش    ا
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 م 2015( عدد املشاريع الصناعية للعام 1جدول رقم)

 

ا
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املقدرة للعام ، وتلك 2015-1996الفترة من خالل الخاضعة إلجراءات تقويم األثر البيئي املشاريع  (: عدد1شكل رقم )

2016. 

اقسمالرضراامالربيئي

ا217 اامالربيئيلملش    الرال دةاللىاقسمالرضراااعدد
ا1 الرهندسيةتسجيلالملك هبا

ا اأاالعالملش    الملد وسة

ا12 الربنيةالألس سية ا1
ا154 الرصن عية ا2

ا3 امحط  اهزوادالراقاد ا3
ا32 الرهدم ا4
ا6 الرهم لالسضخهلج ا5

ا5 امش    اللخدم   ا6

ا2 الملهلفئ ا7
ا1 الرضخليامنامي هاللحيها   ا8
ا2 الملخ   ا ا9
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 الرصد البيئي-

 الهـواء املحيطجودة  رصـد-1

اكم شهل ا1986مناالر  مايرامابها مجا صداتادةالرهالءا
ق
بري سامسضاا  اب ثامكاا  الرهالءاللجالالملض   فاعلهه اع ملي 

اكم اأنه امصد راض اوصي غةاسي س  اوخططاوبهلمجاتادةالرهالء،ارهصداتادةالرهالءالملحيط،اوت دا اهالربي ا  اق عدةا

عنالر ملاانيةاوإدل اةاهاقفالرعرا مجوألسب بافا.علىالرص يدالراطنيا  مارض ايةالملخطط  الرضنمااةاولرد لس  الملههبطةابه 

االيزللاإالاأ الألمهاجع دةاتش يلالرعرا مجا2015خاللالر  ماممثلةابرسمالرهصداوررداهالصلتامس عيالملجلساا2012ع ما

 .2016ومنالمل ملالر ادةاللىا صداتادةالرهالءالملحيطافيالملنضصفالرث نملامنالر  ماايسضدعيالملزادامنالراقتارلري ماب رال م

 املحيطةالبيئـة البحريـة  جودة رصـد-2

ماإلىاهرييماح رةالربيئةالربحهاةافيالملي هالجقليميةا1993ملسضمهامناالر  ماملحيطةاوايهدفابها مجا صداتادةالربيئةالربحهاةال

للخالصالرييزي ئيةاولرمليمي ئيةاونسبالمللاا  الرهئيسةافيامي هاو ولسبالربحه.او س  ما الالرعرا مجارلمململةامناخاللاد لسةا

ارامامخضعراواا.فيالرملشفالملبملهاعنالآلا  الربيشيةارلمص ن اوب قيالألنشطةالربشهاةاذل الألاهالر ملس ياعلىالربيئةالربحهاة

هماقداواايةابم دلاسنالاوهحليله اوإعدلداهر  اهاهبي اههلكيزالمللاا  .لملجلسالألعلىارلبيئةاب م اعين  امنالملنشآ الرصن ع

اا23امنعينةامنامي هالربحهاا112اتم ا2015خاللالر  ما
ق
،اب جض فةاإلىاتم اا1.960أتهلاعلهه اماق  

ق
امخضلي 

ق
ا25هحليال

اشملتاقي ساههكيزالر ن صهاا325عينةامنالرهولسبالرر عيةاأتهلاعلهه ا
ق
امخضلي 

ق
لرنز ة،اولرنتروتي الرمللي،اولرملهبا اهحليال

الر اال.

 الرقابة البيئية -

اب مل  ييرالربيشيةا هخا الملشهوع  الرصن عيةالرر ئمةالرتياهنب ثامنه املاا  اإلىابها مجا ق بملامسضمهارلضحر امنالرتزلمه 

اءاولمل ء("اوت دياله .ابش  الملر ييسالربيشيةا)لرهالا1999(ارسنةا10(امنا"لررهل ا قما)3لملامنةافياللجدولا)

 )الهواء، البيئة البحرية( التلوث من املصدر  مراقبة-1

ارديه امدلخن اأواا،بلااعددالرزا  ل الرضيضيشيةاإلىالملنشئ  الرصن عيةالرتي الهل الرتي ربيئةاهرامابضصهافامي هاع دمةاإلى

ا.2015خاللالر  ماا ا  ةا589بحاللياالربحهاة

  مـن املصـادر الثابتـة االنبعاثـات الغازيـةمراقبة 

ب مل  ييراازلمه لرتهخا الملشهوع  الرصن عيةالرر ئمةالرتياهنب ثامنه املاا  ا الئيةاإلىابها مجا ق بملامسضمهارلضحر امنا

اهموقدا دياله .ابش  الملر ييسالربيشيةا)لرهالءاولمل ء("اوتا1999(ارسنةا10(امنا"لررهل ا قما)3لربيشيةالملامنةافياللجدولا)
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امنامدلخنا2015لالر  ماخال اقي سالمللاا  الرص د ة اا78لجشهلفاعلى اهمالسضالم اكم  هرهاهادو لاا77منش ةاصن عية،

ارلمنشآ الرتياينطب اعلهه الررهل الملاكا احيثاهماد لسته اولهخ ذالالتهلءل الرال مةاحي لالرض  و ل الرال دةافهه .ا

  املتحركةاالنبعاثـات الغازيـة مـن املصـادر مراقبة 

بش  ام  ييرالمللاا  اولملالدالملنب ثةامنالملهكب  اأواا2002(ارسنةا8(امنالررهل الرا ل لا قما)15(اوا)14بن ءاعلىالملالدا قما)

الملهكب  الملسضا دةالبضدلءامناطهل ) ابخصاصالحضالء اولرضيضيشاعلهه  اولرتيات ملاباقاداللج  وري اعلىا2004عالدمه  م(

،اوذر اب دالرض كدامنالستيي ءاهل الملهكب  ا2015لر  مااخاللمهكبةاا47.050همالرترخييابدخالاالملحالاللحيزل،افرد

ا(.2)اشكللررلم  ييرالربيشيةالملنصاصاعلهه افيالررهل الملاكا اكم ا اامبي افيا

 

ا

بعد خضوعها لالشتراطات البيئية املتعلقة بعوادم  2015املركبات التي رخص باستيرادها في عام  (: عدد2الشكل )

 املركبات.
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 ( عمليات تمرير امللوثات الهوائية من املداخن بدون معالجةBy Pass:) 

(امناBy Passم  لجةا)ا(اح رةارضمهاهاملاا  ا الئيةابتدو ا30وبحسبالآلريةالملضي اعلهه اهمالرضبليااعنا)ا2015خاللالر  ما

(اح رةامناشهكةاهطااهارلبترولاوذر ابحسبالآلريةالملضي ا18،او))أرب (اوح رض  ارشهكةاايطالربحهانمصن اأملنيامالربحهانا

 علهه .

 من املصدر  ةلبحريلبيئة اا تلوثمراقبة -2

 مكافحـة التلـوث النفطـي 

ا اللخطة اتهدفا اه الاللراطنية املك فحة الربحهان امململة السض دلد اضم   اإلى الرنيطية انسك ب   احالد  اب  لالنسك ه  ه

لرتياتسجلابي اآواةاوأخهىافيالملي هالجقليميةاملململةالربحهان.او شهفاعلىاهنيياا اهاللخطةالملجلسالألعلىارلبيئةالرنيطيةا

  ارط عاللخ صاذل الر القة.اوضمناإطوتس ادهالجنةاهامافياعاااته اممثلي اعناتمي المل سس  اللحكاميةاوم سس  الر

 ماإا   الرض لي:2015هنيياا اهاللخطة،افرداهمافياع ما

 بالغ امناأحدالملالطني ايييداباتادالنسك باا2015م  ساا16ابض  اخهلرىافها الالسضدع ءابإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشيةا

اايطملافيافهضةالرصي دينافياسترة،احيثاهمالرضات امب شهةاولملك فحةاعلىامدىااالاةالي مامضض رية.

 لسضالمابالغاععرالره هفامناا،اهم2015ديسمعراا22فياهم مالرس عةالرث ايةاعشهاولرنصفامناظههايامالرثالا ءالملالف ا

قسمالرسالمةاولربيئةالربحهاةافياشئا الملالنئابا ل ةالملالصال ايييدابحدو اتسهباايطملافياإحدىالملضخ  اا ئيس

لرض ب ةارشهكةاأبااظبيالراطنيةالرر ئمةاعلىامشهوعاشهقاسترةالجسك نمل،اوبحسباهرهاهالرشهكةافإ اكميةا اتالراقادا

افها اق م افيم  افرط، ارترل  ابا ة ابل ت الربحه اإلى اب هخ ذالملتسهب اب بكا الربحهان اايط ارشهكة الرض ب  الالسض  بة  

 لجتهلءل الرال مةارضنظيفالملنطرة.اوقداهمتا ا  ةالملاق اوإعدلداهرهاهاميصلاحالاللح داةاولجتهلءل الملضخاة.

 جـودة ميـاه الصـرف الصناعـي 

نا هالرصهفالرصن عياعلىالربيئةالربحهاةاميهدفابها مجامهلقبةاتادةامي هالرصهفالرصن عياإلىاللحدامنالآلا  الر ملسيةاملي

خاللاإخا عامص  فالملص ن اإلىا ق بةادو اةامسضمهةارلضحر امناهالف اتادةالملي هالر  دمةالملصهفةامنه ارلم  ييرالربيشيةا

األحك ما
ق
سضلما،افرداللجط  وفيا الا.ابش  الملر ييسالربيشيةا)لرهالءاولمل ء("اوت دياله ا1999(ارسنةا10"لررهل ا قما)لملرهةاوفر 

ارلبيئةاخاللالر  ما اا2015لملجلسالألعلى ام ماع  اوق ماا48م  هرهاهاهامنااض ئجاهحليلالر ين  امنالملنشآ الرصن عية

بمهلت ته اولهخ ذالالتهلءل الرال مةاحي لالرض  و ل الرال دةافهه ،افيم اأشهفالمليتشا الربيشيا اعلىاتم اعين  امناعددا

اامنش ة.ا62

ا
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  صانع سسل الرمالالصرف الصناعي ملمراقبة مياه 

يضمالرض  و ابي اقسمالملخضعرام اقسمالرضحملمافيالرضلا اب ر ملاعلىامهلقبةاي ضعرا الالرعرا مجامنالرعرلمجالملشتركة،احيثا

امي هال اا476عينةامنالملنشآ الرصن عيةاوإتهلءاا14ق ماقسمالملخضعراب م ارصهفالرصن عياومص ن اغسلالرهم ل.
ق
هحليال

اعلهه اخاللالر  ما
ق
رد لسته ام المل دال الملسماحابه احسبااقسمالرضحملمافيالرضلا إ س لالرنض ئجاإلىام،اومنااما2015مخضلي 

ا.ولرهالءتادةالمل ءااوت دياله ابش  ا1999ار  ما10لررهل ا قما

  مراقبة جودة مياه خليج توبلي 

ةافياخليجاهابليابصا ةامسضمهةارلاقافاعناكثباعلىالراض الربيئيالر  مايسعىا الالرعرا مجاإلىا صداتادةالربيئةالربحها

قداهماوامي هالرصهفالرصحي.اارهالاللخليجاوعلىاوت اللخصاصامدىاه اهاتادةالملي هافي ابمصبامحطةاخليجاهابليامل  لجة

اا1.446عينةامنامي هاخليجاهابلياأتهلاعلهه اا76تم ام ام ماع اا2015خاللالر  ما
ق
اشملتاقي سالألمااي ،اهحليال

ق
مخضلي 

ولرنترل ،اولرنتريت،اولرياسي  ،اولركلا وفيل،اولربملضيري ،اب جض فةاإلىاقي سالمل شهل الرييزي ئية.اعالوةاعلىاذر ،افرداهما

اا14تم ا اشملتاقي ساههكيزالر ن صهالرنز ة،اا126عينةامنالرهولسبالرر عيةامناخليجاهابلياأتهلاعلهه 
ق
امخضلي 

ق
هحليال

ا .نتروتي الرمللي،اولرملهبا الر االارول

ا

 - مهام أخرى 

عينةاا74حليلاهماتم اوهالملململة،فياإط  امبدأالرض  و ابي اقسمالملخضعرافيالرهيئةاوبي المل سس  اللحكاميةاوللخ صةافيا .1

اعلهه اا666مي هامنالربيئةالربحهاةاولتهلءا
ق
امخضلي 

ق
لألعلىارلبيئةافياد لسةامش  كةامنالملجلساب،اوذر ا2015اخاللاع مهحليال

 بحثيةاهرامابه ات م ةاللخليجالر هبملارضرييمامص  فالرملهبا افيالملي هالالقليميةارلمململة.

فياإط  امبدأالرض  و ابي اقسمالملخضعراولألقس ماولجدل ل الألخهىافيالملجلسالألعلىارلبيئة،افرداهمالرض  و ام اوحدةاهرييما .2

لملالدالر  ررةالركلية،اومنااهماقي س،احيثا2015اعينةامي هابحهاةاخاللاع ما44لملخضعراالملش    الربحهاة،اوهماتسليماقسم

اولرهالء.تادةالمل ءااوت دياله ابش  ا1999ار  ما10رد لسته ام المل دال الملسماحابه احسبالررهل ا قمااماأ سلتالرنض ئجا

شههاسبضمعر،اضمنااخالل World Meteorological Organizationمنااللحمايةالرال دةلسضالماوهحليلاعين  الألمط  ا

افياقسمالملخضعرارلض كدامنادقةااض ئ  .الرال Intercalibration بها مجالرتا  يش ً 

تم اوهحليلاعينةامي هامنامنطرةاتزاهةالرهافارري ساكلامنالألمااي ،الرنتريت،الرنترل ،الرياسي  ،الربملضيري اوذر اخاللا

ا.2015ناع ماشههااافمعرام

ا
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 الخدميـة والصناعيـة القائمـة املنشئـات-العمل  بيئة-3

يحهصالملجلسالألعلىارلبيئةاعلىاضم  الرتزلمالملنشآ الرصن عيةاوللخدميةاب الشترلط  الربيشيةاوهالفره ام المل  ييرالربيشيةا

ايضما ا  ةالألنشطةاللخدميةاولرصن عيةاذل الر القةا اوعلي  اب ربيئة. الملهلسيماولررالاي الرا ل اةاذل الر القة لرتياحددته 

 منش ةاخدميةاق ئمة.ا652هما ا  ةاوفيا الالرسي قااب ربيئة،

 البيئيـة للمـواد الكيميائيـة اإلدارة-4

يسعىا الالرعرا مجاإلىامهلقبةالسضيرلداولسضخدلمالملالدالرمليمي ئيةابهدفاحم يةالربيئةاولجنس  امناأخط    الملضاق ة،اوذر ا

بش  الرضحملمافيالسضيرلداولسضخدلمالملالدالملحظا ةاولملريدةابشدة".اوضمناا2002رسنةاا7مناخاللاهنييااأحك ما"لررهل ا قما

،ا خيامنه اا7.093د لسةاماا2015لر  مااخاللهماإط  ا الالرعرا مج،افردا
ق
اكيمي ئي 

ق
،ابينم اأتلالرترخيياا6.210منض  

ق
منض  

ار دماهافهاأوالكضم لالمل لام  الرال مةارلترخيياره ،افياحي ا فثاا857السضيرلدا
ق
اكيمي ئي 

ق
منض  ابسبباهصنييه اا26منض  

ارلرهل الرا ل لالملاكا .اوقد
ق
م دةاكيمي ئيةاقبلتامنه اا3.7220همتامناخاللا اهالر مليةاد لسةااضمنالملالدالملحظا ةاوفر 

م  ملةاملنض   اكيمي ئيةاعلىامن فاالملململةاحيثاا35.677م دة،اكم اهمتالملهلقبةاولجفس حاعناا857م دةاوأتلتاا36.337

  دةاكيمي ئية.ما107.031لحضا ا اهالملنض   اعلىا

  سبستوسيةاإلدارة البيئيـة للمـواد اال 

 ا  ةاهيضيشيةار دةامالق ابهدفالرضحر امناهالف اعملي  اإ لرةاوارلاولرضخليامناا29م،اهماهنييااقهلبةا2015اللالر  ماخ

امنالملالدالجسبسضاسيةا.135لملالدالالسبسضااةام الالشترلط  الربيشية.اكم اهماإ لرةام ام ماع ا
ق
اممل ب 

ق
همالرضخليامنه اامترل

.
ق
افياماق احييرةاب هب عالرطهقالرسليمةابيشي 

 البيئيـة للنفايـات اإلدارة-5

يراماقسمالرضحملمافيالرني ي  ابإدل ةالرني ي  الرصن عيةابمخضلفاأاالعه اب جض فةاإلىالرني ي  اللخطهةالرن ه ةاعناقط عا

ب رض  و اولرضنسي اا1996رسنةاا21ولملنياةارر اا الربيئةا قمالرهع يةالرصحيةاوذر اهنييالارلرهل ل الربيئةاذل الر القةا

م الألطهلفاللحكاميةالألخهىاذل الر القةاكا ل ةالرصحةاوو ل ةالألش  لاوشئا الربلدي  اولرضخطيطالر مهلنمل.اوفيا الا

منش ةاا310ةاق مابزا  االجط  ايرامالررسماب رترخييارألنشطةالملض لرةاب رض  ملاوارلالرني ي  ،اوضمنالرعرا مجالرهق بمل

اصن عيةاوخدمية.ا

  االنفايـات الصناعيـة

امنالرني ي  الرصن عيةاللخطهةاوشب اللخطهةافياماق احييرةاا8,518.4لرضخليامناقهلبةاا2015هماخاللالر  ما
ق
اممل ب 

ق
مترل

اشئا ا او ل ة اإدل ة ام  امسضمهة الرضنسي ابصا ة ايضم اومنات اباآخه، .
ق
ابيشي  الرطهقالرسليمة طالربلدي  اولرضخطياب هب ع
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لر مهلنملاالسضخدلمامدفناعسملهالرالايخا اجشهلفهمامناأتلالرضخليامنالرني ي  الرصن عيةاغيراللخطهةاب دام  ينته ا

اا4,681,877مالرترخييارلضخليامنا2015ود لسته امناقبلالملجلسالألعلىارلبيئة.اوفيا الالرسي ق،افرداهمافياع ما
ق
ت راا 

ا  الرصلبةالألخهىافيامدفناعسمله.اقط ةامنالرني يا329طناوا5,214متراممل باوا7,991يراللخطهةاومنالرني ي  الرس ئلةاغ

 جـودة امليـاه الجوفيـة حـول مدافـن النفايـات 

يرامالملجلسالألعلىارلبيئةابصا ةامسضمهةابهصداتادةالملي هاللجافيةابمالق امخض  ةاحالامدلفنالرني ي  اكإتهلءالحترل لا

ماوصالالمللاا  الرتياقداهتسهبامنه اإلىاخزلا  الملي هاللجافية.اوضمنا الالرعرا مجالملسضمه،افرداتم امخضعرارلضحر امناعد

عين  امناآب  الملي هاللجافيةالرالق ةافياكلامناعسملهاولردو احيثاا5مام ام ماع ا2015لملجلسالألعلىارلبيئةاخاللالر  ما

تهلاعلهه اقهلبةا
ُ
ا ريلامخضليةاهحا70أ

 وت املستعملـةالزيـ 

ت راا امنالرزاا الملسض ملة،اكم اهمافهذا ق بةامسضمهةاعلىالرشهك  اا3,809,668م،اهمام  لجةاوهصديه2015لر  ماخاللا

لرتياهم  ساعمليةاتم الرزاا الملسض ملةاب هذالمل  لجةاأوالرضصديه.اوفياذل الرسي ق،افرداهماإع دةاهرييمالجمك ا  الرينيةا

اضدواه،اكم اهمالر اب سضيرلدالرزاا الملسض ملةابهدفاإع دةاولرط قةالالستي  بيةارلشهك  الملهخياره
ق
رخيياب سضيرلدالرتاأيا 

اطن امناهل الرزاا .ا10651حالليا

 النفايـات الطبيـة 

كيلاتهلم امنالرني ي  الرطبيةافيامحهقةاشهكةالربحهانامل  لجةالرني ي  اا2,023,308م،اهمتام  لجةا2015خاللالر  ما

امناقبلالملجلسالالعلىارلبيئةاملزلورةا الالرنش ط.االرتياهمالرترخيياره امس
ق
 بر 

أشههاا6كلاو اةادم  لجةالرني ي  الرطبيةاإلىاإشهلفاومهلقبةالملجلسالألعلىارلبيئةاحيثاٌه هىاهح ريلامخضعري ااهخا كم ا

ارضرييماتادةالالاب  ا  الر   اةالرن ه ةاعناعمليةالمل  لجة.

 برنامـج تبـادل النفايـات 

يهدفا الالرعرا مجاإلىاخيثاكمي  الرني ي  الملنض ةامناخاللاتشجي الملنشئ  الرصن عيةاعلىاإع دةالسضخدلمالرني ي  ا

امنالرضخليامنه .اوفيا الالرسي ق،اهخا اعمليةاارلالرني ي  اإلىا ق بةالملجلسالألعلىارلبيئةارلضحر امنا
ق
وهدواه  ابدال

عمليةاارلايض ل ام ظمه ابتب دلالرزاا ا25م،اأا ز ا2015لبطالربيشية.اوفياع مالستيي ءاعمليةالرنرلارالشترلط  اولرااا

لملسض ملةا) اا الرتشحيم(ام الرشهك  الملهخصةاجع دةاهدواهالرزاا الملسض ملةامحلي .اوك زءامنا الالرعرا مج،افرداهما

شهك  اا3و شهكةا27ماحالليا2015تسجيلاوه ديدالرتسجيلارلشهك  الرن قلةارلمخلي  اللخطهةاحيثابلااعدد  اع ما

اتديدة.
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 الشكـاوى البيئيـة-

حيثاهماا،شكاىابيشيةامنالملالطني اولملريمي ا75ععراللخطالرس خنام،السضربلالملجلسالألعلىارلبيئةا2015لر  ماخاللا

اامض ب ته امناقبلالمليتشي الربيشيي افياحينه اولهخ ذالالتهلءل الملن سبةاحي ره .

 البيئيـةاملخالفات -

اربيشية،احه  لاولالشترلط  رلض كدامناهطبيره ارلم  ييراالرصن عيةاملنشآ وأان ءالرزا  ل الردو اةاملهلقبةالا2015لر  ماخاللا

 ا(.2(اومح ضهاضبطاقا ئيةارلمنشآ الملخ ريةارالشترلط  الربيشيةابلااعدد  ا)23إخط  ل اكض بيةابلااعدد  ا)

 

 :الدولية واإلقليمية األطراف املتعددةاالتفاقيات البيئية -

 حمايـة طبقـة األوزون 

م،اهمتا2015يهدفا الالرعرا مجاإلىاحم يةاطبرةالألو و امناخاللاوض اضالبطاعلىالسضخدلمالملالدالملسضنزفةاره .اوفيالر  ما

رةالألو و ،املستنيدةارطبمهلقبةاأتهزةاوم دل الرضعريداولرضملييفالملسضا دةاإلىامململةالربحهانارلض كدامناخلا  امنالملالدال

كم اهمالرض كدامناهالف الرملمي  الملسضا دةام ااظ ماومضطلب  ابهوهاكالامااتريت لابش  الملالدالملستنيدةارطبرةالألو و .ا

ته  اوم دةاهملييفاوهعريداخ ريةامنالملالدالركلا فلا وكهباايةاا318.337وضمناإط  ا الالرعرا مج،اهمالرترخيياالسضيرلدا

CFCك مامنالملالدالرهيد وكلا وفلا وكهباايةاا836.222.4وقداهمالرسم حاب سضيرلدا.ام  ملةا4.031خاللاهرييمامنااHCFCا

ك مامنالملالداا65.397.5م  ملة،اكم اهمالرسم حاب سضيرلداا172ك مامنالملالدالربديلةالألخهىامناخاللاا755.279.4وا

منات اباآخه،اقداهمالسضيرلدام.ا2015اللالرهب الألولامنالر  ماها اخلربديلةارله راا  الملسضخدمةافياعملي  اإطي ءاللح

ا(.3لرشكلا)اك مامنام دةالمليثيلابهوم يداوذر اب هذاللحجهالرصحياوعملي  ام اقبلالرشحنا500



 
 

 2016إدارة السياسات والتخطيط البيئي / قسم التخطيط البيئي / فبراير   17

 

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

 م.2015العام (: أعداد أجهزة ومعدات التكيي  والتبريد التي خضعت لبرنامج حماية طبقة األوزون خالل 3الشكل )

48659

65103

11677
321

12241
361 720

155470

0

23782

0
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

V
e

h
ic

le
s

R
e

fr
ig

e
ra

to
rs

Fr
e

e
ze

rs

D
e

h
u

m
id

if
ie

rs

W
at

e
r 

C
o

o
le

rs

C
h

ill
e

rs

Ic
e

 M
ac

h
in

e

A
ir

  C
o

n
d

it
io

n
e

rs

H
e

at
 P

u
m

p
s

W
at

e
r 

D
is

p
e

n
se

r

A
er

o
so

ls

No.of Units



 
 

 2016إدارة السياسات والتخطيط البيئي / قسم التخطيط البيئي / فبراير   18

 

 إدارة التنوع الحيوي  -3

 ة ـهمـامل

هراماإدل ةالرضناعاللحيالابمضتتت ب تتتةالرراتتتتتتتتتتتتتتت يتتت الملههبطتتتةابتتت رضناعاللحيال،اولرتيامنابينهتتت امضتتت ب تتتةاهنييتتتاالرتشتتتتتتتتتتتتتته  تتت  الراطنيتتتةا

 هالالهي قي  اه كار امض ب ةاوهنيياالرتزلم  امململةالربحهاناوالملض لرتةابحمت يتةاوصتتتتتتتتتتتتتتا الرضناعاللحيالافيامململةالربحهان،ا

اإلىالالدل ةااأوكلكم االردوريةاولجقليميةالمل نيةاب رضناعاللحيال.
ق
لامهمةاإد لجات ميمالعضب  ل اللحي ظاعلىالرضناعاللحيااأيا 

وتشتتتجي الستتتضخدلم الملستتتضدلمافيالستتتترلهي ي  اوخططاوبهلمجاوتشتتته    الررط ع  الألخهىافيالملململة،اولرضنستتتتي اولرض  و ا

نشتتتتتتتطةاب جضتتتتتتت فةاإلىاهخطيطالألا،م اللجه  الراطنيةالمل نيةاراتتتتتتتم  اهنييااهل الملضطلب  ابصتتتتتتا ةاف علةابصتتتتتتا ةامستتتتتتتضمهة

ولملب د ل الرتياتستهدفالملح فظةاعلىالملال داللحيةاولرنظمالجيكاراتيةامناك فةاأاالعالرضلا الربيئياولرنش ط  اولملم  س  ا

الربشهاةالالخهىالرا  ةاب رضناعاللحيال.

 اإلنجازات يع و املشار -

 تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي البحرين -

همالربدءافياهنيياامشهوعاهحديتثالالسترلهي يتةاوخطتةالر متلالراطنيتةارلضنتاعاللحيتالافيامململةالربحهانالره دفاإلىاه طها

هاته  امململةالربحهانالملسضربليةاحالاللحي ظاعلىاهناعه اللحيالاومال د  اللحيااة،اوت زازامس  م ته الردوريةافياللحي ظا

لرتش  كملاأان ءالربدءافياإعدلداالرنهجام،اوذر ابتبني2020 قالر  رميالرتياحددته اغ ي  اآيش ياعلىالرضناعاللحيالاعلىالرنط

ةاولملج رسالربلديمناخاللامس  مةاممثلا اعنالمل سس  اللحكاميةاهي يةاوخطةالر ملارلضناعاللحيالامسادةالالسترل

شاعملاوطنيةاتش و اةاعرد اخاللالريترةامناأكضابهافيال ب ةاو االالك ديميةاوللجم ي  الأل ليةاولررط عاللخ صاوللج م   

ا2013 اديسمعر اإلى الملض لرةا2015م اوأوراا  الر مل الملشهوع ارهال الملرترحة الملنهجية ابش   امهئي تهم ابهدفالرض هفاعلى م

اعاللحيالافيانب لحي ظاعلىالرضناعاللحيال،اكم اهمالسضملش فامهئي  اللخعرلءالملحليي ابش  الررا ي الملحا اةالملض لرةاب رض

الربحهانامناخاللاعدةالسضبي ا  اب جض فةاإلىالملر بال الرشخصيةالملب شهة.

 دراسة تحليل الشركاء وخريطة صنع القرار .1.1

ضمناإط  امشهوعاهحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالراطنيةاوب رض  و ام اللخبيرالراطنيالرعروفيسا اتميلاللخزلعي،اهما

اهحليلالرشهك ء اد لسة امململةاالعدلد اللحيالافي اب رضناع الراطني اذولالر القة الرشهك ء ابهدفاهحديد الررهل  وخهاطةاصن 
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اواحدداطهارةاصن الررهل الملض ل ابحم يةالرضناعاللحيالافيا ابينهماب هب عاأسساوم  ييرادورية،اكم  لربحهاناولر القةافيم 

الربحهان.

 دراسة تقييم التنوع الحيوي في البحرين .2.1

هحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالراطنيةاوب رض  و ام اللخبيرالراطنيالرعروفيسا اتميلاللخزلعي،اهماضمناإط  امشهوعا

الملهددل الرهئيسيةا اللحيالاوهحديد الرضناع الربحهانابهدفالسض هلذاح رة امململة اللحيالافي الرضناع اهرييم اد لسة لعدلد

 (اجعدلدا اهالرد لسة.اDPSIRبنيااهجا)وأوراا  اللحم يةارلضناعاللحيالافيامململةالربحهان،احيثاهماه

 . دراسة تعميم اعتبارات التنوع الحيوي على كافة القطاعات املعنية3.1

ضمناإط  امشهوعاهحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالراطنيةاوب رض  و ام اللخبيرالراطنيالرعروفيسا اتميلاللخزلعي،اهما

ك فةالررط ع  المل نيةابهدفاهحديداعن صهالرضناعاللحيالالملرترحات ميمه العدلداد لسةات ميمالعضب  ل الرضناعاللحيالاعلىا

اك فةا اللحيالاعلى امنات ميمالعضب  ل الرضناع اعهذارنض ئجالملضاق ة اإلى اب جض فة الالعضب  ل ، ارض ميما اه وطهقامرترحة

 لررط ع  .

 . دراسة خدمات النظم االيكولوجية 4.1

دم  اهمالعدلداد لسةاخا،طنيةاوب رض  و ام اللخبيرالردوليالمل ضمدلالسترلهي يةاوخطةالر ملالرااضمناإط  امشهوعاهحديثا

لرنظمالاليكاراتيةافيامململةالربحهانابهدفاهحديداوهرديهاللخدم  الرتياهافه  الملالئلالرعريةاولربحهاةاوذر اب سضخدلما

ا. اهاللخدم  منهجي  اع مليةارضرييما

 طنية للمحميات الطبيعية. االستراتيجية الو 5.1

لهي يةاهمالعدلدالالستراا،لمل ضمدضمناإط  امشهوعاهحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالراطنيةاوب رض  و ام اللخبيرالردوليا

لراطنيةارلمحمي  الرطبي يةافيامململةالربحهانابهدفات زازالدل ةالملحمي  الرطبي يةامناخاللاوض اأ دلفاوخططاهنييايةا

 رةامحمية،ام اهاسي ارشبملةالملحمي  الرطبي يةافيامململةالربحهان.محددةاركلامنط

 . الخطة التنفيذية إلدارة الهيرات الشمالية6.1

عدلداخطةاهمالا،لمل ضمدضمناإط  امشهوعاهحديثالالسترلهي يةاوخطةالر ملالراطنيةاوب رض  و ام اللخبيرالردوليالردكضا ا

و يرابارث مةاو يراا،هنييايةاجدل ةالرهيرل الرشم ريةاوذر ابتبنيااهجالرنظ مالاليكاراجيارض زازاللحم يةالربيشيةافياا اةابارث مة

اشتيةاو يراباعم مةالرتياهماتسجيله اكماق اههل اع رمي.

ا
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 انشاء سرفة تبادل املعلومات املتعلقة بالتنوع الحيوي -

هماهنظيماأولاو شةاعملاعلىامسضاىادولاللخليجالر هبملاحالاآريةاإنش ءاغهفاهب دلالمل لام  اللخ صةاب رضناعاللحيالا

(،اوذر اهحتاإشهلفالملد بالردوليالمل ضمدارإلقليمالر هبملا2020-2011ردعماوهنييااللخطةالالسترلهي يةارلضناعاللحيالا)

 للحيال.مناقبلاسملهه  اةالهي قيةالرضناعا

تهدفاغهفةاهب دلالمل لام  اإلىاتسهيلالراصالارلم لام  اولربي ا  الملض لرةاب رضناعاللحيالافيامململةالربحهان،اولسض هلذا

  و الملض لرةاب رضناعاللحيالاوخطته الالسترلهي يةاوتسليطالرااءاعلىالرضاتهادالملململةافياهنيياالرتزلم ته اه  هالالهي قية

لرشهك ءاللحكاميةاولر يراللحكاميةاولرتياتشملاتمي الررط ع  الرس عيةارضنيياامشهوعاهحديثالرر ئمابي امخضلفاللجه  اوا

ا.لالسترلهي يةاوللخطةالر ملالراطنيةارلضناعاللحيالاملململة

منا الالملنطل ،اهماتشمليلافها اعملاوطنياياماأعا ءاوممثلي امناك فةاللجه  المل نيةا)للجه  الملهكزلارلم لام  اوته  ا

س حةاولرتسجيلالر ر  لاوو ل ةالألش  لاوش و الربلدي  اولرضخطيطالر مهلنملاوت م ةالربحهاناوت م ةاللخليجالر هبملالمل

اوحهكةا ارلبيئة الربحهان اوتم ية اولربيئة الرشب ب الربتروكيم وا  اوتم ية ارصن عة اللخليج اوشهكة اايطالربحهان وشهكة

ل اولملسئاري  ابي اأعا ءالريها اب جض فةاإلىامهلت ةامحضاىاآريةاغهفةالربحهان(اوهماهنسي الالدواا–لرشب بالر هبملارلمن خا

ا.اbh.chm.cbd.netوقداهماإعدلدامحضاىاأوليارلماق اعلىالر نال اأي مالرضد ابية.ااخاللاخمسةهب دلالمل لام  املململةالربحهانا

ا

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

 (Red Listمشروع إعداد القائمة الوطنية لألنواع املهددة باالنقراض )-
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 الملهكزاب رض  و ام«اق ئمةاحمهلءاألاالعامخض  ةامنالرضناعالألحي ئملافيامململةالربحهانإعدلدا»اعملاهد ابيةهماهنظيماو شةا

ااا اوطنيابحهانيلجقليميالر هبملارلترل الر  رمي،احيثاهماإنش ءافها
ق
اومخ)خمسةاعشهاخبيرل

ق
،اوت م ةامنات م ةالربحهانضص 

لىاإلىاخعرلءالملجلسالألعللخليجالر هبمل،اوإدل ةالرثروةالرسمملية،اوإدل ةالرهق بةاولرصحةاللحيالايةاومحميةالر هان،اإض فةا

الهح دالردوليالالملضب ةافي ش دّيةاولمل  ييرالردوريةاولملهكزالجقليمي(ارل ملاعلىاإعدلدالرر ئمةاللحمهلءاوف اللخطاطالجارلبيئةا

ا2016منه اوإصدل   اخاللالر  ماالالاته ءومنالمل ملاا(.IUCN)ارصا الرطبي ةا

 مشـروع استـزراع أشجـار القـرم -

ا ابهدفايهدفالملشهوعاللى الرطبي ية الملالق  اه  يلاولحي ء اإلى الرضناعاللحيالاب جض فة اعلى تديدةاام  ال خل الملح فظة

مشضلاهابلياافيامناشجهالررهماشضلة3.020امنالستز لعام اير  با2015  مالراوقداهماخاللا.رلسي حةالربيشيةارلمالطني 

افيامحميةادوحةاعهلد.ااشضلةا200لر مهلنملاولرض ب ارا ل ةالالش  لاوشئا الربلدي  اولرضخطيطا

اافهه ا،اخ صةاهل الرتياك اتاهنمب لخليجاه  يلالملن ط الملضد ا ةاومنالمل ملاأ ايضمالرضاس افيامشهوعالالستز لعاجع دة

أشج  الررهم،اوذر ابدعمام لياكهامامناقبلالملب د ةالراطنيةارضنميةالررط عالرز لعي.اكم اهماهنظيماحملةارضنظيفادلخلا

الر  ررةافيالشج  الررهم.اولالكي سالربالستيمليةلملحميةاج لرةالالوس خا

 

 نبات القرم، وتنظي  محمية دوحة عراد.زراعة شتالت 
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 رصد ظاهرة نفوق األحياء البحرية-

ينياالملجلسالألعلىارلبيئةابها مجارهصدالألحي ءالربحهاةالرن فرةاوعلىاوت اللخصاصالألسم ًاولرسالحفاولرثديي  الربحهاةا

بصا ةامسضمهة.اوضمناإط  ا الالرعرا مج،افرداهماإنش ءاق عدةابي ا  ارلحيالا  الرن فرةاكم ايضمام  ينةاللحيالا  الرن فرةا

لاأ ايضمالرضخليامناللحيال الرن ف اب هب عالرطهقالرسليمةابيشي اوذر اب رض  و ام او ل ةاولرض هفاعلىامسبب  الرنياقاقب

مناااعالرسالحفاللخاهلء،اا21دوريي ،اوا11برهالربحه،اوا8ماهمام  ينةا2015وخاللاع ماالربلدي  اولرضخطيطالر مهلنمل.

ا.وحا اولحدااعالرسالحفامنر  الرصرهاامنا4و

 رصد ظاهرة املد األحمر-

ارضملهل احدو اظ  هالملدالألحمهافيالملي هالجقليميةافيالآلواةالألخيرة،اوم ايترهباعلىا اهالرظ  هةامناآا  اسلبيةاقداهط لا
ق
اظهل

محط  اهحليةالملي هاوم اتسبب امنااياقارألسم ً،افرداه ب تالرلجنةالراطنيةاعدةاح رةاولحدةارظ  هةالملدالألحمها صد ا

ا.ام2015خاللا

ا

 :الدولية واإلقليمية املتعددة األطرافاالتفاقيات البيئية  -

 االتفاقيـة املتعلقـة بالتنـوع الحيـوي 

همالعدلدالرضرهاهالراصيملارلمن ط الربحهاةاذل الأل ميةاللحيااةاولاليكاراتيةاوهرديمةارسملهه  اةالهي قيةالرضناعاللحيالا

الرلجنةالرضرنيةاولر لمية.لتضم عافالالسضي دةامنالمل لام  الملردمةافيادمنابه

 تفاقية سايتسا

ق متالرلجنةالرضنييايةالمل ريةامناعدةاته  ام نيةاوبهئ سةالملجلسالالعلىارلبيئةاب رداعدةالتضم ع  اتش و اةاوهنسيريةا

ا
ق
كم اهماه.اقر هض اعلىام لسالرا  لءالملاامناأتلاهنيياالالهي قية.اوفيا الالجط  ،اهمالعدلدامسادةالرر اا الراطنياهمهيدل

ارألاالعالمللحرةاب هي قيةاس يتس.لسضيرلدااطلبا140واهصديه،والع دةاطلبارضصديهاأا27ههخييا

ا

ا
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ا

ااتفاقية املحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 زازاتبمرترحايهدفاإلىارثاعشهارلجنةالردلئمةارالهي قيةام،اهردمتامململةالربحهاناخاللالن ر دالالتضم عالرث 2014فياع ما

لررد ل الرينيةالجقليميةالملض لرةابتنيياابهوهاكالاا غاا ابش  اللحصالاعلىالملال داللجينيةاولرضر سمالر  دلاولملنصفا

ش  الاللخليجالر هبيةابخطةاجعدلدالرنظ مالالقليميالملاحداردولام لسالرض  و اردوااووض ارلمن ف الرن شئةاعنالسضخدلمه ا

للحصالاعلىالملال داللجينيةاولرضر سمالر  دلاولملنصفارلمن ف الرن شئةاعنالسضخدلمه افيادولاللخليجالر هبية.اومنا الا

ا الملنطل ، الر  م هما2015وخالل

لعدلداتدولاأعم لامرترحارضنيياا

اولرضنسل اللخعرلءايرا شة ام   

او ودا ار دم
ق
اواظهل لملرترحي ،

امهشحأ اللخليجاسم ء امنادول ي 

ا اها اه تيل اهم افرد لر هبمل

ام.ا2016لرا شةاإلىاع ما
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 واإلعالم  دوليةإدارة العالقات ال -4

 املهمة

مل نيتتةالهنميتةالال ضمت مابت رنالايالرتربااتةاولجعالميتةاولالتضمت عيتةاولرثرتت فيتةاهراماإدل ةالر القت  الر تت متةاولجعالمابتت ر متلاعلىا

اهمملي الملجضم امنالملستتتت  مةالري  رةارضحري الأل دلفالملهتاةردلاك فةاشتتتتهلئجالملجضم ،اب هذازا دةاوهطااهالراعيالربيئياب

وهرامالجدل ةافياستتتتتتتتتتتتتتبيتلاهنييتاامه مه اب رضنستتتتتتتتتتتتتتي ام الجدل ل الرينيةاب ملجلساراضتتتتتتتتتتتتتت الرعرلمجاا.رلحيت ظاعلىالربيئتةاوهطااه ت 

ا.عندامضخالالررهل اولملجضم يةاولرض هافابمش    الملجلساو ف الراعيالربيئياولملش    الرتياهصبافياسي قالرضاع

 اإلنجازات املشاريع و -

اليا اهصميمواق متالدل ةالر الق  الردوريةاولالعالماب ملجلسالألعلىارلبيئةابتنظيمالر ديدامنالري  ري  الردلخليةاوللخ  تيةا

 :وم همهل اك رض ليرلي  ري  امناو شااةواللخ  تيأمضطلب  الملجلسالجدل اةالرياميةااوطب عةاتمي 

 البيئية ؤتمراتاملو  الفنية عملالورش التنظيم اللوجستي ل-

هرامالجدل ةاب رضنسي اولملض ب ةام الجدل ل الرينيةالمل نيةاب ملجلسارضافيرالحضي ت ته الرلاتستيةابش  الرضنظيمارلا شالر ملا

ا2015رتياق متالجدل ةاب رضنظيماره اخاللالر  ما،اوفيم ايليالري  ري  الأوالمل همهل 

الملنضدىالردوليارالقضص داولرضرني  اللخاهلء. .1

ا.NBSAPو شةالر ملالراطنيةالرث ايةاللخ صةابمشهوعا .2

 حيلاهدشي الالسترلهي يةالراطنيةارلضخليالرضد اجيامنالملالدالملستنيدةارطبرةالألو و . .3

 رلضناعالربياراجي.هدشي الرضرهاهالراطنياللخ مساحيلا .4

 و شةالر ملالالقليميةاردولاللخليجا)بهوهاكالاا غاا (. .5

 س.لرطها اللىاب   ا–و شةاعملابن ءالررد ل او ف امسضاىالراعياردىاوس ئلالالعالمابش  ات ييرالملن خاولرط قةا .6

 (.SAICM-ئيةو شةاعملا)دو الررط عاللخ صافياهنيياالرنهجالالسترلهيجيارإلدل ةالردوريةارلمالدالرمليم  .7

 هنظيماو شةاعملالرط قةالرا اة. .8

ا .9 الربيئة اولالمل ايةب رضنسي االالو وبمل-لربحهانيهنظيماأسباع الريهنسية، الملهكم الرسي  ة اولاليط رية، الرعريط نمل،ا، ز

 ولملهكزالر هبملارلترل 

 )ف  ريةالرسيتياسنتر(.ا2015لر  رمياياايااالملش  كةافيالالحضي لام ابها مجالالممالملضحدةارلبيئةابمن سبةايامالربيئة .10
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 بيئية  فعاليات توعوية تنظيم-

وهض  و اا.شهلئح  فةالملجضم ابك ف الراعيالربيئياردىااسبيلافياهرامابه الجدل ةالرتيةالمله مالرهئيسرضاعيةالربيشيةاأحدال ضعرات

االجدل ةافياستتتتتتتتتتتتبيلاذر ام الجدل ل الرينيةارلم لس،اوهنيااستتتتتتتتتتتتناا الر ديدامنالرعرلمجالرتي املالطنلتستتتتتتتتتتتت  مافيات ييراستتتتتتتتتتتتلًا

جاأستتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتيتتةافيامللرضاعيتتةالربيشيتتةاريابهاامجلبهامناأ ااوبتت رهغمابكتت فتتةاقطتت عتت تهتت .وهاتههت ااحاالجي تت بيتتةافيات تت ملتت اوم الربيئتتةا

ابها مجاعملالجدل ةاإالاأنه ا
ق
امناكلامشهوعالملجلساحيثاع دةام اهلجمي امشت    اوبهلمجا دييةامجابهلأيات 

ق
اأست سي  كا اتزءق

افهه اضتتتتتتتاولالحضي ري  وفيم ايلياعهذارلعرلمجا.الجدل ل بها مجاهنياهااأو منالرضاعااةالرتياق مالملجلساب رضنظيماره اأواشتتتتتتت ً 

ا  اأخهىافيالملململة.ف  ري  ام سس

 ولرض ليم.ب رض  و ام او ل ةالرتربيةالربيشيةاإرر ءالملح ضهل الرضاعااةا .1

 .ر ددامناتم ي  الملجضم الملدنملالربيشيةلملح ضهل الرضاعااةالرر ءا .2

 2015لالحضي لابيامالربيئةالراطنيافعرليها .3

 .2015لر  رمي.اياايااهنظيماو شةاعملاب رض  و ام اتم يةالملهندسي ابمن سبةايامالربيئةا .4

 دوحةاعهلداب رض  و ام ام لسالرنالب.- لالحضي لابيامالربيئةالر  رمي .5

 .رلهسماولملر لارطالبالملدل سلملنظمةالجقليميةالحم يةالربيئةالربحهاةامض ب ةاولرضنسي اولالحضي لاب  ئزةا .6

 .لالحضي لابياماللحي ةالريطهاةاردولام لسالرض  و ا .7

 مضنزهاومحميةادوحةاعهلد.هنظيماحملةاهنظيفا .8

 لراب ط.األبن ءلملش  كةام او ل ةالردلخليةافيالمل سملهالرصييملا .9

 لملش  كةام او ل ةالرتربيةاولرض ليمابم هذا دنملاعلم . .10

 م هذالملهنالرهندسيةاب م يةالملهندسي .لملش  كةافيا .11

 لملش  كةافيام هذالريهوسية. .12

 لملش  كةافيام هذاللحدلئ . .13

 .ب بكا-رلنيطلريامالر  ئليارشهكةالربحهاناالملش  كةافي .14

 لملش  كةافيام هذاب بكاارلسالمةالملهنية. .15

 لملش  كةام اشهكةا انارالهص ال افياحملةاهاعااةارلني ي  الالرملترواية. .16

 رلم لس.اماق الرضالصلالالتضم عيا)لجنسض هلم(اإطالق .17

 البيئية للمناسبات والفعالياتتصميمات فنية وضع -

مه مالجدل ةاوض الرضصميم  الرينيةارلي  ري  اولألنشطةالراطنيةارلم لس،اوارامالألخص ئيا المل نيا ابإعدلداير اضمنا

ابضصميمالرض لي:ا2015لمللصر  اللجدل اةاولرالفض  الجعالايةابم ايضم ش ىاوأ دلفالري  رية.اوقداق متالجدل ةاخاللالر  ما
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 للخ صابيامالربيئةالراطني.المللصر  اللجدل اةهصميما .1

الربحهانية.الملهأةهصميمابط ق  الرتهنئةاب ريامالراطنياوااما .2

 للخليجيارلبيئة.اسباعرألالمللص اللجدل لاهصميما .3

 اب  الررهم.امطااةهصميما .4

 هصميمالعال ات ئزةام لسالرض  و ارلبيئة. .5

 ارات امليدانيةزيالتنظيم -

يناالاضمنالرضاعيةاولرضثريفاب ملي  يماولررا ي الربيشيةاهنظيما ا  ل اميدلايةارلجه  اولمل سس  اللحكاميةاوللخ صةا

م ماعةامناا2015قيدالرضنييا،اوقدااظمتالجدل ةاخاللالر  مالرتيارياب ملململةار هذات هايهمابإا   ل الملجلساوبهلم  ا

الرزا  ل المليدلايةامد تةاأدا ه.

  الىاخليجاهابليارلض هفاعلىال ميةااببمن سبةايامالال لض يالرهطبةاإلاليم  ا ا  ةاميدلايةارطلبةامدل سااهنظيم .1

 لررهم.ا

 .لملش  كةافياهنظيما ا  ةالملصا انالملحترفي املململةالربحهانارضصااهافيلماوا ئرملاعناللحي ةالريطهاة .2

 .هنظيما حلةاللىاخليجاهابليارافدامنالملب د ةالرز لعية .3

 يةالربيشيةاب جعالماولرضاع لرلج  الراطنيةاولجقليميةاولردوريةالملض لرةا-

 ولملش  كةافياا،لرضنسي االتضم ع  الرلجنةالراطنيةالج ئزةام لسالرض  و ارلبيئةاوللحي ةالريطهاةابمململةالربحهان

اهحمليماللج ئزة.

 الملش  كةافيالجنةاهحمليمات ئزةاب بكاارلمدل ساللخاهلء.ا

 .لملش  كةافيالجنةات ئزةاسماالرشيخاا صهابناحمداآلاخلييةاألفالامخيم
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: األقسام الفنية املساندة والتي تتبع الرئيس التنفيذي بشكل مباشر:
ً
 ثانيا

 قسم التراخيص البيئية -1

 :املهمة

لرهلغبي افياللحصالاعلىاريكا اولتهةالملجلساوحلرةالالهص لاب ملستثمهاناا2011هماإنش ءاقسمالرترلخييالربيشيةاع ما

اا.لرترلخييالربيشيةارلمش    الرضنمااة

الررسم ااعمل اعلى وتسه  اتسهيل

امملناا،لرترلخييالسضصدل  كم 

امنا اطلب تهم اهرديم امن لملستثمهان

امنا
ق
ابدءل اولحدة، الهص ل اارطة خالل

اإلىامهحلةا
ق
مهحلةاهرديمالرطلباوصاال

ااإصدل الرترخيي.

يضطلباعملالررسمالرضنسي اولرض  و ا

ا
ق
اب ملجلساوهحديدل الجدل ل الرينية م 

الرضرااما اوإدل ة اللحيال الرضناع إدل ة

الرترلخييالربيشية.االسضصدل ولرهق بةالربيشيةا

ا

 املشاريع واإلنجازات 

بنظ مالرسجال الرض   اةاللخ صابا ل ةالرصن عةاوالرض   ةاولرسي حةاملجلسالألعلىارلبيئةا بطال ،اهم2015لر  ماامنضصفم ا-

(BLISاوبهالاهماهمملي ال،)ا.(اتراتلجا)لحصالاعلىاههخييابيئيامناخاللالرشبملةالر نملباهيةالتهلءل النه ءاإمنااملستثمه

لاضهجالررسماسي سةاإصدل الرترخييالربيئيارلمك هبالجدل اةا غبةامنالررسمابتسهيلاواتسه  اإتهلءل الرترخييافرداا-

اتسه  ا اوبار اهم البضدلئية، ابزا  ة الرري م امناغير ارلمن ط اللخدمية الأل ضية اغير الألدول  اوفي الملن ط الرسملنية افي لرالق ة

ا.اقتاللح ليدقيرةا)علىاأكثراهرديه(افيالرا15قلاهرديه(اإلىاأس عةا)علىاا72إتهلءل الرترخييارلمستثمهامنا
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رينيةاوارن الل الجدل افياالمل نيي اي ئيص ووقتالالختهدابار ااواافهد لسةالملش    الرصن عيةالرص يرة،اب مالررسما يس-

امناض طالر ملاعلههم ا، انسبض اب  اا2015رل  ماالجحص ئي  وتشير ا ضماد لستههملش    الرصن عيةامناطلب  الا%23م 

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

ا

ا

ا

ا

ا

ا

امردمةاا1.952احالليالرتتتتا2015بلااعددالملش    الرضنمااةالرال دةاررسمالرترلخييالربيشيةارلنصفالرث نملامنالر  ما-
ق
مشهوع 

اا1.843،اوقداهمالالاته ءامنا(BLIS)مناخاللااظ مالرسجال الرض   اة
ق
اا109فياحي اأ ا ن ًامشهوع 

ق
قيدام ا لرتامشهوع 

ار دماا38 فثاا،اكم اهملرد لسة
ق
 رلم  ييرالملطلابة.الستيي ؤ ممشهوع 

 

23%

77%

قسم التراخيص البيئية إدارة التقويم والرقابة البيئية
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 القانونية  الشؤون-2

 املهمة:

ايةاومض ب ته اصي غةالرتشه    الرر ااابضلفاإدل ل الملجلسالألعلىارلبيئة،اوالرهألالرر اانملاملخاإبدلءبالرشئا الرر ااايةاهخضي

اب جض فةاللىا.لج  الرعرمل  اولرلج  الرا ل اةارلش و الرر ااايةلملجلسافياضمثيلابا،اكم اهرامالرش و الرر ااايةلحي اإصدل   

الرهألالرر اانملافيامش    الررالاي الملردمة اأواإبدلء اهكا الرتشه    الربيشيةاذل اعالقةافهه  امناللجه  اللحكاميةاولرتي

لرر ااايةارلني بةالر  مةابخصاصالملخ ري  الربيشيةاوإح رةالملخ ريي االملاكهل ولعدلدالملجلسالألعلىارلبيئةاتهةام نية،ا

 رلمح كم  اللجن ئية.

 املشاريع واإلنجازات

 2015تشريعات املجلس للعام -

لرلجنةاابإنش ءا2007(ارسنةا51بض ديلالمل دةالألولىامنالررهل ا قما)ا2015(ارسنةا57قهل ا ئيسام لسالرا  لءا قما) .1

 لملشتركةارض يرالملن خ.

بش  ام  ييراولشترلط  ااظ ماللحصياللخ صةاب رشهك  اوكيييةاها   احصةاا2015(ارسنةا1لررهل الرا ل لا قما) .2

 .HCFCمململةالربحهانامنامالدا

 لملض ب ةالردو اةارر اا الربيئةاللجديدالملاتاداب رعرمل  امناأتلاإصدل ه. .3

 لجعدلدار ددامضناعامناماكهل الرضي  مام الردولاولملنظم  الردوريةاولرملي ا  اللخ صةارلض  و افيام  ال الربيئة. .4

 إنفاذ التشريعات البيئية على املخالفين ألحكامها-

علىارلبيئةاعدداستاقا ي اإلىالرني بةالر  مةاب جض فةاإلىامض ب ةاعدداخمسةاوعشهاناأح لالملجلسالالاا2015خاللالر  ما

لا(اورماهحسماب د،اوقداصد  الحك مالبضدلئيةامنالملح كماخال2014-2013قايةاهمتالح رته اعنالرسنال الرس برةا)

وذر اعلىاعدداشهكضي اجخالرهم اا2014سنةاكم اه ب الملجلساقايضي امدايضي اهما ف همافيافياعدداأ ب ةاقا ي .اا2015سنةا

اهمتالح رةاعدداستاقا ي اإلىالرني بةالر  مةاورياقيدالرضحري .افياحي اب الرتزلم  الرض  قديةام الملجلس.

 قاعدة بيانات عقود املجلس األعلى للبيئة إنشاء -

تس عداوسالرملترواية،نسخاو قيةاوأخهىاامضامنةا2013هماإنش ءاق عدةابي ا  الرملتروايةار رادالملجلسالألعلىارلبيئةافياع ما

الربي ا  ا اافي اهاق عدة لرشئا الرر ااايةاخاللالر  مااوقداأعد حصهالالرتزلم  الرر ااايةارلم لساوحراق اوولتب ه .

إدل اة.بي اعرادافنيةاوأخهىادلارعا38م ام ماع اا2015لملنصهما
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 الوطني للوقاية من اإلشعاع:ركز امل-3

 املهمة

ق متامململةالربحهاناب رضاقي اعلىاعددامنالمل   دل اولالهي قي  اولردخالافياعاااةاعددامنالملنظم  الردوريةاذل ا

الرا اةا ارلط قة الردورية اك راك رة اولرناواة الجش  عية ارلضملناراتي  اب السضخدلم  الملخضلية ومنظمةاللحظهاا(IAEA)لر القة

اق ااايةاوفنيةارضنيياام ات ءافيا،امم ا ه(CTBTO)لرش ملارلض   بالرناواةا امنالالرتزلم  الملض لرةابإنش ءابنىق
ق
باعلهه اعددل

  المل سس  الردوريةاذل الر القة.اصاصاهل الالهي قي  اولر ملاب رضاصي  الرتياهاص يابه

ا الرث نمل الالتضم ع ارفي ابض  اخ ارلبيئة اا31لم لسالألعلى الملمثلاالرشيخاعبدهللاوبهئ سةاسمااا2013ياريا بناحمداآلاخليية

ويهدفالملهكزاا.لرشخص يالجالرةالملل المليدىا ئيسالملجلسالألعلىارلبيئةاهمالرضاتي اجنش ءالملهكزالراطنيارلاق يةامنالجش  ع

ا:لرض ريةالرري ماب مله مللىا

 لر ملاكا لعافنيارلجهةالرهق بيةاذل الالخضص ص. .1

 فيام  لالراق يةامنالجش  عارلن ساولربيئة.الرري ماب رضنسي اولملش  كةافياللجهدالراطني .2

 هنسي اوإدل ةاعملي  الرض  ملام الرطال ئالجش  عيةاعنداحدوثه . .3

أ ايكا ا يئةاوطنيةاهنس ام اللجه  الرهسميةاذل الر القةارل ملاعلىاوف ءامململةالربحهاناب رتزلم ته الردوريةا .4

 هالاتش  الألسلحةالرناواةاوحظهالرضي يرل الرناواة.لملترهبةاعنالرضاقي اعلىالمل   دل اذل الر القةابحظ

أدلءادو الملنس الراطنياوب  ةالالهص لابي المل سس  الملخضليةافيامململةالربحهاناوبي الملنظم  الردوريةاولالقليميةا .5

 الرك ملايذل الر القةاب السضخدلم  الرسلميةارلط قةالرناواةاولراق يةامنالجش  عاولألمناولألم  الرناواي اب رضنس

ام او ل ةاللخ  تيةاوب ث  امململةالربحهاناردىا اهالملنظم  .

اجبدلءالملشا ةالرينيةافيام  لالراق يةامنالجش  عاعنداللح تة. .6
ق
 أ ايكا ابيتاخعرةاوطني 

 اإلنجازاتاملشاريع و -

 التدريبية الفعاليات-

ا ا ف  اللى الره دفة الري  ري  الرضد ابية امن الر ديد الملهكز اوااكي ءةاظم ارلبيئة اب ملجلسالألعلى ذل الر القةااجه  لللمل نيي 

 وابي اللجدولاأدا هاهل الري  ري  اوته  الرض  و :ب ملململة،ا
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 # التدريبية/ الورشة الدورة  التاريخ بالتعاون مع الحضور 

شهكةاهطااهارلبترول،ا يئةالرملههب ءا

اأرب ،ا اشهكة اأسهل، اشهكة ولمل ء،

اشهكةا ارلك بال ، اميدلل شهكة

 ت  مكا،اشهكةاه جالرصن عية،ا

ارلط قةا الردورية لراك رة

 لرا اة

ارلمالدا م  ساا26ا–ا22 الجش  عي الألاه هراام

 لملش ةاطبي يةالملنش 

1 

لجدل ةالر  مةارلدف عالملدنمل،الجدل ةا

اللجن ئية،ا اولألدرة ارلمب حث لر  مة

الراطنيةا ارلجنة الرضنييال لململضب

الردف عا اوحدة الركال  ، ملالتهة

قاةادف عالربحهان،او ل ةا-لرمليم ولا

الرصحة.

ارلط قةا الردورية لراك رة

اولألك ديميةا لرا اة

 لمللمليةارلشهطة

ارلحالد ا أبهالاا9ا–ا5 لالسض  بة

 لجش  عيةارلمسض يبي الألولا

2 

شهكةاهطااهارلبترول،ا يئةالرملههب ءا

افاالذ،ا اشهكة اأسهل، اشهكة ولمل ء،

 شهكةات  مكا.

ا الردورية ةارلط قلراك رة

 لرا اة

الرصن عيةاا ياايااا4-م يااا31 الملخلي   إدل ة

امش ةا ااظ ئه اعلى للح واة

 طبي يةالملنش 

3 

الملدنمل،ا ارلدف ع الر  مة لجدل ة

او ل ةا الربحهان، ادف ع مستشيىاقاة

احمدا الملل  امستشيى لرصحة،

 للج معي.

ارلط قةا الردورية لراك رة

اولألك ديميةا لرا اة

 لمللمليةارلشهطة

اولالسض  بةاا افمعرااا18ا–ا8 لالسض دلد

الجش  عيةا ارلطال ئ لرطبية

 ولرناواة

4 

لجدل ةالر  مةارلدف عالملدنمل،الجدل ةا

اللجن ئية،ا اولألدرة ارلمب حث لر  مة

الراطنيةا ارلجنة الرضنييال لململضب

الردف عا اوحدة الركال  ، ملالتهة

قاةادف عالربحهان،او ل ةا-لرمليم ولا

احمدا الملل  امستشيى لرصحة،

 للج معي.

ارألم  ا الركا ل لمل هد

اولألك ديميةا لرناول

 لمللمليةارلشهطة

ديسمعراا10ا–ا6

2015 

اولألم  ا الجش  ع امن لراق ية

 لرناول

5 

 

منامم  س  اصن عيةاوطبيةاوغير  ،اوإعدلدالرشهوطاممارسات اإلشعاعية املختلفة دراسة طلبات تراخيص العمل لل-

لربيشيةاللخ صةابهاهالرطلب  ،اود لسةاطلب  اهص  اجالسضيرلداوهصديهاولسضخدلمالملالداولملص د الملش ةاولألتهزةالملصد ةا
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خاللالر  مااامةوقدابلااعددالرطلب  الملرداولرضص  اج،رإلش  عاولرض  و ام اقسمالرترلخييالربيشيةاجصدل ا اهالرترلخييا

ا
ق
تديدةاالسضيرلداوهدلولالملالدالملش ةاولالتهزةالملصد ةارإلش  ع،اكم اهمالرضصهاجاههلخييامنه اام سسةا38امنجهما،ا175طلب 

ولجفس حاعناعددامنالالتهزةاولملص د الملش ةالملسضخدمةافياعدةام  ال .اوفياذل الرسي ق،افرداهمالرضصهاجابإع دةاهصديها

وقدابلااعددالرزا  ل المليدلايةالرتياا(.5لرشكلا) لملش ةالملستنياةالليابلدالملنش اب هذالرضخليالرنه ئملامنه امنالملص د ا25

 ا  ةالبضدلئيةاا207 ا  ةامنه اا308ق مابه المليتشا الربيشيا ارلم سس  الرتياتسضخدمالملالدالملش ةاولألتهزةالملصد ةارإلش  عا

قي س ارلمالدالملش ةاوتد اا515م سس  املخ ريته الرشهوطالربيشية،اكم اهماإتهلءاا4 ا ا  ةادو اةاهماخالره اإخط ا101و

اللحدودالملسماحابه .تمي ه اضمنا

ا2015رل  مااطلب  اههلخييالر ملارلمم  س  الجش  عيةالملخضلية(،ا5لرشكلا)

 االستعداد لالستجابة الفعالة للطوارئ اإلشعاعية والنووية- 

 ملش  كةافياهمهانالرطال ئالراطنيا"وطنيالربحهان"ارالسض  بةالح د اسراطالملجلسالألعلىارلبيئةابق ماا2015فياين يها .1

افيا الملب شهة المليدلاية اوب ملش  كة اريهقالالسض  بة الريني اوذر ابضرديمالردعم امش ة، امالد اميترذايضامناوتاد ط ئهة

 لرسيطهةاعلىالملالدالملش ةاولحضالئه .

ارلبي .2 يترذامفيامين ءاخلييةابناسلم  احالاح د اإش  عيامحدوداطال ئالافياهمهانا ملش  كةائةابق مالملجلسالألعلى

اولملالنئاولردف عالملدنمل.  يضامناخهوجامصد امش اعنالرسيطهةاوذر اب الشترلًام اللجم ً 

ا
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 تقييم إجراءات الوقاية من اإلشعاع واألمان اإلشعاعي للمشغلين والجمهور -

ا .1 الملجلسالألعلى ابق م الجش  عيارلبيئة الملسح األتهزة الآلمن اولالسضخدلم الرتش يل امن ارلضحر  اإش  عية اقي س   إتهلء

رلمهكب  اورام  اأدنىاقد امنالرض هذالجش  عيارلجمها اولملش لي افياكلامنامهكزاتسهالملل افهداللجمهكملاوفيامط  ا

 لربحهانالردولي،اوذر ابطلبامناللجه  اللحكاميةاذل الر القة.

ال .2 ابق م ارلبيئة اولملضحهكةاملجلسالألعلى الرث بضة الآلمنارألتهزة اولالسضخدلم ارلضحر امنالرتش يل اقي س  اإش  عية إتهلء

لملسضخدمةافياعملي  الملسحالجش  عيارلش حن  اوللح وا  ارام  اأدنىاقد امنالرض هذالجش  عيارلجمها اولملش لي ا

.فيامين ءاخلييةابناسلم  اوذر ابطلبامنا ئ سةاللجم  ً  

مض ب ةاشكاىاولحدةاهض ل ابمخ وفالملالطني اه  هالآلا  الملحضملةاألبهلجالالهص ال احيثاأتهاتاهمتاا2015خاللالر  ما .3

خالره الرري س  الرال مةارلم  ال الرملههوم ن طيسيةارترددل اشهك  الالهص ال اوذر اب سضخدلماته  اهحليلالرترددل ا

(الرالاأوضحاب  اتمي الرري س  اك اتاضمناحدودالرض هذاINSITE Free Radio Frequency Spectral Analysisلملاتيةا)

ا الررهل  افي اا4لرا ل لا قمالملنصاصاعلهه  الرن ه ةاعنالملج ال ا2009رسنة المل انة اعير الألش ة مابش  اهنظيماومهلقبة

 .الرملههوم ن طيسية

اولرصن ع  اااملنشأوضع خطة عمل وطنية للتعامل مع املواد املشعة طبيعية - الرنيطاولر    اعناصن عة لرن ه ة

لمل دايةاوذر اب رض  و ام اعددامنالمل سس  الرصن عيةاذل الر القةاوبإشهلفاخعرلءامنالراك رةالردوريةارلط قةالرا اة.ا

 .اومنالمل ملا يةالملنشوهض  ملاخطةالر ملام اللجالابالرر ااايةاولرهق بيةاولجتهلئيةاولرينيةاذل الر القةاب ملالدالملش ةاطبي

ا.2016خاللالرنصفالرث نملامنالر  مالربدءافياهنييااللخطةا

امخضعرالرري س  الجش  عيةافيابها مجاالخضب  ارلملي ءةافياضبط الجودة في قياسات التلوث اإلشعاعيبهدف - ،اش ً 

ا م  لاقي سالمللاا  الجش  عيةافيالر ين  الربيشيةاينظم امخضعراأيدل االراطنيافيالراالي  الملضحدةالألمهاملية،احيثالشتًر

الرضحليلالرطييملاألش ةات م افياعين  هماخالرهم اقي سالمللاا  الجش  عيةابطهارةاا2015لملخضعرابن  حافياتارضي اخاللاع ما

امي هاوههبةاواب ه  اومهشح  ا)فالهه(ا الء.ا

 :االتفاقيات الدولية واإلقليمية -

 الهيئة العربية للطاقة الذرية-

ا،اظمتالرهيئةالر هبيةارلط قةالرا اةالملنضدىالر هبملالرث رثاحالاآف قاهاريدالرملههب ءاوهحليةامي هالربحهابمململةالربحهان

ا–ا1لالريترةامناالخلملنضدىااوقداعردك ه  اممثلةاملململةالربحهان،اولملجلسالألعلىارلبيئةام ا يئةالرملههب ءاولمل ءاب رض  و ا

 .2015ديسمعراا3
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 مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية-

ا .1 ارلط قة الردورية الراك رة ام  الرضرني ارلض  و  امشهوعي  اهنييا امن الجش  عيةالالاته ء ارلطال ئ الالسض  بة احال لرا اة

يا و،اا237.000ولرناواةالر  بهةارلحدوداوحالالرض  ملام الملالدالملش ةاطبي يةالملنش ،ادعمتهم الراك رةابم ايزاداعنا

وشملاأنشطةاوبهلمجاهد ابيةادلخليةاوخ  تيةاوشهلءاأتهزةاولسضردلماا2015وا2014حيثالمضدالرضنييااخاللاع مملا

 دوريي افيام  ال الملشهوعي .خعرلءا

افيا .2 الربحهان امململة اقد ل  ا ف  احال الرضرني ارلض  و  امشهوعي  اردعم ارلط قة الردورية الراك رة امالفرة اعلى للحصال

لالسض دلداولالسض  بةارلطال ئالجش  عيةاولرناواةاوحالا ف اقد ل امململةالربحهانافيالرري ماب رضح ريلالجش  عية،ا

 يا و.ا185.000شهوعي ابمبلاايض  و احيثاسضدعمالراك رةالمل

لملش  كةافياوفدامململةالربحهاناإلىالتضم ع  الردو ةالرض س ةاوللخمسي ارلم همهالر  مارلاك رةالردوريةارلط قةالرا اةا .3

 .2015سبضمعراا18ا–ا14ولرالاعردافيالريترةامنا
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 ة التابعة للمجلس األعلى للبيئة:ثالثا: إنجازات مشتركة بين اإلدارات واألقسام الفني

هرامالجدل ل الرينيتتةابتنييتتاابهلمجاأوامشتتتتتتتتتتتتتت    امشتتتتتتتتتتتتتتتركتتةاهختتدمالأل تتدلفاولرضاتهتت  الر تت متتة،ارلم لساوهافهاقتت عتتدةاتيتتدةا

وقداهكا اا2015رلض  و اولملشتتتتتتتتتتتتت  كةاوبن ءالررد ل ،اواد جاأدا هام ماعةامناهل الملشتتتتتتتتتتتتت    اولرعرلمجالرتياايا اخاللالر  ما

ا.لاتهتال لرتاق ئمةاأوا

 مشروع تحديث املعايير واملقاييس البيئية -1

اإدل ةالرسي س  اولرضخطيطالربيئيمدير املشروع: 

ردورةاذل ام سس  الاللحيال،،اإدل ةالرضناعاإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشيةالربيئي،إدل ةالرسي س  اولرضخطيطافريق العمل: 

 لر القة.

 امولمل نيابش  الملر ييسالربيشيةا)لرهالءاولمل ء(افيامململةالربحهان،اواا1999(ار  ما10مض ىاأكثرامناعرداعلىاصدو اقهل ا قما)

امنااهل ا افيالألنشطةالرصن عيةاوهناعه  الملطهدة اهاتبالألمهالرزا دة اللح لي، اوقضن    ييرامهلت ةاوهحديثالملللحربةاوحتى

 سيحر اهنيياا الالملشهوعالآلتمل:واارضالكبام اأسض دامنات ييرل افياااعيةالألنشطةاوطبي ته .لربيشيةاولملر ييسا

 وض ام  ييرافنيةاتديدةالجادةالرهالءاولملي هالملصهفةاللىالربيئةالربحهاة. .1

 إصدل اقهل او ل لامحد ابش  الملر ييسالربيشيةاوم  ييرالرضطبي ا .2

اعنبشكلاغيرامب شهاوسين ما

اولملر ييسا المل  يير هحديث

اهحسين
ق
اوالا  الرهالء لربيئةاجادة

اوهر ارلربحهاة
ق
الرا  ةنين  اآلا  

الربشهاةاالملترهبة الألنشطة عن

الألوس ط، استس  ماارضل  كم 

الجيي ءا افي اللجديدة لمل  يير

ا ابب ث الملململة علىالرتزلم  

ارلهؤاةا الراطني لرص يد

ا ولردولياا2030لالقضص دية
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هنيياالملشهوعافياشههام  سامضخصصة.ارل ملام الملجلساعلىام اشهكةاهمالرض  قداا.رالهي قي  الربيشيةالملض ددةالألطهلف

ا.2016ومنالمل ملالالاته ءامناإعدلدالمل  ييرالرينيةام انه يةاشههافعرليهاا2015

ا

 إدارة املنتدى الدولي لالقتصاد والتقنيات الخضراء.-2

اإدل ةالرسي س  اولرضخطيطالربيئيدير املشروع: م

 لر الق  الردوريةاولجعالمإدل ةاالربيئي،إدل ةالرسي س  اولرضخطيطافريق العمل: 

ك  رضا اهحتا ع يةاكهامةامناسماالرشيخاعبداهللاابناحمداآلاافيافندقالرهاتزا2015ين يها21-19عردالملنضدىافيالريترةامنا

خلييةالملمثلالرشخص يارلمل او ئيسالملجلسالألعلىارلبيئةاوبض  و اوهنسي امناقبلامنظمةالألممالملضحدةارلضنميةالرصن عيةا

نا  امص د الملال دالرطبي ية،اوها دفالملنضدىاللىات زازا ؤاةامململةالربحهانافيالسضدلمةانظمة.مديهاع مالملبهئ سةا)لرياايدو(ا

اوكار ا ااهافض لرضاعيةاوالرلرط قة، اهحري الرضنميةالملسضدلمة. افي اودو    اولرضرني  اللخاهلء يتاإدل ةاوقداكلب القضص د

ا الالن ر د افترة اخالل الريني الملنضدى ابإدل ة الألما الرسي س  اولرضخطيطالربيئي اولجعالم الر الق  الردورية اهارتاإدل ة فيم 

ا:ةمح و الرض رياوهن ولالملنضدىالأل ب لرضنظيميةالملن طةاب رضحايرارلم همه،ا

 .مص د الرط قةالملض ددةاولربديلة -1

 .لرنماالرش ملاولالقضص دالألخاه -2

ا.امطاللحي ةالالخاهاولالستهالًالملسضدلم -3

 .إدل ةالرني ي  الرصلبة -4

،اممثلي ا134ىام ايزاداعناملش  كي افيالملنضدىاللوصلاعددال رلهيئ  اللحكاميةاوم سس  الررط عاللخ صاولملجضم اامش ً 

 اةا)كلاهملهل اإق مةا الالملنضدىابصا ةادوا ااالملدنملاولمل سس  الالك ديميةاولملهضمي اب رش  الربيئي،اوك اتاأبه الرضاصي  

ا،اأكعرسنضي (اوبشكلا
ق
ارلضرني  اللخاهلءايسض هذاآخهام اهاصلتاإري اكعرىالملص ن اعلىاأ ايكا امص حب 

ق
رلمنضدىام هض 

افيا الالملج ل.
ق
اولرشهك  اع ملي 

ا

ا

ا
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 بناء قواعد بيانات بيئية مساندة ملتخذي القرار باملجلس باستخدام تقنية نظم املعلومات الجغرافية-3

 البحرين:  مشروع إعداد اشتراطات ومعايير إدارة املناطق املحمية بمملكة .3.1

اإدل ةالرضناعاللحيالارضحري ااهجالرنظ مالاليكاراجيافياإدل ةالملن ط الملحميةا)منطرةالرهيرل الرشم رية(.دير املشروع: م

 .إدل ةالرسي س  اولرضخطيطالربيئيفريق العمل: 

 الستكمال املرحلة الثانية من مشروع حساسية املناطق البحرية. :MEHRASحساسية املناطق البحرية  .3.2

 لملنظمةالجقليميةالحم يةالربيئةالربحهاةوبضماالامنااإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشيةدير املشروع: م

ا،اإدل ةالرضرااماولرهق بةالربيشيةلرسي س  اولرضخطيطالربيئياإدل ةفريق العمل: 

ا

 :البيئة البحرية بمملكة البحرينتقرير تقييمي حول واقع -4

ا.لرسي س  اولرضخطيطالربيئياإدل ةدير املشروع: م

 بةاإدل ةالرضرااماولرهق،الرسي س  اولرضخطيطالربيئياإدل ةفريق العمل: 

 إدل ةالرضناعاللحيالا،الربيشية

ا اهرهاهاهرييمياحالاولق الربيئةالربحهاةابمململةالربحهاني ضعراإعدلد

هضمةارسلسلةالرضر  اهالرتياأعدته الجدل ةافيام  لاتادةالرهالءاوهحديثا

رينيةاللرض هفاعلىالمله مام  ييراوحدةابيئةالر مل،اويهدفالرضرهاهاللىا

الرملي ا  الجدل اةاذل الر القةالملب شهةاب ربيئةاولجدل اةا لرتياهطل ابه 

الربحهاةاب ملجلس ارلض هفاعلى
ق
ايهدفاأيا  اكم  اللرعرلمجا، ارتيوللجهاد

ا الربيشيةالربحهاةاوهحديداهل الجدل ل اهنيا   ا امالق الررصلحم ية

الرضاصي  . اإدل ةااوصي غة اإشهلف اهحت اعمل افها  اتشمليل اهم وقد

ماإدل ةالرضناعاللحيال،اوقسعنالرسي س  اولرضخطيطالربيئياوممثلي ا

ومناد ،اصلرضرييمالربيئي،اوقسمالملخضعر،اووحدةامهلقبةالرضلا امنالمل
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لمل ملاأ اهنضهيالملهلت   اللخ صةاب ملسادةالألولىاب داعهضه اعلىالألعا ءالملش  كي افياإعدلدالرضرهاهاخاللالرنصفالألولا

اام.2016منالر  ما

ا

  البوابة االلكترونية البيئية الخليجية: -5

االألعلىارلبيئةالرهئيسالرضنييالارلم لسدير املشروع: م

 اإدل ةالملش    اوللخدم  الربيشية،إدل ةالرضرااماولرهق بةا،الرسي س  اولرضخطيطالربيئيإدل ةافريق العمل: 

الملصد ا ارتشكلالربالبة الربيشيةاللخلي ية، الالرملترواية الربالبة امشهوع الركااتابمب د ة ابدورة ارلبيئة الر  مة هردمتالرهيئة

اوقداحظملا الا املجلسالرض  و اردولاللخليجالر هبية. اب ردولالألعا ء اللخ صة الملاااقارلبي ا  الربيشية اولرهسمي لرهئيس ي

خاللالالتضم عالرض س اولر شهو ارلا  لءالملس وري اعناا18/9يالجعال اعنالررهل ا قمالملشهوعابمالفرةاتمي ادولالملجلساف

 لأل دلفالرض رية:الملشهوع ايحرلركاات(.اومنالمل ملاأ ا-م2014ديسمعراا25ش و الربيئةابدولالملجلسا)

ا فاةابيشيةا سميةاماحدةاردولام لسا .1

 لرض  و اللخليجي.

الرب .2 اذل  الررهل  الهخ ذ اعملي    دادعم

 لربيئي.

اردولا .3 الملاااقة الربيشية المل لام   نشه

 م لسالرض  و اللخليجي.ا

الربحثا .4 ام سس   ابي  الرضك مل هحري 

ابي ادولالملجلسارضطااهاوهي يلا لر لمي

اولمل لام هية،ا اولرضرنية الر لمية لرر عدة

 ولر ملاعلىاإق مةامهلكزابحثيةامشتركة.

الرش ا اب ملس وريةالريهديةاوللجم عيةاه  هالملح فظةاعلىالربيئةا ف امسضاىالراعيالملجضمعيابرا ي الربيئةاوغهس .5

هطبي اأطلسا(ا3هطبي الملسضملشفالربيئي؛ا(ا2(؛اGCC-AQIهطبي ادريلاتادةالرهالءا)(ا1يضكا الملشهوعامناأ ب ةاهطبير  ا

وب رض  و ام اإدل ةالرضرااماولرهق بةاعلىاوقداعملتالجدل ةامناخاللاممثلهه ا  .هطبي الرصيح  الربيشية(ا4لجا   ل الربيشية؛

ااق ،اومنالمل ملاهدشي الملاق افيالالتضم عالرر دماراكالءهزوادالألم اةالر  مةاردولالملجلساب ربي ا  الرال مةارهف ه اعلىالمل

 .ا2016ولملزم اعردةاخاللالر  ماردولام لسالرض  و او ل ةالربيئةا
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