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مملكة البحرين: حقائق واأرقام

املنامةالعا�صمة

العا�صمة، املحرق، الو�صطى، ال�صمالية، اجلنوبيةاملحافظات

الياب�صة: 750 كلم مربع )9.2%(اإجمايل امل�صاحة

املياه الإقليمية: 7478 كلم مربع )%90.8(

350 كلماخلط ال�صاحلي

يف ال�صيف ) يوليو اإىل �صبتمرب(: حار جدًا وعايل الرطوبةاملناخ

يف ال�صتاء )دي�صمرب اإىل فرباير(: بارد اأو معتدل مع اأمطار متفّرقة )10 اإىل 20 درجة مئوية. 

من مار�س اإىل مايو، ومن اأكتوبر اإىل نوفمرب، يكون الطق�س دافئًا )20 اإىل 30 درجة مئوية(.

العربيةاللغة الر�صمية

ملكي د�صتوري دميقراطي يراأ�صه ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك ال�صيخ حمد بن عي�صى اآل خليفة، النظام ال�صيا�صي

ورئي�س احلكومة هو رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة. وويل 

العهد هو �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة.

1.048.084 ، )بح�صب اإح�صاءات عام 2007م( و ينق�صمون اإىل:ال�صكان

529.638 بحريني و 517.446 غري بحريني

دينار بحرينيالعملة

4.1 مليار دينار بحريني )وفقًا لإح�صاءات عام 2006( موّزعة على ال�صكل التايل:اإجمايل الناجت القومي

النفط والغاز: 13.1%، اخلدمات املالية: 24.2%، التجارة: 12.4%، ال�صياحة: %3، 

العقارات، البناء والن�صاطات التجارية: 13.4%، الزراعة: اأقل من 1%، الإدارة العامة: 

 %10.8



ج�صر ي�صل البحرين باململكة العربية ال�صعودية – مت ت�صييده عام 1986اجل�صور

ج�صر ي�صل البحرين بقطر – من املتوقع اإجنازه يف نهاية عام 2013

ال�صركات الكربى 

الرئي�صة

�صركة نفط البحرين )بابكو(، تاأ�ص�صت عام 1929

�صركة اأملنيوم البحرين )األبا(، تاأ�ص�صت عام 1968

ال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن) اأ�صري(، تاأ�ص�صت عام 1977 

�صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات )جيبك(: تاأ�ص�صت عام 1979 

ميناء �صلمان )اأقدم ميناء واملنفذ الرئي�س حلركة الب�صائع(املوانئ الرئي�صية

ميناء خليفة ) مت افتتاحه يف نهاية عام 2008 (

حوايل 8000 جيجاوات �صنويًا )للعام 2007(اإ�صتهالك الطاقة

حوايل 172.4 مليون مرت مكعب يف ال�صنة )2007( موّزعة على ال�صكل التايل:اإ�صتهالك املياه

مياه حمالة: 132.3 مليون مرت مكعب ومياه جوفية: 40.4 مليون مرت مكعب

7،833،610 �صائح، 63.3% منهم من دول جمل�س التعاون اخلليجعدد ال�صياح الوافدين

م�صاريع الردم الكبرية

)هكتار(

مرفاأ البحرين املايل: م�صروع �صكني �صياحي جتاري‘يقع يف و�صط ال�صاحل ال�صمايل ملدينة   -

املنامة مب�صاحة تقدر بحوايل 0.38 كيلومرت مربع.

اخلا�صة  الأوىل  املرحلة  من  النتهاء  )مت  جتاري  �صياحي  �صكني  م�صروع  البحرين:  درة   -

بالردم والدفن(، تبلغ م�صاحته حوايل 20 كيلومرت مربع.

اأمواج بحر ال�صمال: م�صروع �صكني �صياحي )مت النتهاء من املرحلة الأوىل اخلا�صة بالردم   -

م�صاحته28   وتبلغ  وال�صياحية(،  ال�صكنية  املن�صاآت  ت�صييد  من  النتهاء  وب�صدد  والدفن، 

كيلومرت مربع.

من  النتهاء  )مت  الدولة  قبل  من  تنفيذه  يتم  �صكني  م�صروع  اجلديدة:  ال�صمالية  املدينة   -

املرحلة الأوىل اخلا�صة بالردم والدفن(، تبلغ م�صاحته حوايل 6.9 كيلومرت مربع.

خليج البحرين: م�صروع �صكني �صياحي جتاري )مت النتهاء من اجلزء الأول من املرحلة   -

الأوىل اخلا�صة بالردم والدفن(، وتبلغ م�صاحته 0.765 كيلومرت مربع.

ديار املحرق: م�صروع �صكني )قيد التنفيذ(. يقع امل�صروع على ال�صواحل ال�صمالية ملدينة   -

ق ويعترب من اأكرب امل�صاريع العمرانية وتبلغ م�صاحته حوايل 38 كيلومرت مربع. املحَرّ



اأ�صدرت مملكة البحرين خالل العقود املا�صية العديد من الت�صريعات والقوانني واملرا�صيم امللكية ال�صامية والقرارات 

الوزارية لتنظيم ا�صتخدام املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة وا�صتخداماتها، بهدف مواكبة التطورات ال�صريعة 

يف التنمية يف املجالت املختلفة. ولقد اأكد ميثاق العمل الوطني، يف ف�صله الثالث )املادة اخلام�صة(على �صرورة 

اتخاذ جميع الإجراءات والتدابري الت�صريعية املنا�صبة للحد من التلوث وم�صادره املختلفة؛ لذا قامت الهيئة العامة 

حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ممثلة بالإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية بالعمل على 

اإ�صدار تقرير حالة البيئة ل�صنة 2009م، وهي خطوة هامة لاللتزام البيئي حلكومة مملكة البحرين. 

مهمة  اأوكل  والذي  البيئة،  ب�صاأن  1996م  ل�صنة   )21( رقم  بقانون  باملر�صوم  ورد  ملا  تنفيذًا  التقرير  هذا  وي�صدر 

اإعداد الدرا�صات والأبحاث والتن�صيق  البيئية وحتديدها، واقرتاح احللول املنا�صبة لها من خالل  درا�صة امل�صاكل 

اأنه قد  اإىل  الإ�صارة  الفطرية. كما جتدر  البيئة واحلياة  العامة حلماية  الإدارة  اإىل  العالقة،  املوؤ�ص�صات ذات  بني 

�صبق اأن قامت الإدارة باإ�صدار عدد من تقارير حالة البيئة ململكة البحرين بح�صب اآليات ومنهجيات برنامج الأمم 

ِعدَّ هذا التقرير احلايل باتباع منهجية 
ُ
املتحدة للبيئة )UNEP(، وذلك يف الأعوام 1988م، 1990م، 1992م. وقد اأ

التقييم البيئي املتكامل، اإحدى املنهجيات التي ي�صتخدمها برنامج الأمم املتحدة للبيئة يف اإعداد تقاريره الدورية 

عن توقعات حالة البيئة العاملية )اجليو4(، حيث يهدف التقييم البيئي املتكامل اإىل التعرف على حالة البيئة الآنية 

واجتاهاتها ا�صتنادًا اإىل بيانات وموؤ�صرات حديثة، ويعمل على حتليل العالقات املتكاملة بني الأن�صطة الب�صرية التي 

متثل القوى الدافعة وال�صغوط الناجتة عنها، واآثارها يف النظم البيئية ورفاهية الإن�صان، وال�صتجابة املجتمعية 

للحد من تلك ال�صغوط، وحتجيم اأ�صبابها، واحتواء اآثارها يف اإطار ما يعرف باإطار عمل القوى الدافعة – ال�صغوط 

ال�صتجابة )DPSIR(. بالإ�صافة اإىل ذلك، يقوم هذا التقييم بتحليل ال�صيا�صات البيئية   - – التاأثريات  – احلالة 
البيئة وتاأثريها يف اخلطط والربامج  البيئة، والتنبوؤ بامل�صارات امل�صتقبلية حلالة  الراهنة وانعكا�صاتها على حالة 

التنموية باعتماد اأ�صلوب ال�صيناريوهات امل�صتقبلية.

الأرا�صي، وجودة  وا�صتخدامات  وال�صاحلية،  البحرية  البيئة  فنية، حتدثت عن  ت�صعة ف�صول  التقرير على  ي�صتمل 

واملخلفات،  املناخ،  الطاقة وتغري  اإىل  اإ�صافة  الطبيعية،  التنوع احليوي واملحميات  اإىل  واملاء، كما تطرقت  الهواء 

ت�صدير

»تاأخذ	�لدولة	�لتد�بري	�لالزمة	ل�صيانة	�لبيئة	و�حلفاظ	على	�حلياة	�لفطرية«

  

 املادة 9-ح من د�صتور اململكة



باعتبارها موا�صيع متقاطعة مع البيئة، وذات اأثر كبري فيها. وقد مت تقييم حالة البيئة يف كل ف�صل �صمن منهجية 

الـ)DPSIR(. الف�صول مرتابطة ببع�صها البع�س ب�صورة وثيقة، و هو ما يعك�س اأهمية وجود تقييما بيئيا متكامال 

بال�صيناريوهات  اإعداد ف�صل خا�س  فقد مت  2030م،  اململكة حتى  روؤية  اإ�صدار  مع  وتزامنًا  البيئة.  لتقارير حالة 

امل�صتقبلية، ركز على اأ�ص�س التنمية امل�صتدامة املتثلة يف العن�صر الب�صري، واحلكم ال�صالح، والتعاون الإقليمي. و 

اعتمد هذا الف�صل اأ�صلوب ال�صرد الق�ص�صي يف خمتلف النُُّهج وال�صيا�صات واخليارات الجتماعية التي اعتمدتها 

مملكة البحرين لل�صيناريوهات الثالثة امل�صتقبلية )الأ�صواق اأوًل، ال�صيا�صة اأوًل، وال�صتدامة اأوًل( حتى عام 2030م، 

وهو ي�صتعر�س كيفية تطور التوجهات الجتماعية والقت�صادية والبيئية احلالية مع م�صارات التنمية يف امل�صتقبل، 

واآثارها املتوقعة على البيئة والتنمية ورفاهية الإن�صان. جتدر الإ�صارة اإىل اأن هذه الدار�صة قد اإعتمدت على الكثري 

من املراجع والتقارير العلمية، بالإ�صافة اإىل البيانات الفنية امل�صتقاة من الإدارات والأق�صام ذات العالقة مبوؤ�ص�صات 

الدولة احلكومية. 

لتحقيق  التكاملي  الأ�صلوب  انتهاج  تاأ�صي�صها، على  الفطرية دومًا، ومنذ  للبيئة واحلياة  العامة  الإدارة  لقد عكفت 

والرثوات  للموارد  الأمثل  وال�صتخدام  امل�صتدامة،  التنمية  مبداأ  وحتقيق  التنمية،  متطلبات  بني  البيئي  التوازن 

قت يف �صبيل تفعيل  الطبيعية. كما كان مبداأ ال�صراكة والتعاون مع موؤ�ص�صات اململكة كافة من اأهم اأولوياتها التي ُطبِّ

امل�صاركة الفعلية جلميع �صرائح املجتمع. وبالرغم من كل التحديات واملعوقات التي واجهتنا على مدى ما يقارب 

ثالثة عقود، فاإننا ما زلنا م�صممني على امل�صي قدمًا، والرتقاء برباجمنا، وتاأهيل كوادرنا املحلية، مبا يجعلنا 

قادرين على امل�صي قدما والتقدم واحلر�س على �صون البيئة؛ حفاظًا على �صحة و�صالمة واأمن املواطنني وجميع 

القاطنني على هذه الأر�س احلبيبة، حمافظني بذلك على حقنا وحق الأجيال القادمة يف احل�صول على بيئة اآمنة 

ذات ثروات م�صتدامة.

 د. عادل الزياينمتمنني اأن يعك�س هذا التقرير حالة البيئة البحرينية وتغرياتها، ودمتم.

 �ملدير	�لعام



ملحة	عن	�لهيئة

لحقًا  التقرير  هذا  يف  عليها  �صيطلق  ،والتي  الفطرية  واحلياة  البيئة  حلماية  العامة  الهيئة  �صت  �صِّ
ُ
اأ

»الهيئة العامة« عام 2002م بـمر�صوم رقم 41 و50( لتوحيد كل املوؤ�ص�صات العاملة يف املجال البيئي 

يف مملكة البحرين حتت مظلة واحدة، وتكمن املهمة الأ�صا�صية للهيئة العامة يف حتقيق مبداأ التنمية 

امل�صتدامة عرب حماية البيئة من املواد والعوامل امللوثة، وو�صع اخلطط وال�صيا�صات الالزمة للمحافظة 

عليها من اأجل ال�صحة العامة، والعمل على تطوير وحماية مقومات احلياة البحرية والربية وح�صن 

اإدارة املوارد الطبيعية، تلبيًة حلاجات الأجيال احلالية وامل�صتقبلية. وترتكز ال�صيا�صة البيئية للهيئة 

على مبادئ ثالثة: مبداأ منع ال�صرر اأو الوقاية، ومبداأ تغرمي امللوث، ومبداأ امل�صاركة والتعاون. والإدارة 

العامة هي اجلهة احلكومية الرئي�صة املعنية بو�صع املعايري واملوا�صفات البيئية، ومراقبة المتثال لهذه 

املعايري، واقرتاح الت�صريعات اجلديدة. 

�أهد�ف	�لتقارير	�لبيئية

فهم  ميثل  حيث  امل�صتدامة؛  للتنمية  الأ�صا�صية  املتطلبات  من  اليوم  البيئة  و�صع  حول  التقارير  ُتَعدُّ 

البيئة.  بجودة  امل�صتقبلية  البيئية  والتوقعات  ال�صيا�صات  و�صع  عملية  يف  الأ�صا�س  حجر  البيئة  حالة 

ولأن الن�صاطات الب�صرية ما فتئت توؤثر يف البيئة، وتلحق بها تغريات كبرية بطرق كثرية، فاإن الدول 

حول العامل تعمل على ر�صد حالة البيئة واإعداد تقارير يتم من خاللها تطوير وحت�صني قدراتها يف 

وقد  الأر�س.  حالة  ور�صد  حملّيًا،  البيئة  حالة  اإدراك  بغية  وتف�صريها،  الأولية  البيانات  جمع  جمال 

َن�َصَر برنامج الأمم املتحدة للبيئة )UNEP( يف عام 2007م تقرير توقعات حالة البيئة العاملية الرابع 

)املعروف اأي�صًا با�صم 4GEO( والذي اأعد مبنهجية التقييم البيئي املتكامل وُيعد هذا التقرير الأكرث 

�صمولية حول البيئة العاملية حتى يومنا هذا. ويكمن الهدف منه يف حتقيق التناغم بني العلم وعملية 

مــقــدمــــة



الأهداف  مع  ان�صجامًا  اأكرث  وجعله  للتقرير،  العلمية  امل�صداقية  على  احلفاظ  مع  ال�صيا�صات،  �صنع 

.)4GEO( وال�صيا�صات. وقد �صاركت مملكة البحرين يف �صياغة ومراجعة تقرير

�جلمهور	�مل�صتهَدف

�صون �صيجدون فيه م�صدرًا غنّيًا بالبيانات واملعلومات  يحمل هذا التقرير معلومات مهمة للجميع، فاملدرِّ

ال�صيا�صات  اأما �صانعو  العلمي.  البحث  اأو يف جمال  العمل يف ال�صف  ا�صتعمالها يف دعم  التي ميكن 

رون التحليالت يف الق�صايا املرتبطة بالبيئة، ومدى تاأثري هذه الق�صايا يف حياتنا، و�صوف  ف�صوف يقدِّ

ز على م�صائل  ت�صتفيد املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة واملنظمات غري احلكومية اأي�صًا من التقرير؛ لكونه يركِّ

اأ�صا�صية بالن�صبة اإليهم، وعلى تطبيق خطوات حمددة لتح�صني حالة البيئة حملّيًا.

منهجية	ونطاق	و�صع	�لتقارير

اأ�صحت �صياغة التقارير البيئية اليوم عملية حمددة جّدًا، لذلك - ومن اأجل م�صاندة الدول الأع�صاء 

الأمم  برنامج  و�صع   - والإقليمي  املحلي  امل�صتويني  على  لديها  البيئة  حالة  عن  التقارير  �صياغة  يف 

املتحدة للبيئة جمموعة اإر�صادات وتوجيهات خا�صة بالتقييم البيئي املتكامل الذي ميكن تعريفه بـاأنه 

“العمليات املتداخلة ملعرفة وحتليل وتقييم العمليات الطبيعية والن�صاطات الب�صرية وما يتم بينها من 
تفاعالت حتدد نوعية وحالة البيئة احلالية وامل�صتقبلية، وتوؤدي اإىل بلورة ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات 

للبحرين هو  البيئة  اإن تقرير حالة  البيئة ومواردها الطبيعية وتبيان �صبل تطبيقها”.  للحفاظ على 

الرابع من نوعه يف اململكة،



يقع	تقرير	حالة	�لبيئة	يف	�لبحرين	�صمن	ت�صعة	ف�صول:

الف�صل الأول: البيئة البحرية وال�صاحلية

الف�صل الثاين: جودة الهواء

الف�صل الثالث: جودة املياه

الف�صل الرابع: الأرا�صي وا�صتخداماتها

الف�صل اخلام�س: التنوع احليوي واملحميات

الف�صل ال�صاد�س: النفايات / املخلفات

الف�صل ال�صابع: الق�صايا املرتبطة بالبيئة

الف�صل الثامن: امل�صتقبل اليوم، ال�صيناريوهات البيئية يف البحرين

الف�صل التا�صع: الأولويات البيئية واخليارات يف �صنع ال�صيا�صات

م الف�صول ال�صتة الأوىل تقييمًا دقيقًا حلالة البيئة، وللقوى الدافعة املوؤثرة، وطبيعة ال�صتجابات  تقدِّ

التي قامت بها اجلهات املعنية باململكة للحد من التدهور الناجم عن الأن�صطة الب�صرية وتخفيفه. اأما 

الف�صل ال�صابع حول الق�صايا املرتبطة بالبيئة، فاإنه يتناول اأثر الن�صاطات الب�صرية ب�صورة مبا�صرة 

وغري مبا�صرة يف البيئة )التجارة والبيئة، الطاقة والتغريُّ املناخي، البيئة وال�صحة(. ويتطرق الف�صل 

الثامن اإىل ثالثة �صيناريوهات م�صتقبلية و�صوًل اإىل عام 2030م، معتمدًا اأ�صلوب ال�صرد الق�ص�صي 

بها مملكة  التي قامت  املجتمعية  ال�صيا�صات واخليارات  اتخاذ  املعتمدة يف  النُُّهج  ا�صتك�صاف  بهدف 

التا�صع  الف�صل  �س  يلخِّ بينما  اأوًل(.  ال�صتدامة  اأوًل،  ال�صيا�صات  اإ�صالح  اأوًل،  )الأ�صواق  البحرين 

ح اخليارات املتاحة ل�صنع ال�صيا�صات التي من �صاأنها حت�صني البيئة  الأولويات البيئية للبحرين، ويو�صِّ

يف اململكة، وعك�س جمرى الجتاهات الراهنة.

�ص	عن	�لقوى	�لد�فعة	و�ل�صغوط ملخَّ

تاأثري دائم يف  �صهدت مملكة البحرين حتولت ملحوظة يف القرن املا�صي ، كانت يف معظمها ذات 

الأنظمة البيئية املحلية اله�صة، ومنط احلياة، ورفاهية ال�صكان. وت�صمل اأهم القوى الدافعة ما ياأتي:



عام  ن�صمة   672.124 من  املقيمني  ال�صكان  عدد  ارتفع  )التح�صر(:  ن  والتمدُّ ال�صكاين  )1(  النمو 

2002م اإىل 1.048.000 عام 2007م، وتعي�س الغالبية من ال�صكان )حوايل 90%( على ال�صواحل 

لكل  ن�صمة  املرتفعة )1400  ال�صكانية  الكثافة  ذات  الدول  من  البحرين  وتعد  منها.  بالقرب  اأو 

كيلومرت مربع(. وقد �صاهمت الطفرة النفطية يف بدايات القرن املا�صي يف ت�صريع معدل التمدن 

مع ما يرتتب عليه من انعكا�صات على قطاع النقل والنفايات ونوعية احلياة ومنط ال�صتهالك.

جلب  يف  �صاهم  اإقت�صاديًا  منوًا  البحرين  مملكة  �صهدت  ال�صاحلية:  املناطق  يف  البناء  )2(  انت�صار 

الكثري من الإ�صتثمارات وامل�صاريع العقارية ال�صخمة التي متركزت على �صواحلها وتطلب ذلك 

ال�صخمة، على  العقارية  امل�صاريع  لبناء  اإف�صاح املجال  البحر؛ بهدف  وا�صعة من  ردم م�صاحات 

غرار »مرفاأ البحرين املايل«، و«درة البحرين«، ومنتجع »جزر اأمواج« و«ديار املحرق« و«املدينة 

ال�صمالية اجلديدة« و«خليج البحرين«. ومل ُتغريِّ هذه امل�صاريع امل�صهد ال�صاحلي للبحرين فح�صب، 

بل اأثَّرت اأي�صًا يف طبيعة التيارات املائية والبيئة البحرية، و الن�صاطات املتعلقة ب�صيد الأ�صماك 

واللوؤلوؤ، كما اأن الأثر قد امتدَّ لي�صمل اجلانب الجتماعي لل�صياديني وقاطني تلك ال�صواحل.

)3(  حتلية املياه لتلبية الطلب على املياه العذبة: على الرغم من العجز الكبري يف املياه العذبة ، فقد 

القطاع  اإىل  بالإ�صافة  البلدي،  للقطاع  املائية املطردة  تاأمني الحتياجات  البحرين من  متكنت 

ال�صناعي، وذلك عرب حتلية مياه البحر. وت�صتهلك هذه العملية كميات كبرية من الطاقة، كما 

اأنها ذات اأثر مبا�صر يف جودة الهواء ب�صبب انبعاثات غاز ثاين اأك�صيد الكربون وغريه من الغازات 

امللوحة،  والعالية  احلارة  الراجعة   املياه  ب�صبب  البحرية  البيئة  يف  املتوقع  الأثر  عن  ناهيك   ،

واحلاوية على بقايا بع�س املواد الكيميائية.

الطلب  ياأِت  ال�صريع: مل  القت�صادي  التو�صع  ملواكبة  الكهرباء  اإنتاج  وتو�صع حمطات  بناء  )4(  زيادة 

املتزايد على الكهرباء خالل العقد املا�صي نتيجًة لزدياد متطلبات القطاع البلدي فح�صب، بل 

ل يف  امل�صجَّ النمو  دفع  وقد  وال�صياحي.  ال�صناعي واخلدمي  القطاع  للزيادة يف متطلبات  اأي�صًا 

القائمة  وتو�صعة  تاأهيل  واإعادة  جديدة،  كهربائية  حمطات  بناء  اإىل  احلكومة  القطاعات  هذه 

منها. ويوؤدي اإنتاج الكهرباء اإىل اآثار �صلبية على البيئة، اإذ اإن حمطات اإنتاجها تعد من امل�صادر 

الرئي�صة لنبعاث غاز ثاين اأك�صيد الكربون وغازات دفيئة) اكا�صيد النيرتوجني والكربيت(، يف 

منطقة بداأت للتو بالتوجه نحو انتهاج �صيا�صات تخفي�س انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون.

تدفع هذه القوى جمتمعة نحو التاأثري يف جودة البيئة يف البحرين، ويو�صح التقرير هذه الآثار ب�صورة 

تف�صيلية، وانعكا�صاتها على املدى الطويل.



تعد مملكة البحرين من الدول اجلزرية ذات الأنظمة البيئية الفريدة والغنية بتنوعها احليوي، فعلى 

وعيون  مياه جوفية عذبة  به من  اهلل  ما حباها  اأن  ال  املناطق اجلافة  نطاق  وقوعها يف  الرغم من 

طبيعية وثروة بحرية جعلتها مرتكز حل�صارات متتالية منذ اآلف ال�صنني فكانت اأر�س اخللود وجزيرة 

املليون نخلة. 

اإل اأن ما �صهدته مملكة البحرين-والعامل اأجمع- من حت�صر وتنمية اإقت�صادية ومنو �صكاين مت�صارع 

وما �صاحبها ذلك من طلب متزايد على املوارد الطبيعية- املحدودة اأ�صاًل – وتزايد يف ال�صغوط على 

الأنظمة البيئية اله�صة فيها، وتلوث للموارد وزيادة يف اإفراز النفايات ناهيك عن ال�صغوط اخلارجية 

من تغري للمناخ العاملي وغريها بات ي�صكل تهديدًا للرفاه الب�صري ويتطلب تدخالت و�صيا�صات توازن 

بني احلفاظ على البيئة والتنمية القت�صادية.

يقدم التقرير احلايل تقييمًا حلالة البيئة واجتاهاتها با�صتخدام منهجية التقييم البيئي املتكامل حيث 

وحالة  املبا�صرة،  وغري  املبا�صرة  البيئي  التغري  اأوم�صببات  الدوافع  باإطار  البيئة  املوا�صيع  ي�صتعر�س 

البيئية واآثار تلك احلالة على خدمات النظم البيئة والرفاه الب�صري، وال�صتجابات التي متت لتح�صني 

والولويات  امل�صتقبلية،  وال�صيناريوهات  بالبيئة،  املرتبطة  الق�صايا  التقرير  يتناول  كما  احلالة.  تلك 

البيئية واملقرتحات لالأ�صتدامة وذلك مل�صاعدة وا�صعي ال�صيا�صات على اإتخاذ القرار من منظور تقيمي 

متكامل للبيئة.

فالبيئة البحرية التي اأ�صتق منها اأ�صم اململكة تعد م�صدر ثراء بيئي واإقت�صادي اإذا ما اديرت ب�صورة 

م�صتدامة، وهي ت�صكل نحو 92% من امل�صاحة الإجمالية ململكة البحرين، ويتمركز نحو 90% من جملة 

ال�صكان على �صواحلها، وعليها تقع حمطات حتلية املياه، وتوفر اإكتفاءًا ذاتيا من ال�صماك ي�صل اإىل نحو 

98% من ال�صتهالك ال�صنوي، ناهيك عن اأهميتها من ناحية التنوع احليوي ال اأنها تتعر�س للعديد من 

ال�صغوط من امل�صادر الربية والبحرية اهمها تركز امل�صاريع ال�صكانية وال�صناعية وما يليها من بنية 

حتتية وما ينتج عنها من خملفات �صائلة، ووجود حمطات حتلية املياه، وحمطات معاجلة مياه ال�صرف 

ال�صحي، وعمليات الردم وجرف الرمال ال�صاطئية، والتلوث الناجم عن رمي خملفات م�صانع غ�صيل 

الرمال وغريها، وهو ما اأدى اإىل تدهور املوائل البحرية واأهمها بيئات احل�صائ�س البحرية، وال�صعاب 

املرجانية ومناطق اأ�صجار القرم، كما اأزالت عمليات الدفان نحو 20% من ح�صور ال�صيد و�صببت يف 

تناق�س الإنزال ال�صمكي وما ي�صاحب ذلك من اآثار اإقت�صادية واإجتماعية اأثرت على رفاهية �صريحة 

هامة من املجتمع. يتوقع اأن تزداد هذه الآثار ويتفاقم النق�س يف املخزون ال�صمكي مع اإ�صتمرار عمليات 

الدفان لالإنتهاء من امل�صاريع املقرة يف اأ�صرتاتيجية البحرين 2030 ومع البدء باإن�صاء ج�صر املحبة مع 

دولة قطر. ولعل تكرار ظاهرة نفوق الأ�صماك على �صواحل البحرين وخا�صة خليج توبلي دليل على 

و�صول هذه ال�صغوط اإىل احلالة احلرجة والتي يتطلب معها و�صع خطة اإ�صرتاتيجية لالإدرة املتكاملة 

امللخ�ص التنفيذي



للمناطق ال�صاحلية، واإتخاذ تدابري �صارمة للحماية وال�صون واإعادة التاأهيل من اجل مواجهة هذه 

ال�صغوط التي حتمًا �صتتعاظم مع ما هو متوقع من تغرٍي للمناخ واإحتمالية اإرتفاع م�صتوى البحر، وتاأثر 

البيئات احل�صا�صة والكائنات احلية اإثرها. 

49% من  اأن حوايل  اأما بالن�صبة جلودة الهواء فاإن الدرا�صات التي قامت بها هيئة البيئة ت�صري اإىل 

جممل اإنبعاثات ملوثات الهواء اإمنا تعود اإىل عوادم ال�صيارات التي و�صلت ن�صبة الزيادة ال�صنوية فيها 

اإىل 9% �صنويًا، كما اأن عمليات اإنتاج الطاقة وحتويلها واإنبعاثات القطاع ال�صناعي والنفطي تعد اأهم 

عوامل تدين جودة الهواء وما قد ي�صاحبه من اأثار �صحية. وقد قامت هيئة البيئة بتحديث حمطات 

�صبكة الر�صد و�صن العديد من ال�صوابط والت�صريعات اخلا�صة مبقاي�ص�س جودة الهواء، وتطبيق قوانني 

تقييم الأثر البيئي، واإلزام امل�صانع القدمية بت�صحيح اأو�صاعها، واأللتزام بتقنيات النتاج النظف يف 

امل�صانع احلديثة، وجنحت يف الدفع باجتاه ا�صتخدام الغاز الطبيعي كم�صدر للطاقة وحت�صني نوعية 

الوقود ومراقبة عوادم ال�صيارات وغريها، ال اأن هناك جملة ق�صايا ل تزال عالقة وتلقي بظاللها على 

جودة الهواء منها عدم تكامل ال�صيا�صات اخلا�صة بالنقل للحد من م�صكلة تزايد ال�صيارات، وق�صية 

م�صاحة  حمدودية  فمع  ال�صكنية.  املناطق  بع�س  مع  ال�صناعية  املناطق  وتداخل  القدمية،  امل�صانع 

البحرين فان هناك �صرورة لإقامة نظام للنقل اجلماعي )مرتو دبي كنموذج(، كذلك اإن�صاء نظام 

انذار مبكر لتلوث الهواء، وبناء القدرات وحتديث الدرا�صات اخلا�صة بتلوث الهواء واآثارها ال�صحية 

يف اململكة. 

وتعد مملكة البحرين واحدة من اأكرث مناطق الإجهاد املائي يف العامل، ويخ�صى اأن ي�صبح ذلك اأحد 

– التي تفاقم من  اأكرب الدوافع والتحديات  معوقات التنمية الجتماعية والقت�صادية فيها. وتكمن 

هذا الو�صع احلايل والطويل الأجل – الطلب على املياه للقطاع الزراعي )67%(، والزيادة الكبرية 

ال�صياحي  الن�صاطني  وتنامي  امل�صطرد  ال�صكاين  النمو  بفعل   )%30( ال�صرب  مياه  على  الطلب  يف 

وال�صناعي ناهيك عن اأمناط الأ�صتهالك املرتفعة التي ل تتنا�صب و�صح املوارد املائية يف اململكة مما 

�صبب يف هبوط م�صتويات املياه اجلوفية ومتلحها. وقد اأدى هذا الو�صع اإىل عبئ اإقت�صادي متنامي مع 

الزمن على كاهل احلكومة لدعم اإنتاج وتوزيع مياه ال�صرب املحالة، ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي 

املتزايدة، ناهيك عن ما �صي�صهده العامل من زيادة يف الجهاد املائي ب�صبب تداعيات واآثار تغري املناخ. 

ويعد تفعيل دور جمل�س املوارد املائية واعتماد ا�صرتاتيجيات الأدارة املتكاملة للموارد املائية املرتكزة 

على مثلث الكفاءة الإقت�صادية والعدالة الإجتماعية وال�صتدامة الإيكولوجية مع الرتكيز على جانب 

اإدارة الطلب واملحافظة والرت�صيد من جانب واإ�صالح وتعزيز قدرات املوؤ�ص�صات واإ�صالح ال�صيا�صات 

والت�صريعات املائية من اأولويات املحافظة على موارد املياه. 

لقد اأدى تدهور املياه اجلوفية كمًا ونوعًا من جانب وزيادة الطلب على الأرا�صي للقطاعني ال�صكني 



والأ�صتثماري من جانب اآخر اإىل خروج كثري من الأرا�صي الزراعية من دائرة الأ�صتثمار، وتراجعت 

وتدهور  واملوائل  البيئية  النظم  وفقدان  املتبقي منها،  وتدنى جودة  النخيل  واأعداد  املزروعة  الرقعة 

التنوع احليوي. المر الذي يتطلب معه و�صع ا�صرتاتيجيات للحفاظ على حجم وتنوع القطاع الزراعي، 

وا�صتخدام ا�صاليب زراعية متطورة، وممار�صات زراعية م�صتدامة ت�صتند على برامج بحث وتطوير 

زراعية لتعظيم انتاج الغذاء. كذلك تاأهيل حمطات معاجلة املياه ل�صتخدامها يف القطاع الزراعي، 

والعمل على تكامل ال�صيا�صات الزراعية وال�صيا�صات املائية. كذلك من الأهمية ادماج ق�صايا الطلب 

ومراعات  املناخ،  تغري  مع  التكيف  اجراءات  واحليوية يف  واملائية  الر�صية  املوارد  وادارة  املياه  على 

املوائمة بني التفاقيات البيئية الدولية مثل اإتفاقيات الت�صحر وفقدان التنوع احليوي وتغري املناخ.

وعلى الرغم من انخفا�س اإ�صهامات مملكة البحرين يف انبعاث غازات الحتبا�س احلراري التي ل 

% من   0.0147 �صكانها ميثل  اأن عدد  كما  العامل،  م�صتوى  على  النبعاثات  0.1% من جممل  تعدى 

�صكان العامل)عدد �صكان العامل 6.789 بليون ن�صمة بح�صب اإح�صائيات عام 2008( ، اإل اإنه يتوقع اأن 

يوؤثر تغري املناخ تاأثريُا كبريًا على مواردها املائية، واإنتاجها الزراعي اإثر ن�صوء حالت جفاف وزيادة 

اإثر  للغمر  املنخف�صة   �صواحلها  تعر�س  عن  ناهيك  اأ�صال،  املحدودة  املائية  مواردها  على  ال�صغوط 

اإرتفاع م�صتوى �صطح البحر. وللحد من هذه الآثار لبد من اإجراء تقييم لقابلية النظم الإيكولوجية 

للتاأثر بتغري املناخ. وينطوي و�صع ا�صرتاتيجية وطنية للتكيف مع تغري املناخ على اأهمية بالغة نظًرا 

لالإرتباط ال�صديد مع بني تغري املناخ والرفاه الب�صري.

حتديًا  اآخر  جانب  من  ال�صكانية  والزيادة  جانب  من  البحرين  مملكة  يف  الأرا�صي  حمدودية  ومتثل 

حقيقيًا للتنمية احل�صرية فعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتو�صعة الطرق وت�صييد اجل�صور فال تزال 

اأن تو�صع املدن وتداخلها مع املناطق  ال�صوارع غري قادرة على ا�صتيعاب الكم الهائل لل�صيارات. كما 

تفاقم  اإىل  اأدى  اخل�صراء  الرقعة  وتقل�س  –�صناعية/�صكنية،  خمتلطة  مناطق  ون�صوء  ال�صناعية، 

امل�صاكل ال�صحية من اأمرا�س تنف�صية، وولدات مبكرة وغريها. ونتج عن زيادة كمية النفايات ال�صلبة 

احلديثة  التقنيات  وغياب  القت�صادي،  بالنمو  املرتبطة  ال�صتهالك  واأمناط  ال�صكاين  النمو  بفعل 

تدهور  ق�صية  وتبقى  ع�صكر.  ملدفن  الأفرتا�صي  العمر  تناق�س  اإىل  بيئيًا  ال�صليمة  واملعاجلة  للتدوير 

البيئة البحرية بفعل الدفان، وتلوثها مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ثنائيُا وتلك غري املعاجلة يف 

اأوقات الذروة، اأو عند هطول الأمطار اأو عند حدوث خلل فني يف حمطة توبلي، وكذا التخل�س من 

الكميات الكبرية من احلماأة يف مدفن ع�صكر ق�صايا حتتاج اإتخاذ تدابري للتخفيف من تدهور البيئة 

احل�صرية واإنعكا�صاته على الإقت�صاد الوطني، وتعزيز ال�صتهالك امل�صتدام وحتفيز القطاع اخلا�س 

والتعليم  التوعية  بربامج  والنهو�س  املخلفات  اإدارة  جمال  يف  كاأولوية  التدوير  م�صاريع  يف  للدخول 

واإعتماد التخطيط والدارة املتكاملة للمناطق احل�صرية.

كفاءة  حت�صني  يف  التجارة  حترير  ي�صاهم  اأن  املتوقع  من  فاأنه  بالبيئة  املرتبطة  الق�صايا  جمال  ويف 



تبادل  وت�صهيل  النظيفة،  التكنولوجيا  اأمام  ال�صواق  وانفتاح  البحرين  مملكة  يف  املوارد  تخ�صي�س 

املنتجات ال�صديقة للبيئة، والهتمام باملوا�صفات واملقاي�ص�س ومنها �صهادات اليزو. وهو ما يتطلب يف 

اإعادة النظر يف ق�صايا الدعم ول �صيما دعم الطاقة، واأهمية ت�صمني ا�صعار ال�صلع واخلدمات كلفتها 

من  وغريها  اليزو  و�صهادات  البيئي  للبيان  وحوافز  النظيفة،  للتكنولوجيا  قرو�س  ومنح  احلقيقية، 

ادوات الدارة البيئية.

عر�س التقرير ثالث �صيناريوهات بيئية للبحرين ا�صتنادًا للقوى الدافعة الرئي�صية للتعرف على تطور 

على  واثرها  امل�صتقبل  يف  التنمية  م�صارات  مع  احلالية  والبيئية  والقت�صادية  الجتماعية  التوجهات 

الب�صرية، وحت�صني احلوكمة  املوارد  تنمية  ال�صتثمار يف  اأن  وبو�صوح  اأ�صارت  والتي  والبيئة.  الن�صان 

ت�صعى  اأن  البحرين  على  التي  الأ�صا�صية  الق�صايا  من  الإقليمي  التكامل  التعاون/  وحتقيق  البيئية، 

اأهداف  يحقق  اأوًل” لن  “الأ�صواق  �صيناريو  ال�صوق وحده يف  فالعتماد على  ال�صتدامة،  لتحقيق  به 

ة فربغم اأنه �صيح�صن من كفاءة ا�صتخدام املوارد وتطوير  الرفاهية الب�صرية، والأهداف البيئية املرجوَّ

�س لها البيئة، واإىل تباطوؤ التقدم  بع�س التقنيات احلديثة ال اأنه يوؤدي اإىل زيادة ال�صغوط التي تتعرَّ

يف حتقيق الأهداف الجتماعية، بالإ�صافة اإىل ازدياد التفاوت الجتماعي-القت�صادي الذي بدوره 

اأ�صلوب احلوكمة، بالتزامن  �صيعرقل النمو القت�صادي. يف حني اأن تنمية املوارد الب�صرية، وحت�صني 

مع ازدياد التكامل بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف �صيناريو “الإ�صالح اأوًل” و”ال�صتدامة اأوًل” 

اأوًل”، يوفر  “ال�صتدامة  اأن �صيناريو  بالتنمية القت�صادية. كما  الت�صحية  اأ�صرع دون  �صيحقق تقدم 

التقدم احلا�صل يف اأ�صلوب احلوكمة، والناجت عن تقدم عملية التحول الدميقراطي، ووجود الروابط 

تواجهه  الذي  ال�صتدامة  ي  لتحدِّ حالًّ  والبيئية،  والقت�صادية  الجتماعية  ال�صيا�صات  بني  امل�صتدامة 

البحرين.

اأخريًا فان التنمية امل�صتدامة وحماية البيئة ترتبط اإرتباطًا وثيًقا ومتداخاًل فالبيئة واملوارد الطبيعية 

هي اأ�صا�س ثروة البلدان وما يح�صل من تغري بيئي واإختالل يف اخلدمات التي تقدمها النظم البيئية 

يعني  وذلك  واأمنه  الجتماعية  وعالقاته  املادية  واأحتياجاته  الن�صان  �صحة  على  يوؤثر  اأن  ميكن  لها 

انخفا�س يف م�صتوى الرفاهية اأو “الفقر” وفق التقييم البيئي لالألفية. وللتحول نحو �صيا�صات التنمية 

امل�صتدامة واحلفاظ على ما بلغته مملكة البحرين من م�صتوى متقدم يف جمال التنمية الب�صرية فاأنه 

واإدراج  ال�صكانية،  الزيادة  معدل  تثبيت  اأو  تباطوؤ  اىل  توؤدي  فعالة  �صكانية  �صيا�صات  تنفيذ  من  لبد 

موا�صيع اإقت�صاديات البيئة والتكلفة القت�صادية للموارد والتدهور يف �صميم ال�صيا�صة البيئية، وتعزيز 

اأكرب  اأهتمام  واإيالء  العربية.  والدول  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مع  القليمي  والتكامل  التعاون 

لق�صايا التعليم والتوعية البيئية للجمهور ودعمه، وتبني نهج ت�صاوري وت�صاركي يف �صياغة ال�صيا�صات 

البيئية، وتعزيز دور منظمات املجتمع املدين واإ�صراكها يف معاجلة الق�صايا البيئية واإدارتها من خالل 

احلمالت والربامج العامة للتوعية والتعليم.





�صكر وتقدير

العاملني  من  التقرير  هذا  اإعداد  يف  �صاهم  من  لكل  والتقدير  بال�صكر  البيئي  والتخطيط  التقومي  اإدارة  تتقدم 

بالوزارات واملوؤ�ص�صات العامة باململكة ، والأخ�صائيني يف الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية واخلرباء 

الذين �صاهموا يف اإعداد بع�س الف�صول ، للجهود املتميزة التي بذلت يف �صبيل اإ�صداره بال�صكل املطلوب. وتخ�س 

الإدارة بالذكر �صعادة الدكتور عادل خليفة الزياين ، املدير العام لالإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية 

للثقة والدعم الكبري الذي قدمه لالأخ�صائيني ليت�صنى اإ�صدار التقرير على يد كوادر وطنية وال�صكر مو�صول كذلك 

لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ) UNEP ( - مكتب غرب اآ�صيا للدعم املادي والفني ، وللمكتب ال�صت�صاري اإيكوديت 

على توجيهاتهم القيمة يف الإ�صراف العام وال�صياغة.

�مل�صاركون	يف	�إعد�د	�لتقرير	من	جامعة	�خلليج	�لعربي

 الأ�صتاذ الدكتور وليد خليل زباري

الدكتورة اأ�صماء علي اأبا ح�صني

�مل�صاركون	يف	�إعد�د	�لتقرير	من	�لهيئة	�لعامة	

املهند�صة زهوة حممد الكواري

املهند�صة �صوزان حممد العجاوي

ال�صيد عبدالكرمي ح�صن را�صد

ال�صيد اإبراهيم عبدعلي بوح�صني

املهند�صة مرمي حممد الأن�صاري

ال�صيد علي من�صور عبا�س

املهند�س ح�صن عبداهلل مرزوق

ال�صيد علي جا�صم  احل�صابي

ال�صيدة هيا �صلمان الدو�صري



�لـفــ�صـــــل	�لأول



البيئــة البحـريــة
والسـاحليـة



مملكة البحرين اأرخبيل من اجلزر، يقع يف اخلليج العربي، يف منت�صف امل�صافة بني م�صب �صط العرب وم�صيق 

هرمز، قريبًا من ال�صاحل ال�صرقي للمملكة العربية ال�صعودية. وي�صل جمموع اأرخبيل اجلزر اإىل 40 جزيرة منت�صرة 

يف م�صاحة بحرية تبلغ 8269 كيلومرتًا مربعًا تقريبًا، وتبلغ امل�صاحة الأر�صية لهذه اجلزر 760 كيلومرتًا مربعًا.

نحو وال�صاحلية  البحرية  البيئة   وت�صغل 

 7510 كيلومرتًا مربعًا ، اأي 92% من م�صاحة

من  %90 حوايل  حولها  ويتمركز   اململكة، 

عليها جميع حمطات وتقع  ال�صكان،   جملة 

 حتلية مياه ال�صرب. ومتتاز هذه البيئة بتنوع

 كبري يف اأنظمتها الأيكولوجية، فهناك بيئة

واحل�صائ�س والأع�صاب  املرجانية،   ال�صعاب 

غذاء م�صدر  تعتربان  اللتان   البحرية، 

 واحتماء لكثري من اأنواع الأ�صماك، وخا�صة

الطحالب، وبيئة  التكاثر،  فرتات   اأثناء 

 وامل�صطحات الطينية وال�صخرية والرملية،

امللحية، والنباتات  القرم  اأ�صجار   وبيئة 

 وغريها، وهي بيئات تعترب موائل للكائنات

 البحرية وحمطات للطيور البحرية املقيمة

الإقليمية املياه  حتتوي  كما   واملهاجرة. 

احليوانات بع�س  على  البحرين   ململكة 

.النادرة املهددة بالنقرا�س

 �صكل )1 ( احلدود

الربية والبحرية ململكة البحرين

اإن هذا التنوع يف البيئات، وبالتايل املوائل، جعل مملكة البحرين غنية باملوارد البحرية الهامة، كالأ�صماك والق�صريات 

ر اكتفاًء ذاتّيًا يف الأ�صماك املحلية،  والرخويات، ومركزًا لتغذية وح�صانة هذه الكائنات البحرية وتفريخها، مما وفَّ

و�صل اإىل نحو 98% من ال�صتهالك ال�صنوي.
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�لق�صايا	�لرئي�صة	يف	�لبيئة	�لبحرية	و�ل�صاحلية 	-1

توجد العديد من العوامل والقوى التي تدفع يف اجتاه العديد من امل�صاكل البيئية، وت�صاهم ب�صكل كبري يف تدهور 

البيئة البحرية، واأهم هذه القوى ما ياأتي هي:

	زيادة	�مل�صاريع	�لقت�صادية	يف	�ملنطقة	�ل�صاحلية: 	-1.1

�صهدت مملكة البحرين يف الفرتة الأخرية قيام العديد من امل�صاريع القت�صادية، التي �صكلت �صغوطًا على البيئة 

البحرية و�صاهمت ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر يف تدهور البيئة البحرية، ومن هذه امل�صاريع على �صبيل الذكر:

مرفاأ البحرين املايل:

املنامة  ملدينة  ال�صمايل  ال�صاحل  و�صط  يف  يقع 

مربع،  كيلومرت   0.38 بحوايل  تقدر  مب�صاحة 

اأبراج  من  املرفاأ  ويتكون  القدمي،  املرفاأ  موقع  يف 

ملكاتب جتارية، وم�صارف، ومرافق حيوية كمحطة 

لتوفري  واأخرى  ال�صحي  ال�صرف  مياه  ملعاجلة 

تنتهي  اأن  املتوقع  ومن  املركزي....اإلخ.  التربيد 

اأعمال اإن�صاء املرفاأ مطلع عام 2010م.

منتجع درة البحرين:

اأهمها  ا�صطناعية  جزر  عدة  من  املنتجع  هذا  يتكون 

جزيرة الهالل، ويقع يف اجلهة اجلنوبية ال�صرقية من 

جزيرة البحرين ويربط كل جزيرٍة باجلزيرة املجاورة 

 . مربع  كيلومرت  بـ20  م�صاحته  وتقدر  املاء  يعرب  ج�صر 

و�صياحيًة  �صكنية  �صاحليًة  مدينًة  امل�صروع  هذا  وميثل 

احليوية  املرافق  من  العديد  يحوي  اأنه  كما  م�صغرًة؛ 

امل�صطحات  ري  لغر�س  املياه  لتحلية  كمحطة  الأخرى 

وحمطة  املركزي،  التربيد  لتوفري  واأخرى  اخل�صراء 

ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ....اإلخ.

خليج البحرين :

يقع قبالة املنطقة الدبلوما�صية مب�صاحة كلية تقدر 

اجلزء  )م�صاحة  مربع  كيلومرت   0.765 بـحوايل 

 ،)0.30 الثاين  0.46 واجلزء  امل�صروع  الأول من 

وميثل هذا امل�صروع مدينًة �صاحليًة �صكنية، جتارية 

و�صياحيًة، هذا بالإ�صافة اإىل مرافق البنية التحتية 

العامة وحمطة ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ....

اإلخ. ومن املتوقع النتهاء من اأعمال اإن�صاء امل�صروع 

يف عام 2010م.

منتجع جزر اأمواج:

العديد من  على  ت�صتمل  متقاربة  عبارة عن جزر  وهو 

امل�صروع  م�صاحة  وتقد  وال�صكنية  ال�صياحية  املرافق 

بحوايل 2.790 كيلومرت مربع. ويقع هذا امل�صروع اإىل 

ال�صمال ال�صرقي من حمافظة املحرق.

2.1	�صح	�لأر��صي	�ل�صكنية	و�ل�صتعا�صة	بدفن	�ملناطق	�ل�صاحلية:

اأدى النمو ال�صكاين امل�صطرد يف عدد ال�صكان وما �صاحبه من زيادة الطلب على الأرا�صي ال�صكنية وحمدوديتها 

على الياب�صة اإىل جلوء اململكة اإىل دفن املناطق البحرية ال�صحلة لإقامة م�صاريع املدن ال�صكنية كم�صروع املدينة 
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ال�صمالية الواقع �صمال غرب البديع وتتاألف املدينة ال�صمالية من اأرخبيل من اجلزر مب�صاحة تقارب 6.9 كيلومرت 

مربع ، ويو�صح ال�صكل )2 (املخطط العام للم�صروع، ومن املقرر اأن يتم تنفيذ امل�صروع على مراحل عدة.

�صكل )2( املخطط العام مل�صروع املدينة ال�صمالية

3.1 زيادة	عدد	حمطات	حتلية	�ملياه	وحمطات	معاجلة	مياه	�ملجاري

�صاحب النمو ال�صكاين يف مملكة البحرين والتنمية الإقت�صادية زيادة الطلب على املياه املحالة، وزيادة احلاجة 

اإىل معاجلة مياه املجاري. وملواكبة هذه الزيادة، مت اإن�صاء العديد من حمطات حتلية املياه، وحمطات معاجلة مياه 

املجاري للعديد من امل�صاريع ذات الطابع الإ�صتثماري كمرفاأ البحرين املايل، خليج البحرين، درة البحرين منتجع 

العرين ال�صحراوي...اإلخ.

�ل�صغوط	و�ملخاطر	�لو�قعة	على	�لبيئة	�لبحرية 	-2

التنمية  اأن�صطة  من  وعدد  ال�صناعية،  التنمية  اأن�صطة  من  العديد  البحرين  ال�صاحلية مبملكة  املنطقة  تتمركز يف 

احل�صارية وال�صياحية، بالإ�صافة اإىل وجود البنية الأ�صا�صية للموانئ.
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على  ترتكز  حيث  والغربي؛  ال�صمايل  ال�صاحلني  يف  عنها  للمملكة  ال�صرقي  ال�صاحل  على  وتتنوع  الأن�صطة  وتختلف 

البرتوكيميائية، ومعامل حتلية  النفطية، واملجمعات  الأن�صطة ال�صناعية، كامل�صايف  العديد من  ال�صرقي  ال�صاحل 

ال�صاحلني  يف  والقت�صادي  والتنموي  ال�صياحي  الن�صاط  يكرث  بينما  الكهربائية،  القدرة  توليد  وحمطات  املياه، 

ال�صمايل والغربي. وقد اأدى هذا الختالف يف الأن�صطة اإىل اختالف ال�صمات الفيزيائية واحليوية، كحرارة �صطح 

البحر، وامللوحة، وتركيز اأيونات الهيدروجني، وغريها. وهناك عدد من املخاطر التي تهدد نوعية البيئة البحرية 

وال�صاحلية ومواردها البيئية مبملكة البحرين، وهي مرتبطة بامل�صادر الآتية:

1.2-	�مل�صادر	�لربية

م�صادر  اأهم  من  البحرين  اململكة  �صواحل  طول  على  بغالبيتها  املنت�صرة  ال�صحي  ال�صرف  مياه  حمطات  تعترب 

التلوث الربية؛ حيث تقوم بت�صريف كميات كبرية من مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة جزئيًا اإىل البيئة البحرية. 

ويعترب ت�صريف مياه املجاري املعاجلة م�صدرًا رئي�صًا للتلوث ال�صاحلي يف البحرين؛ حيث اإن املياه املعاجلة جزئيًا 

فة اإىل البحر من حمطات املعاجلة تت�صمن اأحيانًا جتاوزات يف ن�صب بع�س اخلوا�س، كالحتياج الكيميائي  وامل�صرَّ

فة اأي�صًا على اأحياء دقيقة ميكن  والبيوكيميائي لالأك�صجني، والأمونيا، وبع�س املعادن الثقيلة، كما حتتوي املياه امل�صرَّ

اأن تكون بكترييا والأوليات )الربوتوزوا( املمر�صة، ورمبا الفريو�صات اأي�صًا. ويرتبط 90% من منازل �صكان البحرين 

ب�صبكة املجاري الرئي�صة مبا�صرة ، بينما يتم نقل مياه املجاري من بقية املنازل عرب �صاحنات اإىل املحطة الرئي�صة 

بتوبلي. وي�صتقبل املرفق الرئي�س )حمطة توبلي( ملعاجلة مياه املجاري ما يزيد عن 190 األف مرت مكعب/ يوم من 

مياه املجاري املنزلية من خمتلف اأنحاء البالد، بالإ�صافة اإىل نحو 15 األف مرت مكعب/ يوم يتم ا�صتقبالها من عدة 

حمطات �صغرية منت�صرة يف خمتلف اأنحاء اململكة. ومت تقدير حجم مياه املجاري املعاجلة التي يتم ت�صريفها يف 

البحر بنحو 130 األف مرت مكعب يف اليوم.

ويوجد يف مملكة البحرين اإحدى ع�صر حمطة جمارٍي فرعية، وجميعها تقوم مبعاجلة مياه املجاري معاجلة ثالثية، 

وبت�صريف مياهها املعاجلة جزئيًا اإىل البيئة البحرية، ما عدا حمطة جامعة البحرين التي تقوم باملعاجلة ثالثيًا، 

ويتم ا�صتخدام مياهها املعاجلة لأغرا�س الري.وبالرغم من اأن حمطة توبلي تقوم باملعاجلة الثالثية اإل اأنها ونتيجة 

ال�صغط عليها فاإنها يف موا�صم الذروة تلقي مبياهها املعاجلة يف البحر، وفيما ياأتي اجلدول برقم )1( الذي يو�صح 

معدل ت�صريف املياه من حمطات املجاري.

احلد  كمنطقة  البحرين،  يف  حمددة  مناطق  يف  فتمار�س  ال�صاحلية  البيئة  على  املطلة  ال�صناعية  الأن�صطة  اأما 

ال�صناعية، ومنطقة �صرتة، وخليج توبلي، وراأ�س زويد، وينتج عن هذه الأن�صطة يف غالب الأحيان ملوثات لها اأثرها 

يف على البيئة البحرية ويو�صح اجلدول برقم )2( معدل ت�صريف مياه ال�صرف ال�صناعي من بع�س ال�صركات اإىل 

البيئة البحرية.
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جدول )1(  معدل ت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي من املحطات الفرعية اإىل البيئة البحرية، 2008

)معدل الت�صريف )مرت مكعب/ اليوماملحطة

1،340)حمطة جنوب األبا(1

308حمطة جو2

1،078حمطة اجل�صرة3

8،220حمطة �صمال �صرتة4

410حمطة ع�صكر5

269حمطة جدة6

ل يوجد ت�صريف اإىل البحرحمطة جامعة البحرين7

55حمطة الدور8

153حمطة الهملة9

جدول)2( - معدل ت�صريف مياه ال�صرف ال�صناعي من بع�س ال�صركات اإىل البيئة البحرية، 2008

ال�صركة

معدل الت�صريف

 مرت مكعب/(

)اليوم

العنا�صر الأ�صا�صية

693،974)�صركة نفط البحرين بابكو(1
 اأمونيا، كلور، فلور، مواد هيدروكربونية،

 كربون ع�صوي

2
 ال�صركة الوطنية لل�صناعات

البرتوكيماوية
اأمونيا، نرتات، كلور، الزئبق1،030،525

395�صركة تنقية املياه3
 الكلور، الكال�صيوم، ال�صوديوم، املاغني�صيوم،

البوتا�صيوم

30ال�صرق الأو�صط للثلج واملياه العذبة4

 الحتياج الكيميائي لالأك�صجني، كادميوم،

 ر�صا�س، جمموعة الكربون الع�صوي، املواد

البرتولية الفلورن�صية

اأمونيا، فلور، كلور، زنك20�صركة البحرين ل�صحب الأملنيوم5

امل�صدر: التقارير الن�صف ال�صنوية لل�صركات

ومن امل�صادر الربية التي ينتج عنها ملوثات ذات اأثر �صلبي يف البيئة البحرية حمطات حتلية املياه التي تتوزع على 

ال�صاحل ال�صرقي للمملكة، والتي يعمل بع�صها بتقنية التنا�صح العك�صي، كمحطة الدور، وحمطة راأ�س اأبوجرجور، 

وبع�صها بتقنية التبخري الومي�صي املتعدد املراحل، كما هو احلال مبحطة احلد، وحمطة العزل، اأما بع�صها الآخر 

الطاقة  اإجمايل  ويبلغ  احلد.  حمطة  من  الثالثة  املرحلة  يف  احلال  هو  كما  الأثر،  املتعدد  التقطري  بتقنية  فيعمل 

املياه  حتلية  حمطات  وتقوم  الواحد.  اليوم  يف  املحالة  املياه  من  مكعبًا  مرتًا   113،650 املحطات  لهذه  الإنتاجية 

الف�صل االول: البيئــة البحريــة وال�صاحليــة

25 24



وما  الكلور  اإىل  بالإ�صافة  ال�صاحلية،  املناطق  اإىل  التحلية  عمليات  عن  الناجتة  امللوحة  ال�صديدة  املياه  بت�صريف 

حتدثه من اأثر حراري، وهو الأمر الذي ميثل تهديدًا م�صتمّرًا وخطريًا للبيئة البحرية.

وتتوقف الآثار البيئية للمياه ال�صديدة امللوحة امل�صرفة من حمطات التحلية على اخل�صائ�س وال�صمات الفيزيائية 

فاإن  الأحيان  فيها. ويف معظم  املياه  يتم ت�صريف هذه  التي  ال�صاحلية  للبيئة  والكيميائية واحليوية )البيولوجية( 

هذه املياه تدخل مرة ثانية اإىل معامل التحلية مع ماآخذ املياه وهو ما يوؤدي اإىل انخفا�س الكفاءة الت�صغيلية لهذه 

املحطات.

زيادة  وتوؤدي  ال�صحية،  املائية؛ وخوا�صها  الأج�صام  الطبيعية يف  الذاتية  التنقية  وتوؤثر درجة احلرارة يف ظاهرة 

احلرارة اإىل الإ�صراع يف التحلل احليوي للمواد الع�صوية يف املاء وروا�صب القاع؛ وهو ما يوؤدي اإىل زيادة احلاجة اإىل 

الأك�صجني الذائب، حيث يقل ذوبان الأك�صجني يف املاء باإزدياد درجة احلرارة ويوؤدي ذلك اإىل ا�صتنفاد الأك�صجني 

ب�صرعة، واإىل تعفن املواد الع�صوية. 

املواد  ويتحد مبا�صرة مع كثري من  املاء،  للذوبان يف  �صريعة  له خا�صية  اأخ�صر م�صفر،  �صام  الكلور فهو غاز  اأما 

الع�صوية وغري الع�صوية، ويتكون مع املواد النيرتوجينية الكلورامينات التي لها اأي�صًا تاأثريات �صامة يف الأ�صماك، 

ة الكلور احلر نف�صه. كما يوؤدي الكلور اإىل نق�س كمية الأك�صجني املحمول بخاليا الدم احلمراء،  يَّ ولكنها اأقل من �صمِّ

وبالتايل يوؤدي اإىل اختناقها.

2.2�مل�صادر	�ل�صاحلية	

اأدى النمو الكبري وال�صريع والأن�صطة القت�صادية ال�صاحلية العديدة التي �صهدتها البحرين يف ال�صنوات الأخرية اإىل 

و�صع �صغوطًا اإ�صافيًة على البيئة البحرية وموائلها، وبالذات ال�صعاب املرجانية املهددة بالنقرا�س. و�صهدت �صواحل 

البحرين عمليات جرف للرمال ال�صاطئية، وردم للمناطق ال�صاحلية، وقد زادت هذه الأن�صطة يف ال�صبعينات ب�صبب 

ال�صغوط الناجتة عن امل�صروعات ال�صناعية وال�صكنية. وقد كان ردم م�صاحات كبرية من البحر اأمرًا مطلوبًا لإن�صاء 

املجمعات ال�صناعية، ولت�صييد ج�صر امللك فهد الذي يربط البحرين باململكة العربية ال�صعودية. واأدت عمليات ردم 

بع�س املناطق البحرية اإىل زيادة امل�صاحة ال�صطحية ململكة البحرين من 661.87 كيلومرتًا مربعًا يف عام 1963م 

اإىل 760 كيلومرت مربع يف عام 2007م، اأي اإن الزيادة بلغت 99 كيلومرتًا مربعًا يف اأقل من 45 �صنة، وقد اأدى تو�صع 

املدن والنمو احل�صري اإىل التعدي على م�صاحات كبرية يف املناطق ال�صاحلية يف مملكة البحرين.

3.2 �مل�صادر	�لبحرية

البيئة  على  ال�صغط  م�صادر  من  م�صدرًا  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  البحرين  اإىل  القادمة  النفط  ناقالت  متثل 

البحرية، فهناك كميات كبرية ل ي�صتهان بها من امل�صتقات النفطية التي يتم ت�صديرها ونقلها عرب مرفاأ �صركة 

نفط البحرين )بابكو( مبنطقة �صرتة، وقد اأدى عدد من حوادث الناقالت والن�صكابات النفطية اإىل اإحداث اأ�صرار 
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كبرية بالبيئة البحرية. ويتم ت�صريف كميات من النفط اإىل البيئة البحرية عن طريق مياه التوازن امللوثة بالنفط 

من الناقالت. كما تفرز خمتلف اأنواع ال�صفن املارة يف املياه الإقليمية ململكة البحرين مياه اآ�صنة، وزيوت م�صتعملة 

تنتج من عملية الطرد املركزي للزيت امل�صتخدم يف ت�صغيل ال�صفن، بالإ�صافة اإىل ما يت�صرب من غرف املحركات، 

ومن عمليات غ�صل املحركات. وبالرغم من قلة النفايات اإل اأنها ذات حمتوى عال من النفط. ومن املخلفات التي 

تخلفها ال�صفن اأي�صًا مياه ال�صرف ال�صحي، ولكي تقوم ال�صفن بالتخل�س من هذه النفايات ب�صورة �صحيحة يجب 

توفري املرافق املنا�صبة ل�صتقبال النفايات ومياه التوازن.

)بابكو(  البحرين  نفط  �صركة  تقوم  حيث  ومعاجلتها،  ال�صفن  خملفات  ل�صتقبال  مرافق  البحرين  يف  وتوجد 

با�صتقبال ومعاجلة خملفات ال�صفن الناجتة عن غ�صل خزاناتها، والتي عادة ما تكون عبارة عن خليط من املنتجات 

النفطية ومياه التنظيف. كما وت�صتقبل وتعالج ال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن )اأ�صري( احلماأ املرت�صب يف 

قيعان اخلزانات التابعة لل�صفن، وتقوم ال�صركات اخلدمية املرخ�صة من قبل الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة 

الفطرية با�صتقبال خملفات ال�صفن ونقلها اإىل املواقع املخ�ص�صة لها يف منطقة ع�صكر ملعاجلتها.

ويوجد عدد من خطوط الأنابيب يف البيئة البحرية وال�صاحلية للبحرين، وتقوم هذه اخلطوط بنقل النفط اخلام من 

ال�صعودية اإىل البحرين، ونقل امل�صتقات النفطية اإىل مرافئ الت�صدير وت�صكل هذه الأنابيب اأي�صًا اأحد ال�صغوط على 

البيئة البحرية وال�صاحلية ونادرًا ما يتم طمر خطوط الأنابيب يف املناطق ال�صاحلية ب�صبب التكلفة العالية لتنفيذ 

وغريها  والناقالت  باملراكب  ا�صطدامها  حوادث  من  تنجم  قد  التي  الت�صرب  حلوادث  عر�صة  يجعلها  مما  ذلك 

وم�صدرًا لتلويث البيئة البحرية.

اإن اأعمال جرف الرمال والطني يتم اإجراوؤها بكميات كبرية يف عدد من املناطق ال�صاحلية مبملكة البحرين، وجُتري 

اأعمال جرف الرمال ورفعها ملنع تراكم الروا�صب الطميية والرمال الناعمة يف املوانئ واملمرات املائية، بالإ�صافة 

اإىل اأنها جُترى لتنفيذ امل�صروعات الإن�صائية اجلديدة، وامل�صروعات الهند�صية التي ُتقام يف املياه املغمورة، ويتكون 

ما يتم جرفه من مواد رملية وطينية، وت�صتخدم هذه املواد بعد ذلك يف اأغرا�س الردم.

عن  الناجتة  باملياه  املعامل  هذه  تلقي  حيث  للمملكة،  ال�صرقي  ال�صاحل  على  الرمال  وغ�صل  جرف  معامل  وتنت�صر 

عمليات اجلرف والغ�صل يف البيئة ال�صاحلية املجاورة، ويف اأحيان عديدة تتجاوز ن�صبة الطمي )ال�صلت( يف املياه 

امل�صرفة احلدود امل�صموح بها، ويوؤدي انت�صار الطمي يف البيئة البحرية اإىل تكدر املياه واإفتقادها �صفاءها وبالتايل 

انخفا�س عمليات التمثيل ال�صوئي الالزمة لنمو الأحياء البحرية. ويلخ�س اجلدول برقم)3( الآتي جممل ما مت 

ذكره من �صغوط وخماطر على البيئة البحرية وال�صاحلية.

جدول )3( -ال�صغوط واملخاطر على البيئة البحرية وال�صاحلية

امل�صادر البحريةامل�صادر ال�صاحليةامل�صادر الربية

- حمطات معاجلة مياه املجاري

- حمطات حتلية املياه

- الأن�صطة ال�صناعية

- جرف الرمال ال�صاطئية

- ردم املناطق ال�صاحلية

- املرافق الرتفيهية وال�صياحية

- ناقالت النفط

- اأنابيب النفط يف البحر

- جرف الرمال البحرية
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3-	حالة	�لبيئة	�لبحرية	يف	مملكة	�لبحرين

1.3-	�ملو�ئل	�لبحرية	�لرئي�صة

ميكن	تق�صيم	�ملو�ئل	�لبحرية	�لرئي�صة	يف	مملكة	�لبحرين	�إىل:

ُمُهد	�حل�صائ�ص	�لبحرية

توفر احل�صائ�س البحرية اأف�صل املوائل للعديد من اأنواع الأحياء البحرية ذات الأهمية التجارية، وهي توجد على 

�صكل بقع ممتدة على طول �صواحل البحرين، وتزدهر هذه احل�صائ�س يف مملكة البحرين بكثافة على الرغم من 

رملية،  ركائز  الكثيفة على  الأع�صاب  وتتكون معظم منابت  اأمتار عمقًا.  ثمانية  اأكرث من  اإىل  اأنها ل متتد عمومًا 

وتوجد ثالثة اأنواع من الأع�صاب معروفة جيدًا يف مملكة البحرين، وهي توفر بيئة جيدة ومهمة للعديد من الأحياء 

البحرية، وتقع غالبيتها يف اجلزء ال�صرقي من املياه الإقليمية املغمورة، اأما ثاين اأكرب املنابت فتقع يف اجلزء الغربي 

من املياه الإقليمية املغمورة ململكة البحرين.

�لطحالب

الرئي�صة  البحرين  جلزيرة  املغمورة  واملنطقة  ال�صرقية  املد  منطقة  يف  املهيمنة  املوائل  اأنواع  من  الطحالب  تعترب 

وجمموعة جزر حوار. وت�صنف الطحالب يف البحرين اإىل اأربعة اأنواع: الطحالب اخل�صراء، والطحالب احلمراء، 

والطحالب البنية، والطحالب املرجانية. 

�ل�صعاب	�ملرجانية

على الرغم من العتقاد ال�صائد باأن ال�صعاب املرجانية ل توجد يف البيئات ذات الظروف املناخية القا�صية ال�صديدة 

23.5 يف �صمال وجنوب خط ال�صتواء على التوايل، 
o
التطرف، الواقعة يف املناطق املوجودة فوق واأ�صفل خط عر�س 

فاإن وجود ال�صعاب املرجانية يف منطقة اخلليج العربي يعد مثاًل فريدًا لتكيف الأحياء البحرية. ويوجد يف مملكة 

البحرين العديد من ال�صعاب املرجانية، وبو�صفها اإحدى املوائل، فاإنها توؤدي دورًا مهّمًا بالن�صبة اإىل بع�س الأنواع 

وقد مت  الأخرى.  احلية  بالكائنات  قورنت  ما  اإذا  التنوع  من  عالية  درجة  على  املرجانية  وال�صعاب  الأ�صماك.  من 

19 نوعًا من ال�صعاب  30 نوعًا من الأحياء البحرية التي توؤول اإىل  العثور يف املياه الإقليمية للبحرين على حوايل 

املرجانية، وتعادل هذه ال�صعاب املكت�صفة اأقل من 5% من مناطق ال�صعاب املرجانية يف ف�صت العظم وف�صت اجلارم 

وخور الف�صت. وتوجد ال�صعاب املرجانية الأكرث تنوعًا و�صحة يف ف�صت اأبولثامة، الذي يبعد حوايل 75 كيلومرتًا اإىل 

ال�صمال من جزيرة البحرين.

�أ�صجار	�لقرم

تت�صمن النظم البيئية لأ�صجار القرم Mangroves اأكرث من 60 نوعًا من الأ�صجار على م�صتوى العامل، وهي توفر 

الف�صل االول: البيئــة البحريــة وال�صاحليــة

27 26



حيزًا حيوّيًا لأكرث من 2000 نوع من الأ�صماك والالفقاريات والنباتات الهوائية يف خمتلف اأنحاء العامل،a وتوجد 

اأ�صجار القرم من نوع Avicennia marina يف خليج توبلي، وهو املكان الوحيد لتواجد هذا النوع، من اأ�صجار القرم 

الذي يعترب حتت تهديد النقرا�س ب�صب عمليات الدفان لالأرا�صي يف خليج توبلي، و ما يرتتب من ت�صريف مل�صانع 

غ�صل الرمال وحمطة توبلي ، كما توجد اأنواع اأخرى من اأ�صجار القرم يف دوحة عراد وهي تعد الآن موائل ا�صطناعية 

بعد قيام اإدارة الرثوة البحرية بزرعها يف منت�صف الت�صعينات من القرن املا�صي.

2.3 �لرثو�ت	�لبحرية	�حلية

1.2.3	�لق�صريات

1.1.2.3	�لروبيان

يحظى خليج توبلي واملناطق املائية ال�صحلة جنوب ف�صت العظم مبكانة متميزة ب�صبب وفرة الروبيان Penaeid بها. 

 Penaeus اأ�صا�صًا على نوع واحد هو  التجاري يعتمد  واإن كان ال�صيد  اأنواع من هذه يف تلك املناطق،  وتوجد �صتة 

semisulcatus. اأما الأنواع الأخرى فهي ت�صكل ما ن�صبته 5% من كميات الروبيان التي يتم ا�صطيادها �صنوّيًا.

وينمو نوعان فقط اإىل حجم جيد، هما:Penaeus latisulcatus و Matapenaeus Kutchensis، بينما تت�صم الأنواع 

 M. mogiensis و Metapenaeopsis stridulands و Trachypenaeus curvirostris و M. stebbingi :الأربعة الأخرى

ال�صغري  الروبيان  وتكون كمية  كليًا.  اأو  – جزئيًا  – بعد �صيدها  التخل�س منها  يتم  اأحجامها، وعادة ما  ب�صغر 

وحتى  )فرباير  ال�صيد  مو�صم  نهاية  يف  وذلك  �صيده،  يتم  الذي  احلجم  الكبري  الروبيان  كمية  من  اأكرب  احلجم 

يوليو(. وتعد �صفن ال�صيد التي تقوم بجرف القاع امل�صئول الأول عن ا�صتنزاف خمزون النوع الرئي�س من الروبيان 

املعروف علمّيًا با�صم P. semisulcate. ويدل على ذلك ما لوحظ من انخفا�س معدلت �صيد هذا النوع، واأحجامه 

ال�صغرية التي متت م�صاهدتها يف اأثناء درا�صة م�صحية اأجريت من قبل دول جمل�س التعاون اخلليجي. وبرغم ذلك، 

فاإنه من املرجح اأن يكون ل�صفن ال�صيد التي ت�صتخدم �صباك اجلر اأثر حمدود يف بي�س ذلك النوع من الروبيان. 
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2.1.2.3		جر�د	�لبحر

توجد اأربع عائالت من جراد البحر تنتمي اإىل الطائفة العليا من الق�صريات، ومن بني هذه العائالت توجد عائلتان 

يف منطقة اخلليج العربي، وهما: جراد البحر ال�صوكي اأو ال�صخري )العائلة Palinuridae(، وجراد البحر الزلق 

)العائلة Scyllaridea(. ومن بني عائلة جراد البحر ال�صوكي يتم ا�صتغالل بع�س الأنواع جتارّيًا، مثل: جراد البحر 

ال�صوكي املدور )الإ�صكالوبي(، وجراد البحر ال�صوكي.

 ،Scyllaridae ويف مملكة البحرين يتم احل�صول على جراد البحر ذي الأنف اجلارويف )الذي ينتمي اإىل العائلة 

واملعروف علمّيًا با�صم Thenus orientalis( ك�صيد جانبي – ب�صورة وا�صعة – اأثناء �صيد الروبيان، ويتم �صيد نحو 

200 طن من هذا النوع من جراد البحر �صنوّيًا.

2.2.3	�لأ�صماك

العربي؛ وذلك  للخليج  البحرية  املنطقة  املوجودة يف  الأ�صماك  اأنواع  انخفا�س ملحوظ يف عدد  بوجه عام، يوجد 

نظرًا اإىل �صيادة اجلفاف والظروف املناخية ال�صبه املدارية. ومع ذلك توجد الأنواع الفردية باأعداد كبرية. وحتتوي 

اأو  اأوقيانو�صية  مواطن  يعي�س معظمها يف  الأ�صماك،  نوع من   500 اأكرث من  على  العربي  للخليج  البحرية  املنطقة 

 71 125 نوعًا على الأقل. ويوجد يف البحرين  ال�صعاب املرجانية نحو  مواطن قاعية ناعمة احلبيبات، ويعي�س يف 

نوعًا.وقد ك�صف تقرير �صادر عن الهيئة العامة عن تراجع كميات �صيد الأ�صماك بن�صبة 68 يف املئة خالل الع�صرة 

اأعوام الأخرية، اإ�صافة اإىل تراجع اأنواع احلظور اإىل 18 نوعا فقط بعد اأن كانت ت�صل اإىل 33 نوعا. وميكن الإ�صارة 

اإىل اأن م�صائد الأ�صماك مل ت�صجل منّوًا يذكر منذ عام 1996م واجلدول )4( يبني تراجع كميات �صيد الأ�صماك يف 

الفرتة من 1998-2008، كما اأن اجلدول يو�صح اأي�صًا الرتاجع احلا�صل يف الق�صريات والرخويات.
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واجلدول )4(، تراجع كميات �صيد الأ�صماك يف الفرتة من 1998-2008 )الطن املرتي(

ت  عا جممو

الأ�صماك 

ال�صنوات

19981999200020012002200320042005200620072008

13861648.51082.61073.2823.11158607517944426520الأ�صماك

2617767025236.919283.653.314.99.823.4الق�صريات

749030.623.765.360.417.320.85.513.811.7الرخويات

1722172517831349925.31413708591964450556املجموع

3.3.  خ�صائ�ص	�لبيئة	�لبحرية

1.3.3	درجة	�حلر�رة

معظم الدرا�صات التي اأجريت حول قيا�س حرارة مياه البحر على �صواحل البحرين غطت مواقع قليلة، ولفرتة زمنية 

ق�صرية، وركزت كثريًا على املناطق ال�صمالية وال�صمالية ال�صرقية. و درجة احلرارة ترتاوح بني 14 و 35 درجة مئوية، 

ويو�صح اجلدول برقم )5( اأدناه التغري يف درجة احلرارة بني الأ�صهر والف�صول يف اأحد املواقع ال�صاحلية يف اجلزء 

ال�صمايل ال�صرقي من البحرين. ومن الوا�صح ارتفاع درجة احلرارة يف ف�صل ال�صيف، الذي ي�صل فيه املعدل اإىل 

31.4 درجة مئوية، مقارنة بف�صل ال�صتاء الذي ينخف�س فيه املعدل اإىل 18.4 درجة مئوية، وهذه النتيجة طبيعية 

b.ب�صبب ارتفاع درجة حرارة اجلو يف ف�صل ال�صيف مقارنة بف�صل ال�صتاء

جدول )5( ،التغري يف درجة احلرارة يف اأحد املواقع ال�صاحلية يف �صمال �صرق البحرين -2008م 

معدل درجة احلرارةالف�صل ومدته 

18.4ال�صتاء )دي�صمرب اإىل فرباير(

22.6الربيع )مار�س اإىل مايو(

31.4ال�صيف )يونيو اإىل �صبتمرب(

27.5اخلريف )اأكتوبر اإىل نوفمرب(

واأ�صارت درا�صة اأجريت يف �صهر يونيو فقط يف 25 موقعًا – بع�صها على ال�صاحل، وبع�صها بعيد عن املناطق ال�صاحلية 

– يف �صمال و�صمال �صرق البحرين، اأن درجة احلرارة تنخف�س بالتدريج كلما ابتعدنا عن املناطق ال�صاحلية. فعلى 
�صبيل املثال، اأعلى درجة حرارة �صجلت كانت يف املناطق ال�صاحلية الواقعة �صرق البحرين، وبالتحديد يف منطقة 

جو، و�صلت اإىل 31.5 درجة مئوية، بينما اأقل درجة كانت 29.2 درجة مئوية يف �صمايل ف�صت اجلارم الذي يقع يف 

اجلزء ال�صمايل من البحرين، وت�صري هذه النتائج باأن درجة حرارة املياه ال�صاحلية ال�صحلة اأعلى من درجة حرارة 

املياه العميقة البعيدة عن ال�صواحل. 
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3 2.3.�مللوحة

هناك درا�صة اأجريت على اأربعة مواقع �صاحلية فقط – و بالتحديد من جنوب جزيرة �صرتة اإىل قرية ع�صكر – 

يف الفرتة من فرباير اإىل دي�صمرب، ومن املالحظ عدم تغري ن�صبة امللوحة ب�صكل وا�صح مع تغري الزمن واختالف 

املواقع؛ وذلك ُيعزى اإىل اأن املواقع جميعها تقع يف �صرق وجنوب �صرق جزيرة البحرين، وهي مواقع متقاربة جّدًا. 

املكان  على  اعتمادًا  امللوحة  يف  فروق  اإىل  اأ�صارت  فلقد  البحرين،  �صواحل  معظم  على  اأجريت  التي  الدرا�صة  اأما 

والزمان، كما يو�صح ذلك يف اجلدولني )6( و)7(.

جدول )6( التغري ال�صهري للملوحة على �صواحل البحرين )%o( لعام 8200

ال�صهر
املعدل123456789101112

املوقع

55555354545555545455545254بالج اجلزائر

55555353555553545555555454الزلق

48474646504646475047465047البديع

43434343444743444542414243�صمال املحرق

42424242434242414742424342احلد

42424242424242404242424242ميناء �صلمان

42414042424341414242414241النبيه �صالح

42414143454541424242424242�صرتة

42434345434543424545434443ع�صكر

444544454546454245454444املعدل

3.3.3	�لأك�صجني	�لذ�ئب	يف	�ملاء

تراوح بني  بحرّيًا،  25 موقعًا  2001م يف  يونيو  �صهر  اأجريت يف  التي  الدرا�صات  املاء، بح�صب  الذائب يف  الأك�صجني 

5.1 و 6.2 مليجرام من الأك�صجني يف اللرت الواحد من ماء البحر؛ لي�صت هناك فروق ملمو�صة بني املواقع ال�صاحلية 

املختلفة واملواقع البعيدة عن ال�صاحل. ولكن يف اجلدول )8(، ومن نتائج الأ�س الهيدروجيني للماء، ميكن ال�صتنتاج 

اأن مياه البحر متيل نحو القلوية، ولكن امل�صتويات ل تتغري كثريًا مع الأ�صهر اأو مع املواقع، واأغلب الدرا�صات اأ�صارت 

اإىل اأن الأ�س الهيدروجيني عمومًا يرتاوح بني 7.83 و 8.26. اأما نتائج تركيز الأك�صجني الذائب يف املاء، فت�صري اإىل 

ارتفاعها يف ف�صل  ال�صتاء، وينخف�س عند  اأي يف ف�صل  املاء،  اأن الرتكيز عمومًا يزيد عند انخفا�س درجة حرارة 

ال�صيف.
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جدول )7( التغري الف�صلي للملوحة على �صواحل البحرين )%o( لعام 8200

اخلريفال�صيفالربيعال�صتاءاملوقع

54.154.254.654.5بالج اجلزائر

55.054.154.555.0الزلق

48.647.647.346.5البديع

43.143.945.141.7�صمال املحرق

42.542.743.142.0احلد

42.342.241.742.2ميناء �صلمان

41.941.842.041.7النبيه �صالح

42.043.442.641.7�صرتة

43.044.143.844.0ع�صكر

45.846.046.145.5املعدل

جدول )8(التغري ال�صهري يف بع�س اخل�صائ�س الطبيعية يف اأربعة مواقع �صاحلية لعام 2008

امللوحةال�صهر

)%o(

 الأك�صجني الذائبالأ�س الهيدروجيني

 )ملج/لرت(

-8.32-43.38.81-43.8فرباير

8.20-8.418.84-43.28.47-43.5مار�س

6.50-7.818.66-43.58.83-44.5اأبريل

6.21-7.798.27-40.47.86-42.0مايو

5.88-7.778.10-42.07.99-44.4يونيو

5.30-7.547.10-41.97.61-42.5يوليو

3.40-7.606.31-41.07.87-44.2اأغ�صط�س

4.48-7.816.44-41.17.82-41.3�صبتمرب

5.44-8.998.00-44.09.05-44.4اأكتوبر

5.22-7.036.75-41.57.95-42.1نوفمرب

6.61-7.637.09-42.37.84-44.3دي�صمرب

3.40-7.038.66-40.49.05-44.5املدى ال�صنوي

�جلهود	�ملبذولة	يف	مو�جهة	تلوث	�لبيئة	�لبحرية 	-4

من منطلق الواجب الوطني، وتنفيذًا لاللتزامات الدولية والإقليمية حلماية املنطقة البحرية، اأقامت الهيئة العامة 

حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية عددًا من الأن�صطة التي تهدف اإىل حماية املوارد البحرية. وقد مت 
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ت�صكيل »جلنة حلماية البيئة البحرية« يف نهاية الت�صعينيات من القرن املا�صي ت�صم خمتلف اجلهات املعنية، مبا 

فيها املنظمات غري احلكومية يف البلد. وكان من املهام الرئي�صة لهذه اللجنة:

)1( اإعداد مبادئ عامة حلماية املناطق ال�صاحلية.

)2( اإعداد خطة عمل حلماية املوارد البحرية على امل�صتويني املحلي والدويل.

)3( درا�صة اآثار ارتفاع م�صتوى �صطح البحر نتيجة لتغري املناخ على املناطق ال�صاحلية.

)4( اإعداد خطة لت�صجيع البحوث املتعلقة بالبيئة البحرية.

اإل اأن هذه اللجنة مل يتحقق لها النجاح التام يف اإجناز مهامها. 

ولقد بداأت الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية بربنامج ر�صد يهدف اإىل تاأ�صي�س اإدارة �صليمة لت�صريف 

النفايات ال�صائلة اإىل البيئة البحرية، ومن خالل هذا الربنامج كانت الإدارة العامة قادرة على بناء قاعدة بيانات، 

وحتديد م�صادر ال�صغوط على البيئة البحرية، وو�صع معايري وطنية خا�صة بت�صريف النفايات ال�صائلة اإىل البحر، 

وتنفيذ اأن�صطة الر�صد الدورية والتقييم. وت�صري النتائج النهائية لهذه الأن�صطة اإىل انخفا�س ملحوظ يف ت�صريف 

النفايات غري املعاجلة اإىل البحر نظرًا لتو�صيع وحدات املعاجلة، وتركيب مرافق املعاجلة يف املن�صاآت ال�صناعية 

الكبرية، وتعزيز �صيا�صة املراقبة الذاتية للنفايات ال�صائلة من ال�صناعات الرئي�صة. والأهم من ذلك، اإلزام امل�صاريع 

التي اأن�صئت حديثًا بالقيام بتقييم الأثر البيئي.

قت مملكة البحرين يف عام 1998م على »اتفاقية رم�صار«، ومت حتديد عدد من املناطق ال�صاحلية واعتبارها  كما �صدَّ

مناطق حممية. وت�صمل هذه املناطق منابت اأ�صجار القرم يف خليج توبلي، وجزر حوار ومواردها البحرية املحيطة 

بها. كما وقعت اململكة على اتفاقية الأمم املتحدة ب�صاأن قانون البحار لعام 1982م، والتفاقية الدولية ملنع تلوث 

البحار بالنفط )ماربول( يف عام 1985م.

على	�مل�صتوى	�لإقليمي 	.1.4

قامت البحرين باعتبارها ع�صوًا يف املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية، بالتوقيع والت�صديق على التفاقيات 

الآتية:

)1( اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون ب�صاأن حماية البيئة البحرية من التلوث.

)2( الربوتوكول املتعلق بالتعاون الإقليمي يف مكافحة التلوث بالنفط واملواد ال�صارة يف احلالت الطارئة.

)3( بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث من امل�صادر الربية.

)4( الربوتوكول املتعلق بالتلوث البحري الناجم عن ا�صتك�صاف وا�صتغالل اجلرف القاري.

وعلى الرغم من اأن عددًا من القوانني قد �ُصنَّت حلماية البيئة البحرية وال�صاحلية، فاإن هذه القوانني حتتاج اإىل 

التحديث، والتنقيح، والرتكيز بو�صوح على التنمية امل�صتدامة للموارد ال�صاحلية والبحرية. واإن خطة الهيئة العامة 

هي الرتكيز على و�صع خطط ا�صرتاتيجية لإدارة املناطق ال�صاحلية، والإدارة املتكاملة للموارد البحرية. 
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خطة	�لطو�رئ	ملكافحة	�لن�صكابات	�لنفطية	باململكة 	.2.4

مت اإعداد خطة الطوارئ ملكافحة الن�صكابات النفطية مبملكة البحرين يف مطلع الت�صعينات من القرن املا�صي، قبل 

ما يقارب خم�صة ع�صر عامًا، ومنذ ذلك التاريخ مل يتم اإجراء اإل تدريب عملي واحد على اخلطة. وت�صارك يف تنفيذ 

– اإدارة  ال�صواحل  البلديات، ووزارة الداخلية )خفر  اخلطة كثري من اجلهات والوزارات احلكومية، مثل: وزارة 

ذات  والوزارات  الهيئات  من  وغريها  ال�صحة،  ووزارة  الوطني،  والقت�صاد  املالية  ووزارة  العام(،  املرور–الأمن 

اإ�صرافّيًا وتن�صيقّيًا يف جمال  العالقة. وتوؤدي الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية دورًا 

املا�صي حتى  القرن  من  الت�صعينات  منذ مطلع  الوزارات  التي طالت  التغيريات  اإىل  ونظرًا  الن�صكابات.  مكافحة 

يومنا هذا، اأ�صبح من ال�صروري حتديث اخلطة الوطنية مبا يتنا�صب مع الو�صع احلايل لهذه الهيئات والوزارات؛ 

لذلك بداأت الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية م�صروعًا لتحديث هذه اخلطة بالتعاون 

مع اجلهات املعنية.

ومتتلك الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية بع�س املعدات والأدوات التي توؤهلها ملكافحة 

الهيئة  التي متتلكها  املكافحة  واأدوات  الآتي معدات  الأوىل. ويبنيِّ اجلدول )9(  الدرجة  النفطية من  الن�صكابات 

العامة، ومركز امل�صاعدات املتبادلة للطوارئ البحرية-ميماك، و�صركة نفط البحرين الوطنية-بابكو.

	�حلو�دث	�لبحرية	�لتي	متت	معاجلتها 	.3.4

لعل اأهم حادث ان�صكاب نفطي حدث يف مملكة البحرين هو ذلك الن�صكاب الذي ح�صل يف مار�س عام 2003م، 

20 مياًل  اأبلغ جناح الطريان بوزارة الداخلية البحرينية عن ر�صد بقعة نفط يف عر�س البحر، تبعد قرابة  حيث 

�صمال اخلط ال�صاحلي ال�صمايل جلزيرة البحرين، وبداأ النفط بعد ذلك بالقرتاب من ال�صواحل البحرينية اإىل 

اأن و�صل اإىل ال�صواحل ال�صمالية وبعدها بحوايل ثالثة اأيام و�صل اإىل ال�صواحل ال�صرقية والغربية جلزيرة املحرق. 

كما توغلت بقعة النفط اإىل ميناء �صلمان، وانت�صرت يف مرفاأ ل�صيد الأ�صماك ُملِحَقًة اأ�صرارًا كبرية فادحة بقوارب 

ال�صيد. عالوة على ذلك اقرتبت بقعة النفط نحو ماآخذ املياه ملحطتني لإنتاج الطاقة وحتلية املياه، بالإ�صافة اإىل 

حمطة ثالثة خم�ص�صة لتحلية املياه.

وقد ت�صبب هذا احلادث يف تلويث 18 كم من اخلط ال�صاحلي ململكة البحرين مبا يقرب من 100 طن من النفط 

لت اأي�صًا �صواهد على التلوث النفطي يف �صواحل اململكة العربية ال�صعودية بجوار ج�صر امللك فهد  اخلام، كما �ُصجِّ

الذي يربط البحرين بال�صعودية. وقد �صاهم رجال خفر ال�صواحل مبملكة البحرين وبالتعاون مع الهيئة العامة يف 

عمليات تنظيف البيئة البحرية من اآثار الن�صكاب النفطي، خالل الفرتة من 15 اإىل 24 مار�س 2003م.

الف�صل االول: البيئــة البحريــة وال�صاحليــة

35 34



جدول )9(، معدات واأدوات املكافحة التي متتلكها الهيئة العامة، ومركز مماك، و�صركة بابكو

No. Equipment EA MEMAC Bapco

1 Desmi Power pack 4 - 2

2 Desmi Skimmer 3 - 2

3 Desmi Skimmer floatation units 3 - 1

4 Desmi Hydraulic Hose Reels 3 - 2

5 Generator Airman battery 1 - -

6 German Power pack 1 - -

7 German Skimmer 2 - -

8 Boom (25 m) 82 - -

9 Boom (20 m) 111 - -

10 Boom (15 m) 115 - -

11 Shovels 270 - -

12 Rakes 123 - -

13 Rope - - -

14 Oil Catchers – super attack 
(50x50x0.4cm) - - -

15 Oil Catchers –  neo attack ace 
(50x50) 81 - -

16 Oil Catchers – mitsui (65x65x0.4cm) 96 - -

17 Anchors - large 22 - -

18 Anchors - medium 8 - -

19 Anchors - small 21 - -

20 Spare discharge hose 1 - -

21 Lockers 30 - -

22 Floaters - small 20 - -

23 Floaters - large 8 - -

24 Suck hose 5 - -

25  Rubber 90 - -

26 GT-185 skimmer - 1 -
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1-	�لق�صايا	�لرئي�صة	يف	قطاع	�لهو�ء

عوادم اأوًل وانبعاثات  وحتويلها،  الطاقة  توليد  عن  الناجمة  النبعاثات  ب�صبب  الهواء  جودة  تدين 

ال�صيارات، وانبعاثات القطاع ال�صناعي.

تداخل املناطق ال�صناعية واملناطق ال�صكنية وتزايد احتمالت تعر�س ال�صكان للملوثات الهوائية.ثانيًا

ارتفاع ن�صبة اجل�صيمات الدقيقة امل�صتن�صقة يف الهواء ب�صبب مقالع ال�صخور، وم�صانع اخلر�صانة ثالثًا

التي  الرملية  والعوا�صف  والت�صحر،  النباتي،  الغطاء  وقلة  والتعمري،  البناء  ومواقع  والطابوق، 

تتعر�س لها املنطقة.

الفتقار اإىل نظام اإنذار مبكر لتلوث الهواء.رابعًا

قلة توافر املعلومات عن بع�س النبعاثات، وقلة عدد حمطات قيا�س جودة الهواء.خام�صًا

نق�س الكوادر الفنية املتخ�ص�صة يف جمال تلوث الهواء.�صاد�صًا

قلة البحوث يف جمال التاأثريات ال�صحية لتلوث الهواء، وكذلك اخلا�صة بتقنيات الإنتاج الأنظف �صابعًا

والطاقة املتجددة.

2-	�ل�صغوط	�ملوؤثرة	يف	جودة	�لهو�ء

امللوثات املنبعثة من م�صادر حمددة اإىل الهواء املحيط، ميكن اأن تطراأ عليها تغريات فيزيائية وكيميائية، واإذا ما 

انبعثت بكميات كبرية ولفرتات طويلة، فاإنها ميكن اأن توؤدي اإىل اأ�صرار خمتلفة بحياة الإن�صان واحلياة الفطرية 

واحليوان والنبات، وتوؤثر يف ال�صتمتاع والتنعم مبظاهر احلياة. ومن ال�صغوط املوؤثرة يف جودة الهواء ما ياأتي:

1.2	�ملو��صالت

عوادم  من  املنبعثة  بالغازات  الهواء  يف  امللوثات  ن�صبة  ارتفاع  اإىل  اململكة  يف  الهواء  ملوثات  ر�صد  حمطات  ت�صري 

ال�صيارات؛ وبالتايل فهي ت�صكل الهمَّ الأكرب يف تلوث البيئة يف اململكة، ول �صيما اأنه بات من ال�صعب التحكم فيها نظرًا 

اإىل الزيادة املطردة الكبرية يف اأعداد ال�صيارات، والتي ت�صل اإىل 9% �صنوّيًا �صمن م�صاحة حمدودة. وُيَعدُّ انبعاث 

الغازات من قطاع املوا�صالت - وبالأخ�س املواد الهيدروكربونية، واأكا�صيد النيرتوجني NOx، واأول اأك�صيد الكربون 

CO - مو�صع قلق واهتمام اجلهات املتخ�ص�صة 
2
وانبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 

 ، 

PM
10

CO، واجل�صيمات العالقة 

حملّيًا واإقليمّيًا ودولّيًا. وهذه النبعاثات الناجمة عن عملية احرتاق الوقود الأحفوري، ت�صكل ن�صبة كبرية متنامية 

من انبعاثات الأن�صطة الب�صرية على امل�صتوى العاملي. ويف درا�صة قامت بها �صوؤون البيئة مبملكة البحرين خالل عام 

1997م حل�صاب كمية انبعاث ملوثات الهواء من م�صادر اأنبعاثها، تبنيَّ اأن املركبات ت�صاهم بحوايل 49% من جمموع 

رة بحوايل 1.686 األف طن. كما تبنيَّ اأن حوايل 39.91% من  انبعاثات ملوثات الهواء يف مملكة البحرين، واملقدَّ

انبعاثات اأول اأك�صيد الكربون م�صدرها املركبات، واأن املركبات هي امل�صدر الرئي�س لنبعاث املواد الهيدروكربونية؛ 

رة باأكرث من 102  ر ن�صبة م�صاهمتها بحوايل 98.85% من جمموع انبعاثات امللوثات الهيدروكربونية املقدَّ حيث تقدَّ

األف طن �صنوّيًا، اأما بالن�صبة اإىل م�صاهمتها يف انبعاث اجل�صيمات العالقة، واأكا�صيد النيرتوجني، واأك�صيد الكربيت، 

فتقدر بحوايل 35.6% و 29.8% و 4.2% على التوايل ) جدول برقم 1(.
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جدول )1(: كمية انبعاث ملوثات الهواء من قطاع املوا�صالت )املركبات( 

كمية النبعاثات �صنوّيًا
الرمز  العن�صر

% طن/ �صنة

39.9 672841.6 CO اأول اأك�صيد الكربون

4.2 1682.1 SO اأك�صيد الكربيت

29.8 46257.8 NO اأك�صيد النيرتوجني

35.6 5046.3 PM
10

اجلزيئات العالقة

98.8 100926.3 - الهيدروكربونات

49.0 826754.1 املجموع

امل�صدر: �صوؤون البيئة، وزارة الإ�صكان والبلديات والبيئة، 1997م.

2.2	قطاع	�ل�صناعة

تكرير  عمليات  ُتَعدُّ  حيث  اجلوي،  الهواء  تلويث  ناحية  من  الثانية  املرتبة  يف  امل�صانع  عن  الناجمة  الغازات  حتل 

الإدارة  و�صعت  وقد  الهواء.  لتلوث  الرئي�صة  امل�صادر  الكهرباء، من  اإنتاج  الأملنيوم، وحمطات  و�صناعات  النفط، 

العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية منذ الثمانينات العديد من ال�صوابط وال�صرتاطات البيئية 

التي تلزم امل�صانع القائمة بت�صحيح اأو�صاعها مبا يتالءم مع احلفاظ على البيئة، ويتم التحكم يف هذا اجلانب من 

خالل املتابعة امل�صتمرة مع امل�صانع واللجان التي تقوم بدورها باللتزام باملعايري البيئية ويتاأثر و�صع جودة الهواء 

يف مملكة البحرين بامل�صادر الآتية يف اجلدول برقم)2(:

جدول)2(: امل�صادر الثابتة واملتحركة للملوثات مبملكة البحرين

2- امل�صادر املتحركة1- امل�صادر الثابتة

العددامل�صدرالعددامل�صدر

345،350 )اإح�صائية 2007(عوادم ال�صيارات 1اإنتاج وتكرير النفط

غري متوافر/ حمدد امللوثات العابرة للحدود1اإنتاج الغاز الطبيعي

4اإنتاج الطاقة

1�صناعة البرتوكيماويات

7اإنتاج وحتويل الأملنيوم

غري متوافرال�صناعات التحويلية

1املحاجر )مقالع ال�صخور(

2مدافن النفايات



�صكل )1(: �صور لبع�س م�صادر تلوث الهواء يف مملكة البحرين

40
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برنامج	ر�صد	جودة	�لهو�ء	يف	مملكة	�لبحرين

مت  ثم  متنقلة،  �صبه  حمطة  با�صتخدام  1986م  عام  البحرين  مملكة  يف  املحيط  الهواء  جودة  ر�صد  برنامج  بداأ 

فيما بعد اإ�صافة ثالث حمطات ثابتة عام 1993م، ويف عام 2006م مت ا�صتبدال جميع املحطات بخم�س حمطات 

عت على حمافظات اململكة اخلم�س (املحرق، العا�صمة، الو�صطى، ال�صمالية، اجلنوبية(. وترتبط  حديثة متنقلة، وزِّ

حمطات الر�صد اخلم�س بحا�صبني اآليني مركزيني لتخزين بيانات الر�صد يف مبنى الإدارة العامة حلماية البيئة 

واحلياة الفطرية وقد مت تزويدهما بربنامج ات�صال قادرعلى �صحب وتخزين بيانات ر�صد جودة الهواء ملتو�صط 

دقيقة واحدة كحد اأدنى ب�صورة تلقائية، اأو بح�صب الطلب.

اأول  التي ت�صمل  الهواء  اأهم تراكيز  للتعرف على  ال�صاعة؛  تعمل هذه املحطات على ر�صد جودة الهواء على مدار 

والأوزون  والأمونيا،  الهيدروجني،  وكربيتيد  النيرتوجني،  اأك�صيد  وثاين  الكربيت،  اأك�صيد  وثاين  الكربون،  اأك�صيد 

الأر�صي، وفلوريد الهيدروجني، وجمموع املواد الهيدروكربونية دون امليثان، واملركبات الع�صوية الطيارة )البنزين، 

الطق�س،  عنا�صر  تر�صد  كما  ميكرون.  من10  واأقل   2.5 من  اأقل  امل�صتن�صقة  واجلزيئات  والزايلني(،  الطولوين، 

ومنها: �صرعة الرياح واجتاهها، ودرجة احلرارة، والرطوبة الن�صبية، والإ�صعاع ال�صم�صي؛ وذلك لأهميتها وعالقتها 

مبدى تركيز ملوثات الهواء، واإعطاء موؤ�صر لتحديد اجتاه م�صادر امللوثات.

 �صكل  )2( 

�صورة لإحدى حمطات ر�صد جودة الهواء

�صكل  )3(

خارطة تبني مواقع ر�صد جودة الهواء
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3-	�مللوثات	�ملقي�صة	وو�صع	جودة	�لهو�ء	يف	مملكة	�لبحرين

)CO(	�لكربون	�أك�صيد	�أول	غاز	1.

ة ملا له من قدرة على  ـيَّ مِّ هو غاز عدمي اللون والرائحة، �صديد ال�صُّ

اإىل  يوؤدي  ما  وهو  الدم،  يف  الهيموجلوبني  مع  ال�صريع  التفاعل 

انخفا�س م�صتوى الأك�صجني يف اجل�صم، ومن ثم الختناق اإذا ما 

تواجد بكميات غري قليلة. وهو اأكرث امللوثات الأ�صا�صية وجودًا يف 

الهواء، وخا�صة يف املدن احل�صرية، ويت�صاعد نتيجة لالحرتاق 

غري الكامل للوقود الكربوين، وُتَعدُّ و�صائل النقل املختلفة م�صئولة 

بن�صب تزيد على 70% عن تلوث الهواء بهذا الغاز.

)SO
2
2.	غاز	ثاين	�أك�صيد	�لكربيت	)

هو غاز عدمي اللون، ذو رائحة نفاذة ومهيجة للجهاز التنف�صي، 

يذوب يف  الذي  الكربيت،  اأك�صيد  ثالث  ليكون  ويتاأك�صد يف اجلو 

اأمطارًا  فيت�صاقط  الكربيتيك،  حم�س  مكونًا  �صريعًا  املاء  بخار 

وينبعث  كرذاذ حم�صي.  العالية  الرطوبة  اأو يف حالت  حم�صية 

هذا الغاز نتيجة ل�صتعال الوقود الأحفوري املحتوي على عن�صر 

النفط  اإ�صتخراج  خالل  وذلك  النفط(،   – )الفحم  الكربيت 

وعوادم  الكربيتيك،  حم�س  �صناعة  ومن  وتكريره،  واإنتاجه 

ال�صيارات التي تعمل بالديزل، وحمطات توليد الطاقة والتحليه. 

املدى  على  الغاز  هذا  من  العاليه  للم�صتويات  التعر�س  ويوؤدي 

الق�صري اإىل تاأثري حاد يف القنوات العلوية من اجلهاز التنف�صي، 

وحدوث اللتهاب ال�صعبي والرئوي، وانتفاخ الرئة.

)NO
2
3.	غاز	ثاين	�أك�صيد	�لنيرتوجني	)

ُيَعدُّ كلٌّ من غاز اأول وثاين اأك�صيد النيرتوجني من اأكرث  الغازات 

التي اأهتم بها املخت�صون يف جمال تلوث الهواء، ومن اأكرثها تاأثريًا 

يف الهواء، وتنبعث هذه الأكا�صيد عند احرتاق الوقود الأحفوري، 

ويف  ال�صيارات،  وعوادم  النيرتوجينية،  املركبات  تاأك�صد  عند 

حم�س  و�صناعة  العالية،  احلرارة  ذات  ال�صتعال  حمطات 

الهواء  يف  املختلفة  النيرتوجني  اأكا�صيد  تتكون  كما  النيرتيك. 

اأك�صيد النيرتوجني )NO(، الذي يوؤدي دورًا  اأول  من تفاعالت 
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اأ�صا�صّيًا يف التفاعالت ال�صوؤكيميائية، حيث يتاأك�صد اأول اأك�صيد النيرتوجني ويتحول اإىل ثاين اأك�صيد النيرتوجني 

وقد  ال�صوؤكيميائي،  ال�صباب  مكونًا  ال�صم�صية  الأ�صعة  وجود  مع  الهيدروكربونات  مع  يتفاعل  قد  والذي   ،)NO
2
(

الهتمام  تركز  وقد  احلم�صية.  الأمطار  وم�صببًا  النيرتيك  حم�س  مكونًا   )OH( الهيدروك�صيل  مع  اأي�صًا  يتفاعل 

اإىل  مائل  لون  ذو  غاز  وهو  البيئية،  املعايري  له  وو�صعت  والبيئي،  ال�صحي  لتاأثريه  النيرتوجني  اأك�صيد  ثاين  بغاز 

البني املحمر، وذو رائحة نفاذة، ويوؤدي التعر�س له اإىل الإ�صرار بقلب الإن�صان وجهازه التنف�صي،وانخفا�س م�صتوى 

الروؤية لديه، كما انه ي�صر بالنباتات.

)O
3
4.	غاز	�لأوزون	)

هو غاز ذو رائحة نفاذة، مييل لونه اإىل الزرقة، ويتولد عند �صطح الأر�س نتيجة التفاعل ال�صوؤكيميائي لالأكا�صيد 

الكربون  اأك�صيد  واأول  الهيدروكربونية  الأبخرة  النيرتوجينية مع 

وبخار املاء يف وجود الأ�صعة ال�صم�صية، كما يتولد من تاأثري اأك�صدة 

تيارات  وا�صتخدام  اللحام،  وعمليات  ال�صواعق،  من  الأك�صجني 

يف  امل�صتخدمة  الكهربائية  كالأفران  عاٍل،  جهٍد  ذات  كهربائية 

اأن�صجة  تلف  اإىل  له  التعر�س  ويوؤدي  والأملنيوم.  احلديد  �صهر 

بيئية  تاأثريات  وله  واحليوانية،  النباتية  للحياة  �صامٌّ  وهو  الرئة، 

على الغالف اجلوي.

)H
2
S(	�لهيدروجني	كربيتيد	5.

هو غاز ذو رائحة كريهة قوية ت�صبه رائحة البي�س الفا�صد، لي�س 

له لون، ويوجد ب�صورة طبيعية يف البيئة، وقد يتكون وينبعث حيثما تكون النفايات، واملجاري، وخملفات املوا�صي، 

وم�صاريف املياه الآ�صنة اخلا�صة بالإن�صان، وال�صاحنات التي تنقل النفايات واملخلفات الكيميائية، ومن املمكن اأن 

بنبعث اأي�صًا ب�صبب ال�صناعات التي ترتكز على مركبات الكربيت، 

اأو  النفط،  القريبة من حقول  الآبار  يوجد يف  اأن  اأنه ميكن  كما 

الآبار التي تتخلل ال�صخور الرملية. ويحتوي الغاز الطبيعي على 

28%  منه، لذا فقد يت�صبب يف تلوث الهواء يف املناطق التي يوجد 

بها اإنتاج للغاز الطبيعي، ويف مناطق م�صايف النفط.

ويوؤدى التعر�س لكربيتيد الهيدروجني برائحته النفاذة املعروفة 

وفقدان  التنف�صية،  امل�صالك  تهيج  اإىل  الفا�صد(  البي�س  )رائحة 

حا�صة ال�صم موؤقتًا، وعند التعر�س لرتكيزات اأعلى من 550 جزء 

يف املليون ، يحدث تدافع �صريع للهواء خارج الرئة، وهو ما يوؤدي 
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اإىل الختناق. كما يوؤدي التعر�س له اإىل الغثيان، وال�صعال، وال�صداع، والدوار، واللتهاب احلاد للعيون، واللتهاب 

اأك�صيد  ال�صامة، مثل: ثاين  الغازات  انبعاث  اإىل  ويوؤدي احرتاقه  انفجارات،  ا�صتعاله يف حدوث  ال�صعبي. ويت�صبب 

الكربيت، وحام�س الكربيتيك، ومركبات كربيتية اأخرى. اأما الكربيت املن�صهر منه فيت�صبب يف انبعاث الأبخرة 

اخلطرة عند ان�صكابه.

)NH
3
6.	�لأمونيا	)

هو غاز عدمي اللون، ميكن اأن يذوب يف املاء حتى ن�صبة %34، 

ويعد  )حادة(،  نفاذة  رائحة  ذو  للتاآكل،  م�صببة  مادة  وهو 

امل�صدر الرئي�س للنيرتوجني املكون 

الأمونيوم  واأ�صمدة  النيرتوجينية  الأ�صمدة  لكافة 

الفو�صفاتية.

وتت�صبب الأمونيا الالمائية يف حدوث اللتهابات والتهيجات 

باجللد، والعني، والأنف، واحللق، واجلزء العلوي من اجلهاز 

لعن�صر  الرئي�س  امل�صدر  هي  الأمونيا  اإن  وحيث  التنف�صي. 

املمكن  فاإنها من  املائية،  النباتات  لنمو  الالزم  النيرتوجني 

املائية  امل�صطحات   )eutrophication( اأجون  يف  ت�صهم  اأن 

الراكدة اأو البطيئة ال�صريان، وخا�صة تلك امل�صطحات ذات 

املحتوى املحدود من النيرتوجني.ويعد تاأثريها يف الكائنات 

املائية متو�صط ال�صمية، وحتى الآن مل يثبت علمّيًا اأن الأمونيا 

من املواد امل�صببة لل�صرطان. 

)NMHCs(	�مليثان	دون	�لهيدروكربونية	�ملو�د	7.
احتاد  من  اأ�صا�صًا  تتكون  متعددة،  ع�صوية  مركبات  هي 

الهيدروجني مع الكربون، وتنبعث نتيجة عمليات الحرتاق غري 

ال�صناعات  اء  اأم جرَّ ال�صيارات،  �صواء عوادم  للوقود  الكامل 

النفطية والبرتوكيمياوية، كما تنبعث نتيجة للتحلل البيولوجي 

املركبات  �صمنها  من  ويدخل  وامل�صتنقعات،  الع�صوية  للمواد 

الع�صوية املتطايرة، كالبنزين، والطولوين، والزايلني وغريها، وكذلك املركبات الع�صوية املتعددة احللقات، مثل 

الفينيل كلوريد، النفتالني، الفورمالني. وجميع هذه املركبات لها تاأثريات �صحية على الإن�صان عمومًا، وبع�صها قد 

ي�صبب الإ�صابة بالأمرا�س ال�صرطانية. 
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)VOCs(	�لطيارة	�لع�صوية	�ملو�د	8.

ذات  عديدة  مركبات  �صكل  على  الطبيعة  يف  املواد  هذه  توجد 

ال�صنوبر،  التي تطلقها �صجرة  الطبيعية  الرائحة  ت�صبه  رائحة 

ووحدات  ال�صيارات،  يف  الأحفوري  الوقود  حرق  عند  وتنبعث 

اإنتاج الطاقة، وامل�صانع.وعند اإنبعاثها تختلط مع بقايا الوقود 

ذلك  من  فينتج  الهواء،  يف  املوجود  والأك�صجني  الكربون  من 

وال�صمغ  والأ�صباغ  املذيبات  وتعد  متطايرة.  ع�صوية  مركبات 

اأهم  اجلاف  التنظيف  باأدوات  اخلا�صة  الكيميائية  واملواد 

م�صادر هذه املركبات.ومن املمكن اأن يكون بع�س هذه الغازات 

بع�س  وتلف  ال�صرطان،  ي�صبب مر�س  قد  الآخر  وبع�صها   ، �صامٌّ

النباتات. ومن اأمثلتها مركبات البنزين والطولوين والزايلني.

 2.5 10	ميكرون	و	 �مل�صتن�صقة	�لأقل	من	 9.	�جل�صيمات	

)PM 
2.5

 -PM
10
ميكرون	)

اأحجام  ترتاوح  �صائلة  اأو  �صلبة  مواد  من  دقيقة  ج�صيمات  هي 

عالقة  يجعلها  ما  وهو  ميكرون،   100 و   0.1 بني  ج�صيماتها 

عن  بعيدة  مل�صافات  وتنت�صر  طويلة،  زمنية  لفرتات  الهواء  يف 

والكيميائي على  الفيزيائي  تركيبها  تعتمد يف  م�صدرها. وهي 

طبيعة م�صدر انبعاثها، وت�صدر عن م�صادر طبيعية كالرباكني 

والبحار والرتبة، وعن �صناعات الأ�صمنت والطابوق، واملحاجر 

واملعادن،  النفط  عن  والتنقيب  احلفر  وعمليات  والك�صارات، 

عن  وكذلك  الإطارات،  وتاآكل  املختلفة،  النقل  و�صائل  وعوادم 

عمليات الحرتاق الكامل الذي يتخلف عنه الرماد، وعن حرائق 

املزروعات.

يف  تركيزها  وم�صتويات  اجل�صيمات  لهذه  الكيميائي  وللرتكيب 

الهواء اجلوي دور مهم يف تاأثريها يف البيئة ويف �صحة الإن�صان، 

تاأثريها  مدى  يف  وخا�صة  اأي�صًا،  كبرية  اأهمية  حلجمها  فاإن 

ال�صحي يف املتعر�صني لها، حيث يزيد تاأثريها كلما �صغرت يف 

احلجم واأمكن لها الو�صول والرت�صب يف اأجزاء اجلهاز التنف�صي 

ال�صفلي؛ ولذا اجته الهتمام اإىل اجل�صيمات العالقة يف الهواء 
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املحافظات

Xylene  STD = 623 ppm
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فيه  والتاأثري  التنف�صي  اإىل داخل اجلهاز  والو�صول  املرور  لقدرتها على  PM(؛ 
10

واأقل ) 10 ميكرون  ذات احلجوم 

بتاأثريات �صحية متعددة، وقد بداأت منظمة ال�صحة العاملية - يف الآونة الأخرية - تو�صي الدول بالهتمام اأكرث 

PM(. ويوؤدي انت�صار اجل�صيمات العالقة يف الهواء اإىل انخفا�س م�صتوى 
2.5

باجل�صيمات ذات احلجوم 2.5 ميكرون )

الروؤية، واإىل تاأثريات �صحية �صامة مبا�صرة - نتيجة لوجود معادن �صامة ومركبات كيميائية �صارة، مثل: الر�صا�س 

لها  اأن  كما  الأخرى،  التنف�صية  والأمرا�س  واحل�صا�صية  الربو  اأمرا�س  حالت  تفاقم  واإىل   ،- والفانديوم  والزئبق 

تاأثريات �صامة يف املزروعات واحليوانات، حيث تعوق عمليات التمثيل ال�صوئي.

جدول برقم )3(: م�صتويات امللوثات لعام 2007

الرمزامللوثات

القيمة ال�صغرى /

العظمى للمتو�صط 

ال�صهري 

اأهم التاأثرياتوحدة القيا�س

- غاز �صام ي�صبب الختناقجزء يف املليونCO1.16 / 0.35اأول اأك�صيد الكربون

SOثاين اأك�صيد الكربيت
2

جزء يف البليون2.53 / 11.77

- مهيج للجهاز التنف�صي

-  ي�صبب اللتهاب الرئوي 

ال�صعبي وانتفاخ الرئة
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اجلنوبيةالو�صطى العا�صمةال�صمالية املحرق

املحافظات

PM10 STD = 340 ug/m3

 PM10 اجل�صيمات الدقيقة اأقل من 10 ميكرون
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اجلنوبيةالو�صطى ال�صماليةالعا�صمة املحرق

املحافظات

PM2.5 STD = 50 ug/m3

 PM2.5 اجل�صيمات الدقيقة اأقل من 2.5 ميكرون
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NOثاين اأك�صيد النيرتوجني
2

جزء يف البليون10.18 / 26.56

- التاأثري يف اجلهاز التنف�صي

- انخفا�س م�صتوى الروؤية

- التاأثري يف النباتات

Oالأوزون
3

جزء يف البليون19.82 / 54.84

- يوؤدي اإىل تلف اأن�صجة الرئة

-  �صام للحياة النباتية 

واحليوانية

Hكربيتيد الهيدروجني
2
S6.37 / 1.15جزء يف البليون

-  تهيج امل�صالك التنف�صية 

وفقدان حا�صة ال�صم موؤقتًا

-  الغثيان، ال�صعال، ال�صداع، 

اللتهاب احلاد للعيون

NHالأمونيا
3

جزء يف البليون6.92 / 13.54

-  ي�صبب تهيجات والتهابات 

العني والأنف واحللق واجلزء 

العلوي من اجلهاز التنف�صي

الهيدروكربونات دون 

امليثان

- �صامة وم�صرطنةجزء يف املليون0.01 / 0.09

Cالبنزين
6
H

جزء يف البليون0.6 / 60.92

- م�صرطن

- يوؤدي اإىل تلف النباتات

Cالطولوين
6
H

5
CH

جزء يف البليون0.40 / 30.97

- م�صرطن

- يوؤدي اإىل تلف النباتات 

Cالزايلني
6
H

4
C

2
H

جزء يف البليون0.15 / 60.53

- م�صرطن

- يوؤدي اإىل تلف النباتات

اجل�صيمات الدقيقة 

الأقل من 2.5 ميكرون

PM
2.568.84 / 35.71

ميكروجرام/ 

مرت مكعب

-  الربو واحل�صا�صية واأمرا�س 

اجلهاز التنف�صي

-  ترت�صب يف اجلزء ال�صفلي من 

اجلهاز التنف�صي

اجل�صيمات الدقيقة 

الأقل من 10 ميكرون

PM
10

 / 74.69

207.03

ميكروجرام/ 

مرت مكعب

-  الربو واحل�صا�صية واأمرا�س 

اجلهاز التنف�صي

- تعوق عمليات التمثيل ال�صوئي 

الف�صل الثاين: جودة الهواء
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4-	جهود	�ململكة	للحد	من	تلوث	�لهو�ء

الوزاري برقم  القرار  الهواء، ومنها  الوزارية املتعلقة مبقايي�س حماية جودة  القرارات  اإ�صدار جمموعة من   )1(

)10( ل�صنة 1999م ب�صاأن املقايي�س البيئية )الهواء واملاء( وتعديالته.

وقد �صمل القرار الوزاري مقايي�س جودة الهواء لكل من: غاز ثاين اأك�صيد الكربيت، غاز ثاين اأك�صيد النيرتوجني، 

اجلزيئات امل�صتن�صقة )الأقل من 10 ميكرون(. كما �صمل مقايي�س امللوثات الهوائية من امل�صادر لكل من ال�صناعات 

الآتية: وحدات الحرتاق )جميع عمليات احرتاق الوقود(، عمليات تكرير النفط، عمليات �صهر الأملنيوم، عمليات 

�صهر و�صناعة املعادن غري احلديدية، �صناعة احلديد، �صناعة الأ�صمدة، �صناعة الأ�صمنت، �صناعة البرتوكيماويات 

وت�صنيع الأمونيا، �صناعة الأقم�صة، تكلي�س الفحم احلجري )راجع اجلدول برقم )5( يف هذا الف�صل(.

)2(	�لوقود	�لأنظف

قامت �صركة نفط البحرين )بابكو) بناًء على �صيا�صاتها والتزامها بالقرارات الوزارية - ومنها القرار برقم 21 

2000م، كما قامت  الر�صا�س عام  البنزين اخلايل من  باإنتاج  1996م،  لعام  البيئة  لقانون  1999م، وطبقًا  لعام 

بخف�س الكربيت يف الديزل من 6500 اإىل 500 جزء يف املليون لال�صتخدام املحلي، واأقل من 10 اأجزاء يف املليون 

ر. يف الديزل امل�صدَّ

)3(	برنامج	مر�قبة	عو�دم	�ملركبات

يعد هذا الربنامج من اجلهود الهامة يف حت�صني نوعية جودة الهواء يف اململكة؛ حيث يهدف اإىل مراقبة النبعاثات 

من  املنبعثة  واملواد  امللوثات  معايري  ب�صاأن  2002م  ل�صنة   )8( برقم  الوزاري  للقرار  طبقًا  املركبات  من  الناجمة 

املركبات اأو عوادمها والتفتي�س عليها بخ�صو�س احتواء املركبات امل�صتوردة ابتداًء من طراز )2004م( التي تعمل 

بوقود اجلازولني على املحول احلفزي، كما ين�س القرار على عدم جتاوز غاز اأول اأك�صيد الكربون يف املركبات التي 

تعمل على اجلازولني 45 جزءًا يف املليون، والهيدروكربونات 1.2 جزء يف املليون.

)4(	حتديث	�صبكة	�لر�صد	و�إ�صافة	مقايي�ص	جديدة

مت حتديث �صبكة ر�صد جودة الهواء عام 2006م، كما ذكر �صالفًا، حيث مت تغيري املحطات القدمية الثابتة مبحطات 

جديدة متنقلة، مع زيادة عدد املحطات من ثالث اإىل خم�س حمطات، وزيادة عدد امللوثات املقا�صة من �صتة ملوثات 

اإىل اثني ع�صر ملوثًا.
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)5(	�مل�صاركة	يف	�لتفاقيات	�لدولية	�ملنظمة	حلماية	�لغالف	�جلوي

جدول برقم )4( التفاقيات الدولية املنظمة حلماية الغالف اجلوي

التفاقية
تاريخ 

التوقيع

تاريخ الت�صديق 

والن�صمام
ما مت اإجنازهحمتوى التفاقية

اتفاقية الأمم 

املتحدة الإطارية 

لتغري املناخ

28 دي�صمرب 1994يونيو 1992

-  تثبيت تراكيز 

غازات الدفيئة

-  احلد من الأن�صطة 

الب�صرية املوؤثرة

الوطني  البالغ  تقرير  اإ�صدار 

املتعلق بالتفاقية   2005 الأول 

الإطارية لالأمم املتحدة لتغري 

املناخ، والعمل جار ٍعلى اإ�صدار 

الن�صخة الثانية منه

اتفاقية فيينا 

وبرتوكول 

مونرتيال ب�صاأن 

املواد امل�صتنفذة 

لطبقة الأوزون 

وتعديالته

28 �صبتمرب 

1989

27 اإبريل 1990

 26 يوليو 1990

احلد من تاآكل طبقة 

الأوزون 

الربامج  وتنفيذ  اإعداد 

التدريجي  للتخل�س  وامل�صاريع 

لطبقة  امل�صتنفذة  املواد  من 

الأوزون

اإتفاقية جنيف 

حلماية بيئة العمل 

من التلوث الهوائي 

وال�صو�صاء

1977
مل ي�صدق عليها 

بعد
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جدول برقم 5: مقايي�س النبعاث اإىل الهواء من امل�صادر املختلفة

املقيا�س الوحدة امللوثات امل�صدر القطاع/ ال�صناعة

50 للوحدات التي تكون الطاقة 

الداخلة فيها 50 ميجاوات 

100 للوحدات التي تكون الطاقة 

الداخلة فيها اأقل من 50 ميجاوات

)وذلك للوحدات التي تعمل بالوقود 

الزيتي(

مليجرام / م3
اجل�صيمات العالقة

)3()PM10(

جميع عمليات 

احرتاق الوقود

وحدات الحرتاق 

)2(،)1(

600- وقود غازي)4( جزء لكل مليون  كربيتيد الهيدروجني يف الوقود

500- وقود زيتي مليجرام / م3 ثاين اأك�صيد الكربيت

100- وقود غازي مليجرام / م3 اأكا�صيد النيرتوجني 

150- وقود زيتي  مليجرام / م3 اأكا�صيد النيرتوجني

100 مليجرام / م3 اأول اأك�صيد الكربون 

150 مليجرام / م3 كربيتيد الهيدروجني

جميع العمليات

تكرير النفط

50 مليجرام / م3 اجل�صيمات العالقة

100 مليجرام / م3 اأول اأك�صيد الكربون

%100-95 % لال�صرتجاع املركبات الع�صوية الطيارة

150 مليجرام / م3 ثاين اأك�صيد الكربيت

وحدات 

ا�صتخال�س 

الكربيت

500 مليجرام / م3 ثاين اأك�صيد الكربيت
وحدات الحرتاق 

الأخرى)5(

500 جزء لكل مليون اأول اأك�صيد الكربون

وحدة التك�صري 

بالو�صيط 

الكيميائي 

)FCCU(
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املقيا�س الوحدة امللوثات امل�صدر القطاع/ ال�صناعة

30 )يجب األ يزيد جمموع النبعاث 

على 3 كجم/ طن اأملنيوم(
مليجرام / م3 اجل�صيمات العالقة

خاليا الختزال

�صهر الأملنيوم

1 مليجرام / م3 فلوريد الهيدروجني

2 )يجب األ يزيد جمموع النبعاث 

على 1.25 كجم/ طن اأملنيوم(
مليجرام / م3 الفلوريدات

32
كجم / طن من 

الأملنيوم الألومينيوم
ثاين اأك�صيد الكربيت

20 مليجرام / م3 املركبات الع�صوية الطيارة

30 مليجرام / م3 اجل�صيمات العالقة
عمليات الت�صخني 

للوحدات 

ذات الأقطاب 

الكهربائية 

املوجبة 

)الأنودات(

500 مليجرام / م3 ثاين اأك�صيد الكربيت

400 مليجرام / م3 اأكا�صيد النيرتوجني

0.05
كجم / طن من 

الأملنيوم
الفلوريدات

20 مليجرام / م3 املركبات الع�صوية الطيارة

10 مليجرام / م3 مركبات الفو�صفور

5 مليجرام / م3 النحا�س ومركباته

2 مليجرام / م3 الكروم

5 مليجرام / م3 الر�صا�س

50 مليجرام / م3 كلوريد الهيدروجني

10 مليجرام / م3 الفلوريدات

30 مليجرام / م3 الكلور

1 مليجرام / م3 الكادميوم

الف�صل الثاين: جودة الهواء

51



املقيا�س الوحدة امللوثات امل�صدر القطاع/ ال�صناعة

500 مليجرام / م3 ثاين اأك�صيد الكربيت التلبد احلراري 

Sintering

�صناعة احلديد

750 مليجرام / م3 اأكا�صيد النيرتوجني

500 مليجرام / م3 ثاين اأك�صيد الكربيت

التكوير

Pelletizing250 مليجرام / م3 اأكا�صيد النيرتوجني

5 مليجرام / م3 الفلوريدات

جميع العمليات 

مبا فيها الأفران

50 مليجرام / م3 اجل�صيمات العالقة

1 مليجرام / م3 الر�صا�س

2 مليجرام / م3 الكروم

1 مليجرام / م3 النيكل

10 مليجرام / م3 اجل�صيمات العالقة

الأفران 

الكهربائية 

القو�صية

%99 % ا�صرتجاع املركبات الع�صوية الطيارة

جميع العمليات 30�صناعة الأ�صمدة مليجرام / م3 اجل�صيمات العالقة

50 مليجرام / م3 الأمونيا

400 مليجرام / م3 ثاين اأك�صيد الكربيت الأفران، 

املربدات، 

وحدات الطحن، 

وباقي العمليات

�صناعة الأ�صمنت
50 مليجرام / م3 اجل�صيمات العالقة

600 مليجرام / م3 اأكا�صيد النيرتوجني

15 )�صناعة البرتوكيماويات( 

30 )ت�صنيع الأمونيا(
مليجرام / م3 الأمونيا

جميع العمليات

�صناعة 

البرتوكيماويات 

وت�صنيع الأمونيا

5 مليجرام / م3 البنزين العطري

100 مليجرام / م3 اأول اأك�صيد الكربون

10 مليجرام / م3 كلوريد الهيدروجني

5 مليجرام / م3
فنيل كلوريد

) Vinyl Chloride(

5 مليجرام / م3
1،2 – ثنائي كلوريد الإيثان 

)Dichloroethane -1،2(

500 مليجرام / م3 ثاين اأك�صيد الكربيت

300 مليجرام / م3 اأكا�صيد النيرتوجني

20 مليجرام / م3 اجل�صيمات العالقة

20 مليجرام / م3 املركبات الع�صوية الطيارة
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املقيا�س الوحدة امللوثات امل�صدر القطاع/ ال�صناعة

20 )يجب األ يزيد جمموع النبعاث 

على 1 كجم/ طن من املنتج(
مليجرام / م3 املركبات الع�صوية الطيارة

عمليات 

التهذيب، 

التجفيف، 

وا�صتخدام 

املذيبات

�صناعة الن�صيج

50 مليجرام / م3 اجل�صيمات العالقة

الأفران
تكلي�س الفحم 

500البرتويل مليجرام / م3 ثاين اأك�صيد الكربيت

SO تطبق على جميع وحدات الحرتاق يف جميع امل�صانع، وقد حددت مقايي�س 
2
 ، NO

x
)1(  مقايي�س النبعاثات لـ 

SO من امل�صادر املختلفة لأي عمليات اأخرى غري الحرتاق.
2
 ، NO

x
النبعاثات لـ 

)2(  يجب اأن تكون غازات الحرتاق جافة، عند درجة حرارة 273 كلفن، و�صغط 101.3 كيلوبا�صكال، واأن تكون 

ن�صبة الأك�صجني معدلة اإىل 15% )حجم الأك�صجني/ احلجم الكلي(.

.
3

)3( مقايي�س اجل�صيمات العالقة )PM( للتطبيقات الأخرى هي 50 ملجم/ مرت

H يف الغاز اأعلى من هذه الن�صبة، فيجب ا�صتخدام نظام اإزالة ثاين 
2
S 4(  اإذا كان حمتوى كربيتيد الهيدروجني(

SO لإي�صالها اإىل هذه الن�صبة.
2
اأك�صيد الكربيت 

)5( للوحدات التي ل ت�صتخدم الغاز الطبيعي وقودًا، وت�صتخدم وقودًا غازّيًا اآخر.
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�لـفــ�صـــــل	�لثالث



المياه



56

�لقوى	�لد�فعة	و�ل�صغوط	�لرئي�صة	�ملوؤثرة	يف	جودة	�ملياه 	.1

اململكة ل توجد  فاإن  الأر�صية،  الكرة  البحرين على  امل�صاحة اجلغرافية، وموقع  الأمطار، وحمدودية  ب�صبب ندرة 

لديها موارد مائية طبيعية �صطحية، و ت�صتمد احتياجاتها املائية من موردين اأ�صا�صيني، هما: املياه التقليدية، واملياه 

غري التقليدية. وحتى عهد قريب ظلت املياه اجلوفية هي املورد الأ�صا�صي الذي يلبي طلب القطاعات املختلفة من 

املياه، اإل اأن النمو ال�صكاين املطرد الذي بداأ مع عقد 

التطور  عجلة  وت�صارع  املا�صي،  القرن  من  ال�صبعينات 

تزايد  اإىل  اأديا  �صببان  النفطية،  الطفرة  مع  التنموي 

املياه  اإمدادات  يف  عجز  وحدوث  املياه،  على  الطلب 

اجلوفية، الأمر الذي تطلب اللجوء اإىل م�صادر املياه 

والحتياجات،  الطلب  مقابلة  ل�صمان  التقليدية  غري 

وميكن  اجلوفية.  املياه  وتدهور  العجز  حدة  وتخفيف 

تلخي�س اأهم الق�صايا الرئي�صة يف قطاع املياه بالآتي:

ب�صبب  اجلوفية  املياه  لنوعية  امل�صتمر  التدين   -

ال�صطحي  التلوث  ب�صبب  وكذلك  ومتلحها،  ا�صتنزافها 

مناطق  وتقل�س  القائمة،  الإن�صانية  الأن�صطة  من  لها 

املياه اجلوفية ال�صاحلة لال�صتخدام املبا�صر.

- ازدياد الطلب على حمطات التحلية لتغطية الحتياجات املائية املتزايدة للم�صاريع التنموية، ومن ثم تزايد العبء 

على تلك املحطات، وتاأثر كفاءتها الإنتاجية.

- التلوث الهيدروكربوين والكيميائي ملياه البحر امل�صتخدمة يف التحلية، واحتمالت انتقاله اإىل مياه ال�صرب.

- عدم وجود اإدارة متكاملة للموارد املائية يف اململكة، وتعدد اجلهات املخت�صة بق�صايا قطاع املياه.

معدل االأمطار ال�صنوي

يكت�صب مناخ البحرين �صمات ومميزات املناطق اجلافة من 

العامل، والتي تزيد فيها معدلت البخر بدرجة كبرية عن كمية 

الهطل، حيث يقدر معدل البخر ال�صنوي بحوايل 1850 ملم. 

وتزداد معدلت البخر ب�صورة كبرية يف اأ�صهر ال�صيف لت�صل 

اليومي فيبلغ  البخر  اأما معدل  33 ملم/اليوم،  اإىل حوايل 

9 ملم/اليوم. وتهطل الأمطار يف ال�صتاء، وهي قليلة وغري 

 منتظمة ال�صقوط حيث ي�صل متو�صط كمية الأمطار حوايل

 80 ملم/�صنة.

املياه التقليدية وغري التقليدية

ُتعرف املوارد املائية الطبيعية )وتدعى اأي�صًا باملوارد املائية التقليدية( باأنها م�صادر املياه التي تن�صاأ دون تدخل مبا�صر 

من قبل الإن�صان، ولقد اأخذت هذه املوارد اأمناطًا متعددة، منها على �صبيل املثال اأحوا�س الأنهار والبحريات والأودية، 

والينابيع واملياه اجلوفية. واملياه اجلوفية هي املورد الطبيعي الوحيد يف اململكة.

وتعترب حمدودية التعوي�س الطبيعي للمياه اجلوفية يف مملكة البحرين مقارنة بال�صتهالك العايل لها من اأهم التحديات 

اإىل  املا�صية  قرن  الن�صف  مدى  وعلى  امل�صدر  لذلك  اجلائر  ال�صتنزاف  اأدى  ولقد  املوارد،  هذا  ا�صتدامة  تواجه  التي 

ارتفاع تركيز الأمالح يف املياه اجلوفية وتدهور نوعيتها وعدم قدرتها على تلبية الطلب الآدمي يف ظل الزيادة ال�صكانية 

املت�صارعة، مما حدا باجلهات املعنية اإىل تبني اإيجاد م�صدر اآخر يلبي احتياجاتها، وكانت تقنية حتليه املياه هي التي 

نهايات  تقليدية. ويف  الغري  املائية  املوارد  اأحد  املحالة  املياه  واعتربت  املا�صي،  القرن  ال�صبعينات من  منذ  اعتمدت  قد 

الثمانينات من القرن املا�صي، اأدرجت مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة كاأحد املوارد املائية غري التقليدية امل�صتخدمة يف 

جمال القطاع الزراعي لري املزروعات املقيدة وامل�صاحات التجميلية.
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2.	حـالة	�مليـاه

1.2	�ملياه	�جلوفية

ن�صبته  ما  د  تزوِّ اإذ  املياه،  من  اململكة  احتياجات  تلبية  يف  الوحيد  والطبيعي  الرئي�س  امل�صدر  اجلوفية  املياه  متثل 

القطاع  من  كلٍّ  يف  املائية  اململكة  احتياجات  من   %72

البلدي والزراعي وال�صناعي، وت�صتمد اململكة هذه املياه 

من ثالثة خزانات جوفية، هي: خزان الدمام، وخزان 

خزان  ويوفر  النيوجني.  وخزان  الر�صمة،  الرو�س-اأم 

الدمام )اخلزان اجلويف الرئي�س( معظم املياه اجلوفية 

ا�صتهالك  معدل  ويفوق  البحرين.  يف  �صنوّيًا  املطلوبة 

للخزانات  الطبيعي  التغذية  معدل  اجلوفية  املياه 

ال�صنوية  التغذية  معدل  )يقدر  كبرية  بدرجة  اجلوفية 

خلزان الدمام بحوايل 100 مليون مرت مكعب �صنوّيَا، ويبلغ معدل ال�صتخراج من هذا اخلزان حوايل 200 مليون 

مرت مكعب �صنوّيًا، اأي ُي�صتنزف من اخلزان �صنوّيًا ما يعادل 100 مليون مرت مكعب(، وهو ما يهدد بتدين جودتها 

لالأجيال القادمة.

�صكل )1(: اأنظمة طبقات املياه يف مملكة البحرين

البلدي بن�صبة  67%، يليه القطاع  وي�صتحوذ القطاع الزراعي على ن�صبة عالية من املياه اجلوفية امل�صتخرجة تبلغ 

  مياه محطات
التحلية

  مياه جوفية

78%

22%

توزيع مصادر املياه في مملكة البحرين

جزيرة 

�صرتة

جزيرة البحرين 

الرئي�صية

الوحدات اجليولوجية

Neogene ت�صكيل + ودائع 
حديثا

alat ع�صو

؟؟؟؟

ع�صو اخلرب

؟؟؟؟

م
ما

د
ل ال

ي
ك

�ص
ت

ت�صكيل الر�س

ت�صكيل اأم الردوما

املياه اجلوفية

؟؟؟

يف ظل تدفق املياه اجلوفية من 

ال�صعودية

اقتحام مياه البحر

ج منطقة تدفق املياه املاحلة 

الت�صاعدي

ر
ح

ب
ال

ح 
ط

�ص
ى 

و
صت

�
م

ت 
حت

رت 
م



58

30%، ثم ال�صناعي بن�صبة 3%. وقد اأدى ال�صتنزاف اجلائر للمياه اجلوفية خالل ن�صف القرن املا�صي اإىل انخفا�س 

املياه  ملوحة  ارتفاع معدلت  اأن  كما  عليها.  ودخولها  البحر  مياه  اإىل هجرة  اأدى  ما  وهو  املياه اجلوفية،  من�صوب 

500 جزء من  اجلوفية - التي ترتاوح بني 2000 و10.000 جزء يف املليون - عن املعدل املعتمد عاملّيًا )اأقل من 

املليون( يجعلها غري �صاحلة لل�صرب يف بع�س املناطق، وي�صع الدولة حتت عبء اقت�صادي تقت�صيه م�صاريع حتلية 

املياه، وكل ذلك اإىل جانب احتمال تلوث املياه اجلوفية ب�صبب خزانات مياه ال�صرف ال�صحي، وحقن املياه الراجعة 

لآبار النفط يف بع�س املناطق. وكان خيار حتلية املياه اأحد احللول التي طرحت يف �صبعينات القرن املا�صي لتلبية 

الطلب املتزايد على املياه.

2.2	�ملياه	�ملحالة

اأفتتحت مملكة البحرين اأوىل حمطات حتلية مياه البحر يف عام 1975م بطاقة اأولية بلغت 0.0189 مليون مرت 

مكعب يف اليوم فيما عرف مب�صروع حمطة �صرتة لإنتاج الكهرباء واملاء، وتال ذلك لحقًا تد�صني عدد من املحطات، 

مليون   62.75 اإىل  ال�صبعينات  منت�صف  ال�صنة يف  مليون مرت مكعب يف   0.95 من  املحالة  املياه  اإجمايل  لريتفع 

الأوىل من حمطة احلد  اإجنازًا كبريًا حني مت تنفيذ املرحلة  2000م  1999م. وقد �صهد عام  مرت مكعب يف عام 

اأبرمت حكومة  2002م  اأغ�صط�س  األبا )يف  0.15 مليون مرت مكعب يف اليوم، كما اأن حمطة  اأ�صافت حوايل  التي 

البحرين اتفاقية مع �صركة األبا ل�صراء املياه املحالة املنتجة من م�صروع تكلي�س الفحم( تقوم بتزويد خطوط الإمداد 

احلكومية بن�صبة من فائ�س املياه لديها، ويقدر ذلك بـ 16.6 مليون مرت مكعب يف ال�صنة. ويبلغ اإجمايل حمطات 

التحلية يف البحرين اليوم خم�س حمطات، ويف عام 2006م قفزت القدرة الإنتاجية اإىل 119 مليون مرت مكعب، 

املياه  وكمية  وموقعها  املحطات  عدد  اجلدول )1(  ويبنيِّ  2007م.  عام  يف 
 

مكعب مليون مرت   132.3 اإىل  وقفزت 

املنتجة منها يومّيًا.

3.2	مياه	�ل�صرف	�ل�صحي	�ملعاجلة

مع تنفيذ املخطط الرئي�س مل�صروع ال�صرف ال�صحي يف عام 1976م، ومع النمو ال�صكاين املطرد، بداأت البحرين 

التقليدية،  املياه غري  م�صادر  كاأحد  1982م  عام  املعاجلة يف  ال�صحي  ال�صرف  مياه  من  ال�صتفادة  بالتفكري يف 

التي يتحتم على الدولة ال�صتفادة منها لالأغرا�س الزراعية. ويف عام 1984م بداأت املعاجلة الفعلية للمياه، بينما 

1989م متت تو�صعة م�صروع معاجلة مياه  1985م. ويف عام  مت ا�صتخدام املياه املعاجلة لالأغرا�س الزراعية عام 

88% من  ال�صرف حوايل  �صبكات  املجمعة عرب  ال�صحي  ال�صرف  مياه  تدفق  اإجمايل  وي�صكل  ال�صحي.  ال�صرف 

اإجمايل مياه ال�صرف ال�صحي.
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جدول )1(: القدرة الإنتاجية اليومية املركبة ملحطات التحلية لعام )2007م(

خلط 

امل�صدر 

باملياه 

اجلوفية 

�صعة الإنتاج 

اليومي

)مليون مرت 

مكعب(

م�صدر املياه

امل�صتخدم واملنطقة

الطريقة 

امل�صتخدمة
ا�صم املحطة/ �صنة الت�صغيل العدد

√ 0.100 مياه البحر/ �صرتة
التبخري الومي�صي 

املتعدد املراحل

�صرتة لإنتاج الكهرباء  واملاء/ 

1975
1

- 0.057

املياه اجلوفية/ 

حاملة مياه الرو�س 

واأم الر�صمة

التنا�صح العك�صي
راأ�س اأبوجرجور لتحلية املياه/ 

1984
2

- 0.022
مياه البحر/ جو 

وع�صكر
التنا�صح العك�صي الدور لتحلية املياه/ 1990 3

√ 0.17
مياه البحر/ 

املحرق

التبخري الومي�صي 

املتعدد املراحل
احلد لتحلية املياه/ 1999 4

√ 0.032
مياه البحر/ جو 

وع�صكر

التبخري الومي�صي 

املتعدد املراحل
حمطة األبا/ 2002 5

امل�صدر: تقرير وزارة الكهرباء واملاء ال�صنوي )2007م(

�صكل )2(: مراحل معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف البحرين

رفع م�صتوى الثاين من بري�س

معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي التنمية يف البحرين

رفع م�صتوى املن�صاأة ملعاجلة 

النفايات
ا�صتخدام املياه املعاجلة 

للزراعة

تخطيط ا�صرتاتيجية مياه 

ال�صرف ال�صحي

بداأ معاجلة مياه ال�صرف 

ال�صحي

النظر يف ا�صتخدام التداول

1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

التو�صعات يف املن�صاأة 

ملعاجلة النفايات
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وقد بلغت كمية مياه ال�صرف ال�صحي التي ت�صتقبلها حمطة توبلي - التي ُتَعدُّ املحطة الرئي�صة ملعاجلة مياه ال�صرف 

/ اليوم لُيلقى يف البحر، وثالثـّيًا 68 
3

/ اليوم يف عام 2006م، ُيعالج منها ثنائّيًا 79 األف م
3

ال�صحي - 170 األف م

/ اليوم لُي�صتفاد منه مبا ن�صبته 80% يف ري املزارع والأعالف والأ�صجار وامل�صطحات اخل�صراء يف بع�س املناطق، 
3

م

15 و20 طّنًا يومّيًا، يتم ال�صتفادة منها من  ويتم التخل�س من الباقي يف البحر. وترتاوح كمية احلماأ املنتج بني 

قبل املزارعني كمح�صنات للرتبة مبا ن�صبته 30%، والباقي يتم التخل�س منه يف مدفن ع�صكر ملخلفات البلدية ويبني 

ال�صكل )3( كمية املياه املعاجلة منذ عام 1988م حتى 2006م. 

�صكل )3(: كمية املياه املعاجلة للفرتة من 1988م اإىل 2006م

�لآثار	�ملرتتبة	على	تدهور	جودة	�ملياه 	.3

لقد نتج عن ال�صتنزاف اجلائر للمياه اجلوفية خالل ن�صف القرن املا�صي انخفا�ٌس كبرٌي يف من�صوبها اأدى اإىل 

هجرة مياه البحر ودخولها على اخلزان، فزاد ارتفاع معدلت ملوحة املياه اجلوفية لتجعلها غري �صاحلة لل�صرب 

الطبيعية، ومن ثم  العيون  تدفق  انخفا�س تدريجي يف  املائية  املنا�صيب  انخفا�س  املناطق، وقد �صاحب  بع�س  يف 

توقف تدفقها وجفافها كلّيًا؛ وهو ما اأدى اإىل تدهور البيئات واملوائل الطبيعية للحياة الفطرية النباتية واحليوانية 
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امل�صاحبة لها، وبالتايل خ�صارة التنوع البيولوجي يف هذه املوائل، وخ�صارة العديد من موائل الطيور املهاجرة التي 

كانت تعد عيون البحرين الطبيعية اإحدى حمطاتها الرئي�صة، وال�صكل )4( ي�صور اأمثلة على هبوط امل�صتويات املائية 

وتوقف تدفق العيون الطبيعية مبملكة البحرين يف بداية اخلم�صينات من القرن املا�صي، وكيف اأ�صبحت مع نهاية 

الت�صعينات من القرن ذاته.

 �صكل )4(: العيون الطبيعية يف مملكة البحرين

)عني عذاري والرحى وال�صفاحية يف بداية اخلم�صينات ونهاية الت�صعينات(

امل�صدر: الق�صيبي، 1997م

وحتى الثالثينات من القرن املا�صي، كانت الزراعة حتتل املرتبة الثانية �صمن م�صادر الدخل القومي بعد جتارة 

اللوؤلوؤ، وكانت الرقعة املزروعة ت�صكل ن�صبة كبرية من امل�صاحة الكلية للدولة، وقد تناق�س ن�صيب الفرد من الأرا�صي 

الزراعية من 0.036 هكتار عام 1924م اإىل 0.009 هكتار يف عام 2003م. اأما يف الوقت احلا�صر، فترتكز الأن�صطة 

الزراعية على طول �صريط �صاحلي �صيق �صمايل اجلزيرة الرئي�صة، والأجزاء ال�صمالية الو�صطى وال�صرقية فقط، 

الزراعي  القطاع  بنية  يف  التدهور  وبدا  تدريجّيًا،  الزراعة  ملهنة  والجتماعية  القت�صادية  الأهمية  تراجعت  وقد 

ومقوماته جلّيًا خالل ال�صتينات من القرن املا�صي )ال�صكل 5(، وقد اأدى التدهور يف نوعية املياه اجلوفية )امل�صدر 

الرئي�س للري يف القطاع الزراعي(، وزيادة ملوحتها اإىل خروج كثري من الأرا�صي الزراعية من دائرة ال�صتثمار؛ 

ال�صكنية،  الأرا�صي  على  الطلب  زيادة  ب�صبب  وا�صتثمارية  �صكنية  مناطق  اإىل  وحتويلها  ت�صحرها،  ب�صبب  وذلك 

وارتفاع العائد منها مقارنة بال�صتثمار الزراعي.
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�صكل )5(: تدهور الأرا�صي الزراعية وخ�صارتها

واإذا كانت الزيادة املطردة يف ا�صتخراج املياه اجلوفية، وكميات املياه املنتجة من حمطات التحلية وحمطة معاجلة 

ال�صرف ال�صحي، قد تداركت العجز يف خمزون املياه باململكة وا�صتوعبت الطلب عليها حتى الآن، فاإنها يف الوقت 

ذاته �صاهمت يف تلوث البيئة. وتعد املوارد املائية غري التقليدية اأحد اأكرب م�صادر التلوث البيئي باململكة، فبينما 

�صاهمت حتلية مياه البحر يف تلبية كثري من الحتياجات املتزايدة با�صتمرار ملختلف القطاعات ال�صتهالكية، كان 

َمِلّيًا يف  التلوث البيئي اأحد اأبرز اآثارها ال�صلبية، التي من اأهمها تلك النبعاثات امللوثة للهواء التي اأ�صبحت ُترى 

يتم  التي  ال�صائلة  والنفايات  احلد،  وحمطة  الرفاع،  كمحطة  التحلية  حمطات  فوق  املنب�صطة  ال�صفراء  ال�صحب 

التخل�س منها يف البيئة البحرية فتهدد املوائل البحرية ذات الأهمية الجتماعية والقت�صادية بالفناء.

وبالرغم من حمدودية تاأثري حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي فيما اإذا متت اإدارتها بالطريقة ال�صحيحة، 

فاإن ق�صية التخل�س امل�صتمر من املياه غري املعاجلة يف اأوقات زيادة ال�صغط على حمطة توبلي تبقى اأحد الأ�صباب 

الرئي�صة لتلوث خليج توبلي وتدهور البيئات احل�صا�صة فيه ذات الأهمية القت�صادية والجتماعية. وتربز اإىل جانب 

على  عبئًا  منها  التخل�س  اأ�صبح  والتي  املعاجلة،  يومّيًا جراء  املنتج  للحماأ  الكبرية  الكميات  ق�صية  ال�صعوبة  هذه 

املدفن البلدي يف منطقة ع�صكر الذي �صارف على الإغالق. كما اأن التاأثري الجتماعي للتعاطي مع مياه ال�صرف 

ال�صحي املعاجلة ميثل التحدي الأكرب يف جمتمعات يغيب فيها الوعي جتاه املفاهيم التف�صيلية للمياه املعاجلة، 

فرتف�س ا�صتخدامها من معتقد ديني واجتماعي، وذلك يف ظل نق�س �صديد للموارد الطبيعية، واأولويات وا�صحة 

تنا�صد ا�صتعادة ولو جزء من تكاليف الإنتاج الباهظة.

وقد رافق النموَّ ال�صكاينَّ الكبرَي خالل اخلم�صني �صنة املن�صرمة ارتفاٌع يف معدلت النمو احل�صري، وفتحت الطفرة 

النفطية الأبواب على م�صاريعها لنه�صة تنموية، ولإعادة التوزيع احل�صري يف غالبية قرى اململكة ومدنها، فتغريت 

اأمناط ال�صتهالك، وخا�صة فيما يتعلق برفاهية املواطن واملقيم فيما يخت�س باملاء، اإذ زاد ا�صتهالك الفرد اليومي 

واليابان )320 لرتًا/  اأوروبا  الإ�صتهالك يف  فيه  يبلغ  الذي  الوقت  اليوم( يف  اإىل )511 لرتًا/  البلدي  القطاع  يف 

اليوم(، وقد كان ال�صتهالك يف ال�صابق يبلغ )250 لرتًا/ اليوم(.
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�جلهود	�ملبذولة	للحد	من	تدهور	جودة	�ملياه 	.6

تتعدد اجلهات املعنية باملياه وامل�صئولة عن املوارد املائية يف اململكة، فوزارة البلديات والزراعة )�صئون الزراعة( 

تخت�س باإعداد البيانات املعنية بالعر�س من املياه اجلوفية وفقًا مل�صادرها املختلفة، والطلب القطاعي على هذه 

املياه، بينما تهتم هيئة الكهرباء واملاء بكمية املياه املنتجة من حمطات التحلية، ون�صب خلطها مع املياه اجلوفية 

توبلي  الأ�صغال على حمطة  وزارة  اهتمام  وين�صب  بها.  التعرفة اخلا�صة  التوزيع، وحتديد  �صبكات  واملوزعة عرب 

ملعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي، اإذ تقوم املحطة بعمليات معاجلة ثالثية جلزء من مياه ال�صرف ال�صحي، وتوجيهها 

ف اجلزء الأعظم من املياه باجتاه البحر بعد معاجلتها معاجلة ثنائية.  اإىل اجلهات املحتاجة اإليها، بينما ي�صرَّ

ويوجد فريق عمل ميثل عدة جهات، هي: وزارة ال�صحة، ووزارة الأ�صغال، ووزارة البلديات والزراعة، وهيئة الكهرباء 

واملاء، وهو يخت�س مبتابعة الأمور الت�صغيلية واجلوانب املتعلقة با�صتعمالت مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ومراقبة 

البحوث  اإجراء  العلمي عن طريق  للدرا�صات والبحوث يف الهتمام باجلانب  البحرين  وياأتي دور مركز  نوعيتها. 

والدرا�صات املتعلقة باملياه.

وقد اأحالت احلكومة اإىل جمل�س النواب يف منت�صف �صهر يونيو 2007م مر�صومًا ب�صاأن تعديل م�صروع قانون باإن�صاء 

املر�صوم، قد �صبق  النظر يف اخت�صا�صه من خالل  واإعادة  املراد تفعيله  باأن املجل�س  املائية، علمًا  املوارد  جمل�س 

اإن�صاوؤه يف عام 1982م ليخت�س يف ر�صم ال�صيا�صات املائية لتح�صني اإدارة موارد املياه، واملحافظة عليها من خطر 

الن�صوب والتدهور النوعي، ولكن مل يكتب له النجاح.

ي عدد من ال�صيا�صات والت�صريعات التي من �صاأنها  و�صعت اجلهات املعنية باململكة خالل ال�صنوات املا�صية اإىل تبنِّ

 )2 )اجلدول  والقرارات  القوانني  من  العديد  اإ�صدار  اأهمها  وكان  املائية،  للموارد  اجلائر  ال�صتنزاف  من  احلد 

بهدف تنظيم ا�صتعمال املياه، وفر�س التعرفة، واعتماد عدد من الإجراءات للحد من تدهور املياه وا�صتنزافها، وقد 

جنحت اململكة يف:

-  توفري الإمدادات الالزمة الآمنة لل�صكان، وتوفري خدمات ال�صرف ال�صحي للجميع، وحتمل اجلزء الأكرب من 

الأعباء املالية لتكاليف الإنتاج والتوزيع واملعاجلة.

-  بذل جهد كبري يف جمال حماية ال�صحة والبيئة، واعتماد منهجيات ت�صمن �صالمة املياه املزودة الآمنة لل�صكان، 

وت�صمن توفري خدمات ال�صرف ال�صحي للجميع مبا يتما�صى مع املعايري وال�صرتاطات ال�صحية العاملية.

-  خف�س املفقود )التدفقات غري املح�صوبة( يف �صبكة توزيع املياه اإىل اأقل من 20% - تقدر املياه املفقودة حالّيًا عرب 

ال�صبكة بن�صبة 18% - من مياه �صبكة البلدية، وذلك باإبدال اخلطوط القدمية بجديدة ذات موا�صفات عاملية، 

وتطبيق برنامج ك�صف الت�صربات الدوري جلميع ال�صبكات الفرعية.

-  و�صع تعرفة ت�صاعدية م�صنفة بح�صب القطاعات بالن�صبة للمياه البلدية )كما هو مو�صح يف اجلدول 3( منذ عام 

1986م، وهو ما �صاهم يف خف�س ا�صتهالك الفرد من املياه البلدية اإىل حدٍّ ما يف تلك الفرتة.

وتقدمي  ال�صتهالك،  يف  مفاجئ  ارتفاع  فيها  يحدث  التي  املواقع  على  والك�صف  املياه،  تر�صيد  برامج  -  تطبيق 



64

الإر�صادات لأ�صحاب ال�صتهالك املرتفع، وتركيب اأجهزة الرت�صيد وتوزيعها، مع اإجراء الدرا�صات املتعلقة بجدوى 

تركيب اأجهزة الرت�صيد.

جدول )2(: القرارات والت�صريعات املخت�صة باإدارة م�صادر املياه

مو�صوع القرارالقرار

مر�صوم بقانون رقم 2 ل�صنة 

1971

ب�صاأن مراقبة وتنظيم التحكم يف املياه

مر�صوم بقانون رقم 12 ل�صنة 

1980

ب�صاأن تنظيم ا�صتعمال املياه

بحظر ا�صتخراج املياه من طبقة العالت واخلربقرار رقم 23 ل�صنة 1980

مر�صوم بقانون رقم 7 ل�صنة 

1982
اإن�صاء جمل�س املوارد املائية

ب�صاأن اإلزام مالك الآبار برتكيب عدادات مياه على اآبارهمقرار رقم 10 ل�صنة 1982

قرار رقم 4 ل�صنة 1983

بتمديد فرتة العمل بالقرار رقم 23 ل�صنة 1980 بحظر ا�صتخراج املياه 

من طبقة العالت واخلرب، ومبنح الرتاخي�س لتنظيف العيون اأو الآبار 

القدمية واملهملة

مر�صوم بقانون رقم 12 ل�صنة 

1997
بتعديل بع�س اأحكام املر�صوم بقانون رقم 12 ل�صنة 1980

ب�صاأن فر�س تعرفة على ا�صتهالك املياه اجلوفية من طبقة اخلربقرار رقم 6 ل�صنة 1997

ب�صاأن ت�صجيل الآبار الرتوازية وبرك ال�صباحةقرار رقم 5 ل�صنة 1997

قرار رقم 4 ل�صنة 1997
ب�صاأن تركيب اأجهزة عدادات مياه واأجهزة تدوير املياه على الآبار 

وبرك ال�صباحة

قرار رقم 2 ل�صنة 1998
ب�صاأن ندب موظفي اإدارة م�صادر املياه بدخول املزارع و�صبط 

املخالفات.. اإلخ

مر�صوم بقانون رقم 9 ل�صنة 

1999

بتعديل اأحكام املر�صوم بقانون رقم 12 ل�صنة 1980 ب�صاأن تنظيم 

ا�صتعمال املياه اجلوفية

قرار رقم 5 ل�صنة 2000

بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم 6 ل�صنة 1997 ب�صاأن فر�س تعرفة 

على ا�صتهالك املياه اجلوفية من طبقة الدمام

قرار رقم 4 ل�صنة 2000

بتعديل املادة الأوىل من القرار رقم 7 ل�صنة 1997 ب�صاأن حظر زراعة 

الرب�صيم 
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جدول )3(: تعرفة املياه املحالة لال�صتخدامات البلدية )املنزلية، ال�صناعية، والتجارية(

تعرفة املياه املحالة لال�صتخدامات املنزلية

فل�س لكل مرت مكعب ال�صريحة )مرت مكعب(

25 من 1 اإىل 60

80 من 61 اإىل 100

200
اأكرب من 100

تعرفة املياه املحالة لال�صتخدامات ال�صناعية والتجارية

فل�س لكل مرت مكعب ال�صريحة )مرت مكعب(

300 من 1 اإىل 450

400 اأكرب من 450

تعرفة املياه اجلوفية جلميع ال�صتخدامات

فل�س لكل مرت مكعب ال�صريحة )مرت مكعب(

20 من 1 اإىل 60

25 من 61 اإيل 100

85 اأكرب من 100

-  قامت اململكة بالرتخي�س مبزاولة حتلية املياه وتعبئتها للعديد من ال�صركات، بهدف توفري اخليار للراغبني يف 

ال�صرب،  ملياه  التعاون  جمل�س  دول  ملوا�صفات  ومطابقتها  البلدية،  املياه  جودة  من  بالرغم  املعباأة،  املياه  �صراء 

وكذلك املوا�صفات العاملية.

وعلى الرغم من جناح اململكة يف الأمور املتقدمة، فاإن عدم وجود جهة واحدة معنية مب�صاكل قطاع املياه ومتطلباته 

ز ت�صارب ال�صالحيات وتقاطع امل�صالح. فالقطاع ما زال يعاين  الإدارات املختلفة، وعزَّ قوَّ�س من جدوى جهود 

العديد من امل�صاكل ب�صبب غياب �صيا�صة مائية كفيلة باملحافظة على موارده التقليدية وغري التقليدية.



�لـفــ�صـــــل	�لر�بع



األرض
واسخداماتها
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ال�صغوط والقوى الدافعة  .1

لقد اأدت الزيادة املطردة يف عدد ال�صكان، وما �صاحبها من تنمية اقت�صادية واجتماعية، اإىل زيادة الطلب على 

ة، والحتياجات ال�صتثمارية. وهو ما حدا باجلهات املعنية اإىل  الأرا�صي بهدف توفري الحتياجات ال�صكانية امللحَّ

اعتماد �صيا�صة ردم املناطق ال�صاحلية ال�صحلة، وحتويل املناطق الزراعية اإىل مناطق �صكنية اأو ا�صتثمارية، الأمر 

 يف عام 2007م، 
2

 يف عام 1963م اإىل حوايل 760 كلم
2

الذي اأدى اإىل زيادة م�صاحة اململكة من حوايل 660 كلم

/ ال�صنة )اجلدول 1(.
2

ومبعدل �صنوي يرتاوح بني 2.0 و 2.2كلم

جدول	رقم		1	-	زيادة	�مل�صاحة	�لكلية	ململكة	�لبحرين

(الفرتة
2

امل�صاحة بالكيلومرت املربع )كلم

1963661.03

1977-196313.14

1982-19771.45

1989-198220.09

1997-19898.59

2004-199715.67

2006-200410.12

2007-200621.98

751.45امل�صاحة الكلية

امل�صدر: ق�صم نظم تطبيق املعلومات اجلغرافية-2008، الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية

حالة	�لأر��صي	و�إ�صتخد�ماتها	مبملكة	�لبحرين 	.2

جُترى عمليات الردم والدفن يف املناطق ال�صاحلية با�صتمرار يف اململكة لتو�صعة رقعة الأر�س املحدودة وا�صتخدامها 

لإن�صاء   )3( اأو  ال�صالم(،  �صاطئ  البحرين،  )درة  ترفيهية  اأو  �صناعية  جزر  لعمل   )2( اأو  �صكنية،   )1( مناطق 

موانئ اأو ج�صور، اأو )4( للحاجة اإىل ت�صييد حمطات توليد الكهرباء وحتلية املياه عليها. )جتدر الإ�صارة اإىل اأن 

هذه املحطات اأن�صئت بالقرب من ال�صواحل لت�صهيل احل�صول على ماء البحر لعمليات التحلية والتربيد والت�صنيع، 

وكذلك لت�صريف املياه الناجتة من هذه العمليات اإىل البحر(؛ ولكن من املالحظ اأن هذه الأن�صطة عادة ما ت�صتهدف 

املناطق احل�صا�صة واله�صة بيئّيًا، وتلك الرثية بالتنوع البيولوجي. ويبنيِّ ال�صكل )1( امل�صاحات التي ردمت على مدى 

فرتات زمنية متتابعة واأماكنها.

فقد مت  باململكة،  والت�صييد  البناء  لقطاع  الالزمة  )الربية(  القارية  الرمال  توافر  اإىل حمدودية  نظرًا  و  اأنه  كما 

اللجوء اإىل الرمال البحرية بو�صفها موردًا طبيعّيًا لتلبية متطلبات قطاع البناء عمومًا، ولردم املناطق ال�صاحلية 
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)اأنظر ف�صل  2.5 مليون طن  بنحو  الرمال  امل�صتخرجة من  للكميات  ال�صنوي  املتو�صط  ر  وُقدِّ ال�صحلة خ�صو�صًا، 

البيئة البحرية(، وقد �صاهمت عمليات الردم والتجريف يف انت�صار حبيبات الرمل الناعمة اإىل ع�صرات الكيلومرتات 

يف  �صعوبة  اأحيانًا  ي�صبب  ما  وهو  الرملية،  والعوا�صف  الرياح  هبوب  عند  وخا�صة  املجاورة،  املناطق  امتداد  على 

الروؤية، وزيادة يف تركيز اجل�صيمات العالقة يف الهواء، والبيئة البحرية. ويوجد باململكة عدد من املناطق ال�صناعية 

القدمية )اجلدول 2( التي مل يوؤخذ البعد البيئي والبعد الجتماعي بعني العتبار عند تخطيطها قبل حوايل 40 

خذت املعايري البيئية والجتماعية عند التخطيط لها، كمنطقة البحرين العاملية لال�صتثمار.
ُ
�صنة، واأخرى حديثة اأ

جدول	رقم		2	-	�ملناطق	�ل�صناعية	يف	مملكة	�لبحرين

امل�صاحة الإجمالية/مرت مربععدد امل�صاريع�صنة البدءاملنطقة ال�صناعيةالرقم

196076730.000ميناء �صلمان1

1975100850.000املعامري2

197660360.000�صمال امل�صفاة3

197620120.000دوار �صرتة4

1،740.00.-1976�صمال بابكو5

1984152،850.000حفرية6

19781414،316.111جنوب األبا7

19781481،770.000�صمال �صرتة8

198195100.000عراد9

1978508،880.000احلد*10

2004582.470.000منطقة البحرين العاملية لال�صتثمار11

76324،186.111العدد الإجمايل

*  ت�صمل امل�صاريع القائمة حاليا مثل اأ�صري – �صركة اخلليج لال�صتثمار ال�صناعي – مركز البحرين لل�صناعات 

النا�صئة، الخ.

امل�صدر: اإدارة املناطق ال�صناعية-اإح�صائية 2008، وزارة التجارة وال�صناعة

ويبلغ اإجمايل م�صاحة املناطق ال�صناعية يف البحرين حوايل 24.186.111 مرتًا مربعًا، ممثلة بذلك 3.5% من 

امل�صاحة الإجمالية، ويبنيِّ ال�صكل )1( املناطق ال�صناعية وتوزيعاتها املختلفة يف حمافظات اململكة. وب�صبب قدم 

املن�صاآت وامل�صانع القائمة يف تلك املناطق، وعدم خ�صوعها عند التاأ�صي�س لدرا�صات تقومي الأثر البيئي، فاإن كثريًا 

منها ي�صاهم م�صاهمة كبرية يف زيادة تلوث الهواء، والبيئة البحرية املطلة عليها. 

كما اإن الإفتقار اإىل مناطق خم�ص�صة ملزاولة الأن�صطة اخلدمية )ال�صناعية اخلفيفة( بعيدًا عن املناطق ال�صكنية، 

ى اإىل بروز م�صكلة تداخل املناطق ال�صكنية  وغياب التخطيط ال�صليم عند الرتخي�س لبناء املن�صاآت ال�صناعية، اأمٌر اأدَّ

مع املناطق اخلدمية وال�صناعية، وقد يكون اأقرب مثال على ذلك م�صكلة منطقة املعامري ال�صناعية املحاذية للقرية 

و�صكاوى الأهايل امل�صتمرة من تلوث مناطقهم بانبعاثات ال�صناعات املجاورة.



�صكل	رقم		1	-	توزيع	�ملناطق	�ل�صناعية	على	حمافظات	�ململكة
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ولقد �صملت التنمية اأي�صًا الأرا�صي الزراعية، فتغريت ا�صتخداماتها وخرج العديد منها من دائرة ال�صتثمار وقد 

�صملت التنمية اأي�صًا الأرا�صي الزراعية، فتغريت ا�صتخداماتها، وخرج كثرٌي منها من دائرة ال�صتثمار الزراعي. 

هذا، وتبلغ امل�صاحة ال�صاحلة للزراعة يف مملكة البحرين نحو 11.000 هكتار متثل 11% من امل�صاحة الإجمالية، 

وتقدر امل�صاحة املزروعة بنحو 4.200 هكتار جميعها مرويَّة، وهي تعادل نحو 6% من امل�صاحة الإجمالية للمملكة، 

وتبنيِّ  مو�صمية.  زراعات  هكتار   800 وحوايل  واأعالف(،  )نخيل  م�صتدمية  زراعات  هكتار   3.400 حوايل  منها 

الإح�صاءات الزراعية اأن ن�صيب املواطن البحريني من الأرا�صي الزراعية تناق�س من 0.036 هكتار عام 1924م 

اإىل 0.006 هكتار عام 2005م )ال�صكل 2(؛ وذلك بفعل ال�صغوط الناجمة عن الزيادة ال�صكانية وحتويل غالبية 

تلك الأرا�صي اإىل مناطق �صكنية واإ�صتثمارية مع اإرتفاع العائد ال�صتثماري منها عقاريًا ل زراعيًا. ويبني

ال�صكل )3( تناق�س ن�صيب الفرد من الأرا�صي الزراعية.
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�صكل	رقم		2	-	ن�صيب	�لفرد	من	�لأر��صي	�لزر�عية

ب�صكل  ازداد  النفطية،  الطفرة  مع  بداأ  الذي  القت�صادي  والرخاء  املت�صارعة،  ال�صكانية  للزيادة  ونتيجة  اأنه  كما 

كبري و�صريع عدد املركبات يف اململكة، وبرزت ب�صورة وا�صحة م�صكلة الزدحام املروري يف اأغلب املدن، واأ�صحت 

الختناقات املرورية من اأبرز �صمات العا�صمة املنامة يف اأغلب الأوقات )اأنظر ف�صل جودة الهواء(؛ وهو ما �صاهم 

اأي�صًا يف تغيري ا�صتخدامات الأرا�صي يف العديد من مناطق اململكة، حيث مت ت�صييد اجل�صور والأنفاق والطرق وتنفيذ 

املناطق  ح�صاب  على  ال�صريعة  العمرانية  واحلركة  يتنا�صب  مبا  وتو�صعتها  والطرقات  ال�صوارع  حتديث  خمططات 

الزراعية والبيئات البحرية ، كاأعمال اإن�صاء الطريق املوؤدي اإىل املدينة ال�صمالية اجلديدة، واأعمال اإن�صاء الطريق 

املوؤدي اإىل جزر اأمواج بحر ال�صمال وج�صر املنامة ال�صمايل. 
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�صكل	رقم		3	-	تدهور	�لأر��صي	�لزر�عية

التاأثري  .3

تغريت طبيعة احلياة يف اململكة خالل ن�صف القرن املا�صي تغريًا جذرّيًا، واختلفت معها ا�صتخدامات الأرا�صي، 

وتو�صعت املدن على ح�صاب القرى وال�صواحل، ومن املمكن ح�صر التاأثريات الناجمة عن ا�صتخدامات الأرا�صي يف 

النقاط الآتي ذكرها:

امل�صاكل ال�صحية )نتيجة تداخل املناطق ال�صناعية باملناطق ال�صكانية(.  .1

العوا�صف الرملية واجل�صيمات العالقة )نتيجة عمليات الردم والدفن يف املناطق ال�صاحلية(.  .2

تدهور القطاع الزراعي، وانقرا�س العديد من البيئات الفريدة.  .3

1. �مل�صاكل	�ل�صحية:

نتج عن تداخل املناطق ال�صناعية باملناطق ال�صكنية العديد من امل�صاكل ال�صحية، كاحتمال تعر�س ال�صكان اإىل 

العديد من امللوثات الكيميائية والفيزيائية، وذلك يف مناطق متعددة باململكة، قد يكون اأبرزها منطقة املعامري، 

والنويدرات، ومنطقة جنوب األبا )ع�صكر وجو(.
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وقد زحفت املناطق ال�صكنية ب�صورة مت�صارعة خالل ال�صنوات الع�صر املا�صية، واأ�صبحت املدن على حدود /م�صارف 

املناطق ال�صناعية، وتعد منطقة حفرية ال�صناعية الآخذة يف الت�صاع اإحدى املناطق املر�صحة للتداخل مقابل تو�صع 

اآخذ يف الت�صارع يف منطقة جو وع�صكر ال�صكنية، وخا�صة عند اكتمال م�صروع ج�صر املحبة الذي �صي�صل البحرين 

بقطر )ومن املتوقع اكتماله يف عام 2012م(. وتختلف طبيعة النبعاثات من تلك ال�صناعات بح�صب اأن�صطتها، اإذ 

يعاين �صكان منطقة جنوب األبا ومنطقة املعامري من انبعاثات �صركة تكرير النفط وم�صهر الأملنيوم، ويعاين �صكان 

الرفاع من انبعاثات حمطة الرفاع لتوليد الكهرباء التي تعد من اأقدم حمطات الطاقة باململكة، حيث اأن�صئت يف عام 

1978م، وميكن للناظر م�صاهدة ال�صحب ال�صفراء امل�صتقرة على مدار ال�صنة يف �صماء املحطة. كما اأن مدينة احلد 

ال�صناعية تعد اإحدى البوؤر ال�صاخنة يف �صاأن التلوث احلا�صل من املناطق ال�صناعية، ب�صبب وجود بع�س ال�صناعات 

القدمية فيها، وزحف امل�صاريع ال�صتثمارية والإ�صكانية بالقرب منها.

النيرتوجني،  امللوَّث بغازات )اأكا�صيد  الهواء  اأثر  باإعداد درا�صة حول  البيئي  التقومي والتخطيط  اإدارة  وقد قامت 

PM( يف ال�صحة العامة باململكة يف عام 2007م، 
10

اأكا�صيد الكربيت، ثاين اأك�صيد الكربون، اجل�صيمات العالقة ) 

PM( وزيادة حالت اأمرا�س الربو 
10

وا�صتنتجت الدرا�صة وجود عالقة طردية بني زيادة تركيز اجل�صيمات العالقة )

ينتج عنه ولدة مبكرة لالأمهات  الهواء قد  املختلفة يف  امللوثات  تركيز  اأن  التنف�صية، كما  والأمرا�س  واحل�صا�صية 

احلوامل، وق�صور يف وزن الأطفال احلديثي الولدة.

2. �لعو��صف	�لرملية	و�جل�صيمات	�لعالقة:

اأظهرت درا�صة اأجرتها اإدارة التقومي والتخطيط البيئي – ق�صم الر�صد البيئي – لنتائج ر�صد اجل�صيمات العالقة 

يف مملكة البحرين للفرتة من عام 1997م اإىل 2004م، اأن تركيز اجل�صيمات العالقة ازداد يف ال�صنوات الأخرية، 

واأن معظم العوا�صف الرملية يف املنطقة حتدث يف ف�صل ال�صيف، كما قد حتدث يف اخلريف والربيع، واأن هذا ناجت 

عن اختالفات ال�صغط اجلوي يف املنطقة عند تغري الف�صول، اإل اأن هناك عوامل حملية م�صاعدة زادت من حدة 

تلك العوا�صف والأتربة املت�صاعدة، كرتاجع امل�صطحات اخل�صراء يف املدن القدمية واجلديدة )وهو ما يو�صحه 

ال�صكل4(، وانت�صار الكثبان الرملية امل�صتخرجة من البحر اإما بهدف الردم واإما بهدف الت�صييد والبناء وتواجدها 

على الياب�صة غري مغطاة ويف م�صارات الرياح مما ي�صاعد على تناثر حبيباتها يف الهواء عند هبوب الرياح.

الف�صل الرابع: االأر�ص وا�صتخداماتها

73 72



�صكل )4(: غياب امل�صطحات اخل�صراء يف املدن اجلديدة

3. تدهور	�لقطاع	�لزر�عي:

اإن التاأثري الكبري الناجت عن تدهور القطاع الزراعي والغطاء النباتي، وخروج العديد من املناطق الزراعية من حيز 

اململكة، وكانت م�صدات حتجز  التي كانت مرتكزة �صمال  والنخيل  والأ�صجار  املزارع  واإزالة  الزراعي،  ال�صتثمار 

املذكورة  الدرا�صة  وبح�صب  الرملية.  العوا�صف  تركيز  زيادة  اأ�صباب  اأهم  من  كان  العوا�صف،  الرمال عند هبوب 

والأمرا�س  واحل�صا�صية  الربو  حالت  وزيادة  العالقة  اجل�صيمات  تركيز  زيادة  بني  نة  بيِّ عالقة  هناك  فاإن  �صلفًا، 

التنف�صية.

واأدى تدهور القطاع الزراعي اأي�صًا اإىل انقرا�س العديد من البيئات الفريدة، وهو ما نتج عنه غياب العديد من 

املنتجات املحلية التي متيزت بها اململكة ل�صنوات عديدة، فبعد اأن كانت منتجات النخيل - مثاًل - توفر الكتفاء 

املحلي اأ�صبح كثرٌي منها ُي�صتورد الآن من اخلارج. كما اأدى تراجع الزراعة املحلية اإىل اختفاء العديد من املنتجات 

املحلية ذات الأثر القت�صادي الهام والأثر الثقايف املتميز، كالأع�صاب العطرية التي تدخل يف �صناعة الأدوية ال�صعبية 

ل غيابها �صغطًا ثقياًل على فئة من ال�صكان  املحلية. وكان لكل ذلك اأثر اجتماعي متثَّل يف غياب مهن �صعبية، �صكَّ

ل عبئًا اقت�صادّيًا اإ�صافّيًا على اململكة من  الذين عملوا بتلك املهن، وتوارثوها على مدى ع�صرات ال�صنني، كما �صكَّ

اء اإعادة تاأهيل تلك الفئة من املواطنني. جرَّ

اجلهود املبذولة يف �صاأن االأرا�صي وا�صتخداماتها  .4

كثرٌي من الت�صريعات والقرارات الهادفة اإىل تنظيم م�صكلة تداخل املناطق ال�صكنية بال�صناعية اخلفيفة �صدرت 

الالزم  البيئية  الإ�صرتاطات  ب�صاأن  2005م  ل�صنة  القرار رقم )3(  َحدَّ  فمثاًل  العالقة،  بالتعاون مع اجلهات ذات 

الف�صل الرابع: االأر�ص وا�صتخداماتها

75 74



توافرها يف مواقع الأن�صطة اخلدمية، من ت�صاعد امل�صكلة املتعلقة مبناطق ال�صناعات اخلفيفة. كما اأن القرار رقم 

)1( ل�صنة 1998م ب�صاأن التقومي البيئي للم�صروعات و�صرورة خ�صوع القدمي منها لتوفيق الأو�صاع، والقرار رقم 

)10( ل�صنة 1999م ب�صاأن املقايي�س البيئية وتعديالته، دفعا بالقدمي من ال�صناعات الكبرية اإىل حتديث تقنياتها، 

واللجوء اإىل ا�صتخدام التقنيات النظيفة لتقليل تلوث البيئة.

د اعتماد املخطط الهيكلي ال�صرتاتيجي الوطني يف عام 2007م الروؤية امل�صتقبلية للمملكة حتى عام 2030م،  وقد حدَّ

واأو�صح اأهمية اأخذ العتبارات البيئية يف احل�صبان عند التخطيط جلميع امل�صاريع امل�صتقبلية املدرجة بال�صكل )5( ، 

وحدد املناطق البحرية والربية احل�صا�صة والهامة، واأبان رغبة القائمني على الأمر يف حتقيق املوازنة بني ال�صتدامة 

القت�صادية وال�صتدامة البيئية وال�صتدامة الجتماعية بهدف حتقيق التنمية امل�صتدامة.

�صكل	رقم		5-		�لإ�صرت�تيجية	�لوطنية	لتخطيط	�لأر��صي	
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�لـفــ�صـــــل	�خلام�ص



التنوع الحيوي
والمحميات الطبيعية



78

اأ�صا�صها ننطلق  يعد التنوع احليوي البنية التحتية التي على 

يف فهم البيئة واملحافظة عليها وعلى مكوناتها، وهذا التنوع 

ميثل اإرثًا ثقافّيًا لكل ح�صارة؛ ولذلك اهتمت مملكة البحرين 

بهذا ال�صاأن، وخا�صة فيما يتعلق بالبيئة البحرية التي ا�صتق 

احليوي  التنوع  على  املحافظة  اأن  منها  اإدراكًا  ا�صمها،  منها 

لال�صتمرار،  القابلة  والتنمية  واحل�صارة  للثقافة  حفظ  هو 

الحتياجات  ي  يلبِّ م�صتدام  ب�صكل  احليوي  التنوع  حفظ  اإن 

الب�صرية يف احلا�صر - عن طريق تقا�صم املوارد والرثوات، 

كما هو بنيِّ يف جانبي ال�صحة والتغذية -، وي�صاهم يف تلبية احتياجات امل�صتقبل.

الأ�صا�صية  احليوي  التنوع  قيمة  وتكمن 

بني  الطبيعي  التوازن  على  احلفاظ  يف 

حفاظه  ويف  البيئي،  النظام  مكونات 

والجتماعية  البيئية  القيم  على  اأي�صًا 

بنحو  والرتفيهية،  والتعليمية  والقت�صادية 

ي�صمن ا�صتمرار احلياة وا�صتدامتها. وعلى 

الرغم من �صغر امل�صاحة اجلغرافية ململكة 

اإحيائي لفت،  بتنوع  تتميز  فاإنها  البحرين 

اأم  البيئة  النظم  م�صتوى  على  اأكان  �صواء 

الأنواع.

 

1. الق�صايا الرئي�صية يف التنوع احليوي 

ميكن تلخي�س ق�صايا التنوع احليوي الرئي�صة يف مملكة البحرين يف النقاط الآتية:

التمدد  طريق  عن  وذلك  احليوي،  التنوع  تدهور  على  مبا�صرة  غري  ب�صورة  �صاهم  اجلغرافية  امل�صاحة  1-  �صغر 

العمراين على ح�صاب البيئات والنظم البيئية يف الياب�صة واملاء.

2- �صح مياه الأمطار ،وزيادة ملوحة الرتبة، وتغري قوامها، وندرة املياه اجلوفية.

3- النمو ال�صكاين املطرد زاد من ال�صغط على موارد البيئة وما حتتويه من نبات وحيوان.

4-  تغري املناخ وارتفاع درجة احلرارة �صاهما يف و�صع �صغطًا اآخر على املوارد الطبيعية و تدهور البع�س منها كما 

ح�صل يف ابي�صا�س ال�صعاب املرجانية عام 1998م.

2. حالة التنوع احليوي يف مملكة البحرين

ل تختلف احلالة العامة للتنوع احليوي يف البحرين عما هي عليه عاملّيًا من تدهور وتراجع، �صواء كان الرتاجع على 

الكائنات  تباين  اأنه  على  احليوي  التنوع  ف  يعرَّ

مبا  امل�صادر  كافة  من  امل�صتمدة  احلية  الع�صوية 

والبحرية  الأر�صية  الإيكولوجية  النظم  فيها 

تعد  التي  الإيكولوجية  واملركبات  املائية  والأحياء 

جزءًا منها ، وذلك يت�صمن التنوع داخل الزنواع 

وبني الأنواع والنظم الإيكولوجية.

ملاذا نهتم بالتنوع احليوي؟

- ميثل الأ�صا�س لفهم البيئة واملحافظة عليها.

- ميثل اإرثًا ثقافيًا لكل ح�صارة.

- يلبي الحتياجات الب�صرية يف احلا�صر وامل�صتقبل.

- يحافظ على التوازن الطبيعي بني مكونات النظام البيئي.

- يحافظ على القيم البيئية والجتماعية والقت�صادية والتعليمية 

والرتفيهية ب�صكل م�صتدام.
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م�صتوى املوائل يف تقل�س م�صاحتها اأم على م�صتوى الأنواع الأحيائية يف فقدان كثري منها اأو ندرتها، اأما على م�صتوى 

ال�صاللت الوراثية فال توجد درا�صات اأو بحوث تعزز وفرتها اأوندرتها.

1.2	�لأنو�ع

بلغ عدد الأنواع الأحيائية يف اململكة 1361 نوعًا وفقًا للتوزيع املبنيَّ يف اجلدول )1(.

�جلدول	رقم		1 – توزيع	�لنو�ع	يف	مملكة	�لبحرين	ح�صب	�ملجموعة

عدد ال�صناف املجموعة

34 الطحالب

357 النباتات الوعائية

24 ال�صعاب املرجانية 

27 الديدان 

184 الأ�صداف البحرية )احللزونات وثنائية امل�صراعني(

64 الق�صريات

13 �صوكيات اجللد

39 احل�صرات

6 العنكبيات

239 الأ�صماك

1 الربمائيات

20 الزواحف

331 الطيور

22 الثدييات

1361 جمموع عدد الأنواع

باأن  علمًا  واملزروعة،  الربية  النباتات  وهو جمموع   ،357 يبلغ  النباتات  اأنواع  اأن عدد  يت�صح  ال�صابق  من اجلدول 

النباتات ال�صحراوية تتنوع ما بني احلويل واملعمر.

وتعد بيئة البحرين - على م�صتوى ال�صرق الأو�صط - من اأهم البيئات لتكاثر الطيور، ومن اأهم حمطات هجرتها 

البحرين،  يتكاثر يف جزر  26 منها  نوعًا،   331 اإىل  الطيور ي�صل  اأن عدد  الأولية  الإح�صائية  ال�صنوية؛ ولذا تبني 

واأهمها غراب البحر ال�صوقطري Phalacrocorax nigrogularis الذي يوؤلف يف جمموعة جزر حوار اأكرب م�صتعمرة 

على م�صتوى العامل، بن�صبة ت�صل اإىل 20% على اأقل تقدير، كما حتتوي جزر حوار على اأكرب م�صتعمرة لتكاثر بل�صون 



البحر Egretta gularis يف ال�صرق الأو�صط. 

وحتت�صن مياه جنوب جزيرة البحرين اأكرب قطيع من اأبقار البحر يف العامل بعد القطيع الأ�صرتايل، حيث مت ر�صد 

ما يقارب 600 من هذه الأبقار التي هي من اأنواع قائمة الثدييات.

وبالرغم من عدم وجود قائمة وطنية للكائنات املهددة بالنقرا�س، فاإن بع�س امل�صاهدات دلت على وجود بع�س 

 Clemmys و�صلحفاة املياه العذبة ،Bufo arabicus الكائنات املهددة فعاًل بالنقرا�س، منها: �صفدع املياه العذبة

caspica، وبقر البحر Dugong dugon الذي يندرج �صمن القائمة الدولية للحيوانات املهددة بالنقرا�س، وال�صالحف 

اخل�صراء.

من جانب اآخر ُوجدت هناك بع�س الأنواع الأحيائية الدخيلة، اأ�صهرها: طائر الغراب، و�صجرة الكونوكارب�س، اللذان 

ي�صكالن عبئًا على التنوع احليوي يف البحرين.

2.2	�لنظم	�لبيئية

ي�صود امل�صهد ال�صحراوي اأغلب امل�صاحات الياب�صة يف البحرين، بينما ي�صخ�س حزام اأخ�صر يف املنطقة ال�صاحلية 

ال�صمالية والغربية وبع�س املناطق الو�صطى، بعد اأن كانت امل�صاحات اخل�صراء تغطي اأغلب املناطق ال�صاحلية منذ 

اآلف ال�صنني باأ�صجار نخيل البلح ونباتات الرب�صيم.

واأخرى  حملية  اأنواعًا  وت�صمل  تنوعًا،  واأكرثها  الياب�صة،  يف  املنت�صرة  البيئية  النظم  اأهم  من  النخيل  مزارع  وتعد 

م�صتوردة. وحتتوي هذه البيئة على اأنواع عديدة من النباتات الوعائية، والطحالب، والأ�صماك التي تعي�س يف املياه 

الراكدة، واحل�صرات، والربمائيات، والعناكب، مع بع�س الطيور املقيمة واملهاجرة التي تتخذ من هذا النظام ماأوى 

وملجاأ لها.

لقد كانت هذه املزارع حت�صل على كفايتها من املاء عن طريق عيون املياه العذبة، التي تعر�صت لالنح�صار واجلفاف 

يف ال�صنوات الأخرية، واأ�صبحت املزارع تعتمد ب�صكل مبا�صر على املياه الإرتوازية با�صتخدام امل�صخات، ثم اأخذت 

املياه تعاين ارتفاع ملوحتها حتى تقل�صت اأعدادها، وهي يف طريقها اإىل التال�صي ب�صبب ال�صتنزاف الكبري لها.

ومل يكن �صح املاء وملوحته ال�صبب الوحيد لتقل�س م�صاحة مزارع النخيل وانح�صارها، حيث اإن الزحف العمراين 

ميتلك ن�صيبًا كبريًا من التاأثري يف هذا الأمر.

اأما البيئة ال�صحراوية التي تغطي م�صاحات �صا�صعة يف جنوب البحرين، فهي عادة ما تزخر باحلياة النباتية يف 

ونتيجة  للجفاف.  املقاومة  النباتات احلولية  اأنواع عديدة من  فيها  وتتكاثر  الأمطار،  ت�صاقط  وبعد  الربيع،  ف�صل 

للنمو العمراين ال�صريع فاإن هذه البيئة �صتكون عر�صة للتغريات، و�صتتاأثر بال �صك يف م�صاحتها، وفيما حتمله من 

ثراء وتنوع.

ل تختلف ق�صاوة البيئة البحرية عنها يف الياب�صة، فاحلرارة املرتفعة التي قد ت�صل اإىل 45 درجة مئوية، وامللوحة 

العالية التي ت�صل اإىل 60 جزءًا من الألف يف بع�س املناطق، وخا�صة يف اجلنوب، لهما تاأثريهما ال�صلبي يف احلياة 

ويتمثل هذا  البحرية،  البيئات  تنوعًا ملمو�صًا يف  فاإن هناك  القا�صية  البيئية  الظروف  ولكن برغم هذه  البحرية، 

التنوع يف النظم البيئية البحرية الآتية:
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البيئات املغمورةالبيئات ال�صاحلية

)Mangrove( بيئة اأ�صجار القرم

)Mud Flat( بيئة امل�صطحات الطينية

)Sand Beaches( بيئة ال�صواحل الرملية

)Rocky Beaches( بيئة ال�صواحل ال�صخرية

)Sea Grasses( بيئة احل�صائ�س

)Coral Reefs( بيئة ال�صعاب املرجانية

)Algae( بيئة الطحالب

)Oyster Bed( بيئة الهريات

1.2.2	�لبيئات	�ل�صاحلية

تتميز البحرين بتنوع مثري للبيئات ال�صاحلية برغم م�صاحتها اجلغرافية ال�صغرية، وهذه البيئات لها خ�صائ�صها 

املتنوعة، البحرية  والكائنات  الأ�صماك  وتربية  ح�صانة  يف  الأهمية  هذه  وتتمثل  املميزة،  والأحيائية   الفيزيائية 

واأهم هذه البيئات ما ياأتي:

Mangrove	�لقرم	�أ�صجار	بيئة
لأ�صجار القرم اأهمية خا�صة ميكن مالحظتها يف ما متلكه من ثراء وتنوع يف الكائنات احلية ف�صال عن كونها موئال 

الأ�صود  القرم  املوجود هو  الوحيد  والنوع  البحرية،  الكائنات  والعديد من  والق�صريات  والأ�صماك  البحرية  للطيور 

. Avicennia marina

من حيث التوزيع فاإن اأ�صجار القرم ترتكز يف ثالث مناطق رئي�صية يف البحرين:
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خليج توبلي

توجد اأ�صجار القرم يف عدة مواقع من خليج توبلي، اأكربها م�صاحًة واأكرثها عددًا وكثافًة يف منطقة راأ�س �صند، 

مربع؛  كيلومرت   0.5 حوايل  الإجمالية  م�صاحتها  وتبلغ  احليوي،  التنوع  حيث  من  اأي�صًا  غنًى  الأكرث  هي  التي 

ونتيجة لذلك فقد �صنفت هذه الرقعة على اأنها حممية طبيعية من النوع )اأ(.

كذلك توجد بع�س �صجريات القرم يف �صمال خليج توبلي بالقرب من م�صب مياه املجاري، وهي تعد ثاين اأكرب 

جتمع لأ�صجار القرم، وهناك جتمعات �صغرية متفرقة يف اخلليج، تتوزع بني منطقة العكر والنويدرات والنبيه 

�صالح.

دوحة عراد

مت ا�صتزراع اأ�صجار القرم بنجاح يف حممية دوحة عراد منذ الت�صعينات، وما زالت قائمة حتى الآن، وهي ت�صاهم 

يف غنى املنطقة بيئّيًا.

راأ�س حيان
مت ا�صتزراع اأ�صجار القرم بنجاح اأي�صًا يف راأ�س حيان �صرق جزيرة البحرين، بالقرب من املركز 

الوطني ل�صتزراع الأ�صماك.

بيئة	�مل�صطحات	�لطينية

توجد امل�صطحات الطينية يف العديد من جزر البحرين؛ ولكن اأكربها م�صاحة هي امل�صطحات الطينية املوجودة يف 

ال�صاحل ال�صرقي من اجلزيرة الأم، وعلى الأخ�س يف خليج توبلي، كما توجد يف منطقة راأ�س حيان، واملمطلة، وجزر 

حوار.

وتكمن اأهمية هذه امل�صطحات يف غناها احليوي الناجت من الطحالب املجهرية التي حتلل املواد الع�صوية يف الرتبة؛ 

 Phoenicopterus الكبري  النحام  وخا�صة  املهاجرة،  البحرية  للطيور  جذب  عامل  ت�صكل  البيئة  هذه  فاإن  ولذلك 

ruber، وقد �صجلت اإحدى الدرا�صات حوايل اأكرث من 45 نوعًا من الطيور التي تق�صد هذه املناطق.

بيئة	�ل�صو�حل	�لرملية

تنق�صم ال�صواحل الرملية اإىل ق�صمني: �صواحل رملية طبيعية، واأخرى �صناعية. واأهم مناطق هذه البيئة هي: جزيرة 

اأم جيليد، وجزيرة القليعة، وجزيرة اأم النع�صان، وجزيرة نون، وبع�س جزر حوار. اأما ال�صواحل ال�صناعية - وهي 

الناجتة من عمليات الردم مبيالن حمدد، والتي عادة ما ت�صتخدم للرتفيه - فيمكن مالحظتها يف بع�س مناطق 

ال�صمال، كمنطقة ال�صناب�س.

واأهم ما مييز هذه ال�صواحل هو احتواوؤها على �صرطان ال�صبح Ocypode saratan، كما تتكاثر فيها ق�صريات من 

نوع isopods، والديدان احللزونية، وذوات امل�صراعني التي جتتذب بدورها الطيور لتقتات عليها.

بيئة	�ل�صو�حل	�ل�صخرية

توجد ال�صواحل ال�صخرية يف بع�س اجلزر، كجزيرة النبيه �صالح، واليع�صوف، وبع�س جزر حوار، وهي تتميز اأحيانًا 

بوجود برك مائية �صغرية تتوافر فيها بع�س الكائنات التي تعتمد على حركة املد واجلزر يف بقائها وا�صتمرارها، 

وتتميز الكائنات احلية القاطنة يف هذه ال�صواحل بو�صوح التوزيع والتمنطق.
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لونًا  ت�صكل  التي  املجهرية  الطحالب  وبع�س   ،  Barnacles البحري  الربنقيل  هو  ال�صواحل  هذه  يف  يوجد  ما  واأهم 

مميزًا، بالإ�صافة اإىل بع�س اأنواع املحار وال�صرطانات البحرية.

2.2.2	يف	�لبيئات	�ملغمورة

وهي البيئات التي تقع يف و�صط املياه، يف اأعماق خمتلفة، واأهم هذه البيئات:

بيئة	�حل�صائ�ص

من  وهي  اجلنوبية،  ال�صرقية  املياه  كثافة يف  اأكرثها  البحرين،  متفرقة حول جزيرة  مناطق  احل�صائ�س يف  توجد 

اأهم البيئات البحرية نظرًا اإىل ما متثله من م�صدر غذائي لالإنتاجية الأولية Primary Productivity، وما حتتويه 

من تنوع حيوي وحياة مزدهرة؛ ولذا فاإن هذه البيئة تعترب مرتعًا غذائّيًا لأبقار البحر Dugong dugon، وكذلك 

ال�صالحف اخل�صراء من نوع Chelonia mydas، وهما من الأنواع املهددة بالنقرا�س. 

 Siganus وتكمن الأهمية القت�صادية لهذه البيئة يف كونها م�صدرًا لغذاء الأ�صماك التجارية، وخا�صة من نوع ال�صايف

 Pinctada وملجاأ لريقات حمار اللوؤلوؤ ،Penaeus semisulcatus وموئاًل حل�صانة الروبيان من نوع ،canaliculatus

 Halodule uninervis، Halophila ovalis، Halophila:اأنواع خمتلفة من احل�صائ�س، وهي radiata. وهناك ثالثة 

.stipulacea

بيئة	�ل�صعاب	�ملرجانية

ال�صعاب املرجانية تتواجد يف �صمال و�صرق البحرين ، اأكربها ف�صت العظم يف �صرق جزيرة �صرتة  وتبلغ م�صاحته 

الجمالية 85 كيلومرت مربع، ثم ف�صت اجلارم ، وتتواجد بع�س ال�صعاب املتفرقة حول جزيرة البحرين، ولكن اأغنى 

واأف�صل واأكرث ال�صعاب تنوعا يف احلياة هي منطقة هري اأبولثامة الواقع يف اأق�صى �صمال البحرين.

اأغنى البيئات انتاجا  للتوازن احليوي يف البيئة البحرية وتعد ال�صعاب املرجانية من  واأهميتها تكمن يف تعزيزها 

على وجه الأر�س. ويف البحرين بلغ عدد اأنواع املرجان كما �صجلته الدرا�صات 31 نوع من املرجان. تعاين ال�صعاب 

املرجانية من ال�صغوط الطبيعية من حيث ارتفاع امللوحة واحلرارة ، وقد تعر�صت يف عام 1998م للتبيي�س ب�صبب 

ارتفاع احلرارة وفقد ما يقارب 90% منها.

بيئة	�لطحالب

يوجد ما يزيد على 34 نوعًا من الطحالب البحرية مت ت�صنيفها وتعريفها بدقة، وهي توجد حول البحرين ويف اأحيان 

كثرية تتداخل الطحالب مع البيئات الأخرى، فنجد مثاًل امل�صطحات الطينية تغطى يف ف�صل ال�صيف بالطحالب 

لًة جماميع متفرقة. اأما الطحالب  اخل�صراء يف منطقة خليج توبلي، واأحيانًا توجد ب�صورة م�صتقلة يف عمق املياه م�صكِّ

املجهرية  phytoplankton فال ت�صكل بيئة م�صتقرة، وهي تنتقل مع التيار، وتعد غذاًء لكثري من الكائنات البحرية.
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بيئة	�لهري�ت	)مر�قد	�ملحار(

بيئة الهريات عادة ما يكون قاعها �صخرّيًا؛ وذلك لكي يتمكن املحار من تثبيت نف�صه، وتنت�صر هذه البيئات عادة يف 

اأق�صى ال�صمال، ويف ال�صرق واجلنوب من جزيرة البحرين. ويعد النوع Pinctada radiata �صاحب ال�صيادة يف مياه 

البحرين، علمًا باأن مياه البحرين حتتوي على 8 اأنواع من املحار.

3. ال�صغوطات واالثار الناجمة

ال�صغوط واملخاطر على التنوع البيولوجي ميكن تلخي�صها يف النقاط الآتية )راجع ال�صور(:

النمو احل�صري والتمدد العمراين يف الياب�صة.  .1

احلفر والردم يف البيئات البحرية ال�صاحلية واملغمورة.  .2

ا�صتنزاف املوارد املائية اجلوفية.  .3

تدهور الرتبة وارتفاع ملوحتها.  .4

ال�صيد اجلائر، وخا�صة لبع�س اأنواع الأ�صماك والطيور.  .5

 �ل�صكل	رقم		1 – �ل�صغوطات	و�ملخاطر	على	�لتنوع	�لبيولوجي

النمو احل�صري والتمدد العمراين على 

الياب�صة

الردم واحلفر يف البيئات ال�صاحلية 

واملغمورة

ا�صتنزاف املوارد املائية اجلوفية

 

ال�صيد اجلائرتدهور الرتبة وارتفاع ملوحتها

اأما على �صعيد الآثار فيمكن تق�صيمها اإىل ق�صمني: اأثر فقدان الأنواع، واأثر الأنواع الدخيلة.
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1.3	�أثر	فقد�ن	�لأنو�ع

1-  اأدى فقدان التنوع احليوي وتقل�س اأعداده اإىل فقدان اخل�صو�صية الثقافية التي تتمتع بها البحرين، مبا متتلكه 

اأنواع حيوانية كالأ�صماك امل�صتوطنة، وال�صالحف  اأو  – كالنخيل، والنباتات ال�صحراوية -،  اأنواع نباتية  من 

البحرية، و�صالحف املياه العذبة، وغريها.

2-  املواد الوراثية ذات قيمة اقت�صادية واجتماعية وبيئية و�صحية، وقد اأثَّر فقدانها اأو ندرتها �صلبًا كما هو احلال 

يف النباتات الربية الطبية. 

القطاع  يف  ندرتها  اأو  فقدانها  اأثَّر  وقد  �صياحية،  قيمة  واحليوانات  النباتات  من  الأ�صلية  الكائنات  3-  ت�صكل 

ال�صياحي مبا�صرة، وهو ما قد يوؤثر ب�صكل غري مبا�صر يف القطاع القت�صادي م�صتقباًل اإذا مل يوؤخذ هذا الأمر 

بعني العتبار، ومثال ذلك ندرة بع�س اأنواع �صالحف املياه العذبة. 

4-  القيمة اجلمالية للنظم البيئية والأنواع تراجعت ب�صبب تقل�س امل�صاحة، واختفاء اأو ندرة بع�س الأنواع، ومثال 

ذلك تقل�س م�صاحة بيئة اأ�صجار القرم يف خليج توبلي، وتقل�س م�صاحة البيئة ال�صحراوية وما حتتويه من 

كائنات �صحراوية �صواء اأكانت نباتية اأم حيوانية. 

2.3	�أثر	�لأنو�ع	�لدخيلة

اأية منطقة؛ وذلك عن  اأو تقل�س التنوع احليوي الذي تزخر به  1-  ت�صاهم الأنواع الأحيائية الدخيلة يف فقدان 

الكونوكارب�س  �صجرة  ا�صتزراع  ب�صبب  يحدث  ما  ذلك  ومثال  الأ�صيلة،  واملجتمعات  لالأنواع  مناف�صتها  طريق 

Conocarpus.، التي توؤثر يف وفرة الإنتاج الزراعي ب�صبب ا�صتنزافها العنا�صر الغذائية يف الرتبة واملياه.

2-  بع�س الأنواع الدخيلة تقتات على الأنواع الفطرية، وت�صاهم يف تقلي�س اأعدادها، كما يح�صل بو�صاطة طائر 

الغراب القادم عرب ال�صفن من مناطق تواجده.

4-     اجلهود املبذولة من قبل اململكة العربية للحد من تدهور التنوع احليوي واملحميات الطبيعية يف مواجهة تدهور 

التنوع احليوي يف �صبيل �صيانة التنوع احليوي الذي تتمتع به البحرين برغم م�صاحتها ال�صغرية، كانت هناك 

جهود وا�صتجابة فاعلة على اأكرث من �صعيد.

املحميات  و  احليوي  التنوع  تدهور  من  للحد  اململكة  قبل  من  املبذولة  4.  اجلهود 

الطبيعية

1.4	�لت�صريعات

 7 وحوايل  احليوي،  بالتنوع  مبا�صرًة  مرتبطًا  حملّيًا  وقانونًا  ت�صريعًا   17 حوايل  هناك  الت�صريعات  م�صتوى  على 

عت البحرين على ال�صعيدين  ت�صريعات وقوانني مرتبطة بالتنوع احليوي ب�صكل غري مبا�صر )اجلدول 3(. وقد وقَّ

الإقليمي والدويل عدة اتفاقيات مرتبطة بالتنوع احليوي، وهي مبينة يف اجلدول )2( اأدناه.
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�جلدول	رقم		2 – �لتفاقيات	�ملرتبطة	بالتنوع	�لبيولوجي	

دوليًااإقليميًا

1.  اتفاقية الكويت الإقليمية حلماية البيئة البحرية )عام 

1978(، التي تت�صمن بروتوكول التنوع احليوي.

2.  التفاقية القليمية لإن�صاء هيئة لتحديد مناطق ال�صيد )عام 

)2002

3.  التفاقية الإقليمية للمحافظة على احلياة الفطرية وموائلها 

الطبيعية يف دول اخلليج العربية عام 2002

اتفاقية التنوع احليوي )عام 1996(،

اتفاقية رام�صار للمناطق الرطبة )عام 1997(،

اتفاقية المم املتحدة الطارية لتغري املناخ )عام 1994(،

اتفاقية احلفاظ على الرتاث الطبيعي والن�صاين )عام 

)1991

هذه التفاقيات وما ي�صحبها من التزامات ت�صاهم يف تقييم الو�صع البيئي، واإعداد الدرا�صات املتخ�ص�صة، الأمر 

الذي ينعك�س يف قرارات حملية توؤدي يف النهاية اإىل املحافظة على التنوع احليوي. كما اأن لهذه التفاقيات دورًا 

على  احلفاظ  اتفاقية  البحرين  توقيع  ذلك  ومثال  الطبيعية،  والبيئات  احليوي  التنوع  على  املحافظة  يف  اإيجابّيًا 

الرتاث الطبيعي والإن�صاين واعتماد قلعة البحرين موقعًا عاملّيًا، وهو مما �صاهم يف احلافظ على البيئة ال�صاحلية 

الطبيعية املقابلة للقلعة من اأن تنالها يد العمران.

�جلدول	رقم		3 – �لت�صريعات	�ملرتبطة	بالتنوع	�لبيولوجي	ب�صكل	مبا�صر	�أوغري	مبا�صر

  

ال�صنةالت�صريعات املبا�صرة

1- قانون رعاية احليوانات

�صدر هذا القانون عام 1920 وجاء يف املادة رقم )25( اأنه مينع اقتنا�س الطيور على اختالفها وبيعها يف الأ�صواق.
1920

2- الإعالن احلكومي ب�صاأن منع اأخذ الطني

�صدر يف 24 مايو 1941 ، ويهدف اإىل منع اأخذ الطني والقرم من البحر ما بني مقطع توبلي وردم الكوري.
1941

3- قرار رقم )26( ل�صنة 1980م ب�صاأن �صيد الربيان

حيث تن�س املادة الأوىل باأنه )يحظر �صيد الربيان داخل حدود ال�صيد يف البحرين خالل املدة التي تبداأ 

من اأول مار�س �صنة 1981م حتى 30 يونيو �صنة 1981م(، ويتكرر �صدور هذا القرار ب�صورة �صبه �صنوية.

1980

4- قانون حماية النخيل

1983 وذلك حر�صًا على عدم قطع  �صدر هذا املر�صوم الأمريي رقم )21( ب�صاأن حماية النخيل يف عام 

النخيل اأو الت�صبب باأية �صورة يف وقف منوه، والعناية بها على نحو يكفل ا�صتمرار بقائها. وذلك حفاظًا على 

هذا الرتاث واملورد الفطري املتجدد، وحمايته من التدهور والنق�صان.

1983

5- قرار رقم )4( ل�صنة 1986 اخلا�س مبنع �صيد �صمك بقر البحر.

6- قرار رقم )6( ل�صنة 1986م اخلا�س ب�صاأن حتديد مقا�صات ال�صباك امل�صتخدمة يف ال�صيد.

7- قرار رقم )8( ل�صنة 1986م اخلا�س مبنع �صيد �صغار �صمك ال�صايف.

1986

1986

1986
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8- املر�صوم الأمريي رقم )2( ل�صنة 1995ب�صاأن قانون حماية احلياة الفطرية

يهدف اإىل �صون احلياة الفطرية مبا يحقق املحافظة على خمتلف اأنواع الكائنات الفطرية الربية والبحرية، 

وحماية الأنواع النادرة منها واملهددة بالنقرا�س من حيوان اأونبات اأو طري.

1995

9- قرار جمل�س الوزراء مبنع الدفان والتعمري يف خليج توبلي

�صدر قرار جمل�س الوزراء يف جل�صته رقم )1341( املنعقدة يف 16 اإبريل 1995 يف �صاأن منع الدفان والتعمري 

والجتماعية،  والبيئية،  القت�صادية،  الناحية  من  الفطرية  البيئات  اأهم  من  يعترب  الذي  توبلي،  يف خليج 

والرتاثية، واجلمالية.

1995

10- قرار باعتبار جزر حوار حممية

من اأجل حماية الرتاث الفطري الفريد املوجود يف جمموعة جزر حوار، �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم 

)16( ل�صنة 1996، ب�صاأن اعتبار جزر حوار والبحر الإقليمي املحيط بها، منطقة حممية.

1996

11- مر�صوم رقم )21( ل�صنة 1996 ب�صاأن قانون البيئة

ويهدف اإىل حماية البيئة من امل�صادر والعوامل امللوثة ، ووقف تدهورها ، وذلك بو�صع اخلطط وال�صيا�صات 

الالزمة للمحافظة عليها من الآثار ال�صارة الناجمة عن الأن�صطة التي توؤدي اإىل احلاق ال�صرر بال�صحة 

الب�صرية واملحا�صيل الزراعية، واحلياة البحرية والربية، واملناخ واملوارد الطبيعية الأخرى مع تنفيذ هذه 

اخلطط وال�صيا�صات، وهو القانون ال�صامل الثاين بعد القانون رقم )2( 1995م.

1996

12- املر�صوم بقانون رقم )20( ل�صنة 2002 ب�صاأن تنظيم �صيد وا�صتغالل وحماية الرثوة البحرية

ويهدف هذا القانون اإىل حماية الرثوة ال�صمكية واملوارد البحرية ب�صكل عام.

2002

13- القرار الوزاري )1( 2002 باإعالن جزيرة م�صتان واملياه املحيطة حممية طبيعية.

14- قرار رقم )4( ل�صنة 2003م اخلا�س مبنع �صيد بقر البحر وال�صالحف البحرية والدلفني باأنواعها.

15- قرار رقم )5( ل�صنة 2003م الذي يتعلق باعتبار منطقة دوحة عراد حممية بحرية طبيعية.

2002

2003

2003

16- قانون رقم )5( لعام 2003 ب�صاأن املوافقة على نظام )قانون( احلجر الزراعي يف دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية، ويهدف هذا القانون )النظام( اإىل منع دخول الآفات الزراعية وانت�صارها، وحماية 

البيئة واملوارد النباتية، وت�صهيل التجارة.

2003

ال�صنةالت�صريعات غري املبا�صرة

17- قانون رقم )8( ب�صاأن املوافقة على نظام احلجر البيطري يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

والذي ينظم عمليات ا�صترياد وت�صدير جميع اأنواع احليوانات ومنتجاتها وم�صتقاتها وخملفاتها واأعالفها 

من املكونات احليوانية وامل�صتح�صرات البيولوجية احليوانية واأدواتها من واإىل الدول الأع�صاء.

2003

181998- القرار الوزاري )10( 1998 باعتماد ال�صرائب لالأذونات واخلدمات التي توفرها �صوؤون البيئة

191998- القرار الوزاري )10( 1998 ب�صاأن التحكم يف املواد امل�صتنفذة لطبقة الأوزون

201998- القرار الوزاري )10( 1998 ب�صاأن �صيانة املباين والأجهزة التي حتتوي على مادة ال�صبتو�س

212000- القرار الوزاري ) 3( 2000 ب�صاأن الرقابة البيئية

222000-  القرار الوزاري )3( 2000 ب�صاأن ت�صجيل اجلهات ال�صت�صارية يف تقومي الأثر البيئي للم�صاريع والدرا�صات البيئية.

232000- القرار الوزاري )1( 2000 ب�صاأن اإدارة النفايات الطبية 

242002- القرار الوزاري )7( 2002 ب�صاأن التحكم يف املواد الكيميائية املحظورة واملحددة ال�صتعمال.
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2.4	�ملحميات	�لطبيعية

التدهور؛ فكانت حممية  التنوع احليوي وحمايته من  اأجل �صون  اإن�صاء عدد من املحميات من  بداأت البحرين يف 

العرين اأول حممية طبيعية، تلتها حممية راأ�س �صند وخليج توبلي، وحممية جزر حوار واملياه املجاورة لها، وحممية 

م�صتان واملياه املجاورة لها، واأخريًا حممية دوحة عراد.

اال�صم: حممية ومنتزه العرين

موقع املحمية: و�صط غرب جزيرة البحرين

ت�صنيف املحمية: حممية ومنتزه �صياحي بيئي 

متخ�ص�س حلماية الأنواع العربية

امل�صاحة الكلية للمحمية: 5.6 كيلومرتات مربعة

تاريخ اإعالن املحمية: 1976

�أهم	�ملميز�ت	يف	�ملنطقة	�ملحمية

تتكون حممية العرين من جزاأين، الأول هو املحمية: وهي حممية طبيعية خم�ص�صة للحفاظ على احلياة الفطرية 

للبيئة ال�صحراوية يف مملكة البحرين ، ول ي�صمح بالدخول اإليها اإل لالخت�صا�صيني ذوي ال�صلة بالبحث العلمي يف 

هذا املجال، وي�صمل جمال احلماية جميع اأنواع الكائنات املميزة لبيئة البحرين ال�صحراوية من حيوان ونبات، ويف 

مقدمتها املها العربي، وغزال الرمي البحريني، ونبات املرخ. اأما اجلزء الثاين فهو احلديقة: وتعنى باحلفاظ على 

اأنواع احليوانات والطيور العربية خ�صو�صًا والإكثار منها، وي�صمح فيها بالزيارات اجلماعية والفردية، على اأن تكون 

يف �صحبة مر�صدين موؤهلني لهذا الغر�س. وبالإ�صافة اإىل الهدف امل�صار اإليه، فاإن للحديقة اأهدافًا تعليميًة وتربويًة 

الفطرية  اأهمية احلفاظ على احلياة  املدار�س، حول  العام وتعميقه، وخا�صة لدى طالب  الوعي  تنمية  اإىل  ترمي 

والتنوع احليوي، وذلك من خالل برامج توعوية متنوعة.

وحتتوي املحمية على نباتات معمرة )31 نوعًا(، وحولية �صحراوية ملحية )22 نوعًا(، وثالثة جماميع حيوانية، 

وهي: الثدييات )35 نوعًا(، والطيور )54 نوعًا(، والزواحف )11 نوعًا(.

اال�صم: حممية راأ�ص �صند وخليج توبلي

موقع املحمية: �صمال �صرق البحرين

ت�صنيف املحمية منطقة حممية طبيعية من الفئة 

الثانية )منتزه طبيعي(

امل�صاحة الكلية للمحمية: 13.5 كيلومرتا مربعا

تاريخ اإعالن املحمية: 1988، 1995، رام�صر 1997 ،2006

�أهم	�ملميز�ت	يف	�ملنطقة	�ملحمية:

تكمن اأهمية خليج توبلي من الناحية البيئية يف جانبني رئي�صني هما: التنوع يف البيئات الطبيعية، والتنوع يف احلياة 

الفطرية، �صواء اأكانت من النباتية اأم من احليوانية. اأما بالن�صبة اإىل البيئات املوجودة يف اخلليج فيمكن حتديدها 

يجدر ذكره  الطينية. ومما  امل�صطحات  وبيئة  وبيئة احل�صائ�س،  توبلي،  بها خليج  يتميز  التي  القرم  نبات  بيئة  يف 
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اتفاقية  الطبيعية يف  املحميات  قائمة  املدرجة �صمن  املحميات  اإحدى  ب�صفتها  اإعالنها  �صند مت  راأ�س  اأن حممية 

)رام�صار( التي �صدقت عليها اململكة عام 1997م.

وحتتوي املحمية على نبات القرم، و19 نوعًا من الأ�صماك والربيان، والطيور العابرة وامل�صيفة وامل�صتية )قطقاط 

مطوق، ودريجة �صغرية، والنور�س الأ�صود الراأ�س، وقربة املاء(.

اال�صم: حممية جزر حوار والبحر االإقليمي املحيط بها

موقع املحمية: حوار

ت�صنيف املحمية: حممية بحرية طبيعية

امل�صاحة الكلية للمحمية: 51.4 كم مربع

تاريخ اإعالن املحمية: 1996

اأهم الأنواع النباتية واحليوانية : الطحالب والنباتات 

ال�صاحلية ، غراب البحر ال�صوقطري ، النحام الكبري

الداخلية،  الأرا�صي  ونباتات  ال�صاحلية،  والنباتات  البحرية،  والطحالب  امللحية،  ال�صبخات  على  املحمية  وحتتوي 

والزواحف،   ،- الكبري  والنحام  اخلد،  الأبي�س  البحر  وخطاف  ال�صوقطري،  البحر  غراب  واأهمها:   - والطيور 

والربمائيات، والثدييات الربية والبحرية، واأهمها بقر البحر.

اال�صم: دوحة عراد البحرية

موقع املحمية: مدينة املحرق �صمال جزيرة البحرين
ت�صنيف املحمية: حممية بحرية طبيعية

امل�صاحة الكلية للمحمية: حوايل ن�صف كيلومرت مربع

تاريخ اإعالن املحمية: : اأعلنت كمحمية بحرية طبيعية بناًء 

على قرار رئي�س الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة 

واحلياة الفطرية رقم )4( ل�صنة 2003

اأهم الأنواع النباتية واحليوانية يف املنطقة:  نبات 

القرم امل�صتزرع والطيور

�أهم	�ملميز�ت	يف	�ملنطقة	�ملحمية

تعد دوحة عراد من البيئات البحرية النادرة يف اململكة، فهي منطقة جذٍب للطيور املائية املقيمة والعابرة واملهاجرة 

التي تاأتي بحثًا عن الغذاء والراحة. وتتميز باأنها بحرية �صغرية قليلة الأمواج، وبذلك ميكن اأن تكون مالذًا اآمنًا 

ل�صغار الأ�صماك، ويرقات الكائنات البحرية الأخرى، بالإ�صافة اإىل اأن وجود اأ�صجار القرم يوفر لهذه الكائنات 

الدقيقة واأمثالها الأخرى املوادَّ الع�صوية املنا�صبة التي ت�صكل اللبنة  الأوىل يف ال�صل�صلة الغذائية، وكذلك احلماية 

اأنواع من الطحالب، ومنها نوع )اجلن(  البحرية  واأمثالها ال�صغرية. وتوجد يف  الدقيقة  الكائنات  املنا�صبة لهذه 

الذي ينمو عادة يف ف�صل ال�صيف، والذي يعد من الطحالب املنا�صبة لتكاثر ومنو بع�س الأنواع املعينة من الأ�صماك، 

مثل ال�صايف وغريه، والتي ت�صتخدم من قبل ال�صيادين يف �صيد الأ�صماك.
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اال�صم: جزيرة م�صتان البحرية

موقع املحمية: جنوب �صرق جزيرة البحرين و�صمايل جزر حوار

ت�صنيف املحمية: حممية بحرية طبيعية

امل�صاحة الكلية للمحمية: 2.8 كم مربع

تاريخ اإعالن املحمية: قرار رئي�س الهيئة الوطنية حلماية احلياة 

الفطرية رقم )1( ل�صنة 2000

اأهم الأنواع النباتية واحليوانية يف املنطقة: الطحالب 

والأع�صاب البحرية ، اللوهة و�صرطان البحر

�أهم	�ملميز�ت	يف	�ملنطقة	�ملحمية:

تعد املنطقة املحيطة بجزيرة م�صتان منطقة غذاء مهمة ، وت�صتعمره اأ�صرطة من الطحالب Sargassum التي متتاز 

بطولها. ويف اجلزء ال�صمايل من م�صتان توجد بيئة الأع�صاب البحرية Halodule Uninervis  التي ُر�صدت يف عمق 

اأقل من مرت واحد. 

تتميز اجلزيرة بوجود بع�س النباتات الربية التي تتحمل امللوحة العالية، مثل: نبات اخلري�صي، واخلريز، وال�صنة، 

اللوه  مثل:  عليها،  الطيور  بع�س  بتواجد  وتعرف اجلزيرة  للمملكة.  النباتي  الفطري  الرتاث  تعد جزءًا من  والتي 

الطحالب  منها  الهامة،  البحرية  النباتات  من  العديد  يوجد  باجلزيرة  املحيطة  البحرية  املناطق  ويف  والنور�س. 

املهدد    dugong البحر  لتواجد بقر  ت�صكل منطقة  Halodule Uninervis وهي بذلك  نوع  البحرية من  والأع�صاب 

املحيطة  املياه  كما حتتوي  العامل.  م�صتوى  على  البحر  لبقر  قطيع  اأكرب  ثاين  هنا  قطيعه  يعد  والذي  بالنقرا�س، 

.tunicates وبع�س الأنواع من ،)red sponge, blue Haliclona( :باجلزيرة اأي�صًا على نوعني من الإ�صفنجيات

البحر  �صرطانات  مثل:  املبا�صر،  القت�صادي  املردود  ذات  البحرية  الكائنات  الكثري من  املنطقة حتت�صن  اأن  كما 

الدو،  وكليب  والبزميي،  والعنفوز،  والهامور،  وال�صايف،  واحلاكول،  وال�صل�س،  واللخمة،  والربيان،  )القباقب(، 

و�صحيحة الراعي.

ويف اجلزء ال�صمايل وال�صمال ال�صرقي تتميز املنطقة ومتتد مل�صافات وا�صعة جتاه 

)red sponge, blue Haliclona( وبع�س النواع من  كما حتتوي املياه املحيطة على نوعني من ال�صفنجيات 

tunicates. كما اأن هناك حمميات غري مقننة تتمثل يف املنطقة الع�صكرية جنوب البحرين وبع�س اجلزر.

اال�صم: حممية هري  اأبو  لثامة

موقع املحمية: تبعد حممية هري اأبولثامة عن جزيرة البحرين مب�صافة 

تقدر بحوايل 75 كم،  وتقع يف اإحداثية 26.52 �صماًل ، و 52.47 طوًل 

تقريبا
ت�صنيف املحمية: حممية بحرية طبيعية

امل�صاحة الكلية للمحمية: غري حمددة

تاريخ اإعالن املحمية: قرار رئي�س الهيئة الوطنية حلماية احلياة 

الفطرية رقم )8( ل�صنة 2007

اأهم الأنواع النباتية واحليوانية يف املنطقة: 

احل�صائ�س والطحالب البحرية ، اللوؤلوؤ واخلالوف
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�أهم	�ملميز�ت	يف	�ملنطقة	�ملحمية:

تتميز حممية هري اأبولثامة بكونها اأف�صل واأكرث منطقة بحرية حتتوي على  ال�صعاب املرجانية، اإىل جانب ذلك فاإنها 

حتتوي اأي�صا على احل�صائ�س والطحالب البحرية وال�صفنجيات و�صقائق النعمان، كما يحيط بها هريات ملحار اللوؤلوؤ 

واخلالوف. 

�إكثار	�لأنو�ع 	3.4

�صارفت على  اأو  وا�صحة،  بن�صب  بالتقل�س  بداأت  التي  الكائنات  اأعداد  لزيادة  الأحيائية  الأنواع  اإكثار  تاأتي خطوة 

النقرا�س، وقد اأثبتت التجارب جناح اإكثار هذه الأنواع و�صخها يف بيئاتها الطبيعية. وعملية الإكثار تاأتي بخم�س 

طرق، بع�صها ب�صورة مبا�صرة، وبع�صها الآخر ب�صورة غري مبا�صرة:
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�صكل	رقم		2 – مو�قع	�ملحميات	�لطبيعية	يف	مملكة	�لبحرين
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�لأول:	تربية	�لكائنات	�حلية	يف	حقول	خا�صة	ومن	ثم	�صخها	يف	بيئاتها	�لطبيعية	

ومثال هذه الطريقة ما يقوم به املركز الوطني ل�صتزراع الأ�صماك، حيث جنح يف ا�صتزراع بع�س الأ�صماك التي بداأت اأعدادها 

. Epinephelus multinotatus والهامور من نوع Siganus javus بالتقل�س منها اأ�صماك ال�صايف ال�صنيفي

وكذلك متار�س حممية العرين دورا ل يقل �صاأنا يف اإكثار الكائنات ، حيث جنح اإىل حد بعيد يف اإكثار املها والغزلن عرب تربيتها 

اإكثار �صفادع  العرين يف  تقوم حممية  وكذلك  اإىل جزر حوار.  اأو  املحمية  املناطق اجلنوبية  اإىل  بعدئذ  لتطلق   ، الأ�صر  حتت 

ال�صكاين، وقد  العمراين والزحف  للتطور  املتاأخرة نظرا  ال�صنوات  الهبوط يف  اأعدادها يف  التي بداأت  العذبة  املياه  و�صالحف 

تكللت هذه التجارب بالنجاح.

�لثاين:	خلق	بيئات	�صناعية	م�صابهة	للبيئات	�لطبيعية

ومثال ذلك اأن تو�صع القوالب اخلر�صانية يف البحار اجلرداء لتت�صكل بعد فرتة معينة بيئة غنية ومتنوعة حيث تلت�صق الطحالب 

بهذه اخلر�صانة وتكون مق�صدا وملجاأ لالأ�صماك واأنواع عديدة من الكائنات احلية لتتكاثر ب�صورة طبيعية ومميزة، وهذا ما 

الثمار  ك�صعاب مرجانية جناحها وحتققت  املياه  الإطارات يف  و�صع  اأثبتت عملية  وقد  ال�صناعية.  املرجانية  بال�صعاب  يعرف 

املرجّوة لهذا امل�صروع.

�لثالث:	تنظيم	�ل�صيد

ويق�صد به منع ال�صيد يف فرتات معينة من ال�صنة ، وذلك لهدف اإتاحة الفر�س لتكاثر الكائنات احلية، واملثال املطبق ب�صورة 

وا�صحة هو حظر �صيد الروبيان يف الفرتة مابني �صهر مار�س ولغاية يوليو من كل عام. كذلك منع �صيد طائر البلبل البحريني 

�صاهم يف اإعادة تكاثره وانت�صاره يف بيئاته الطبيعية.

�لر�بع:	منع	�ل�صيد	

وهذا املنع معنى بالدرجة الأوىل للكائنات املهددة بالنقرا�س – رغم عدم وجود قائمة �صاملة لها – كبقر البحر والدلفني 

و�صقر الغروب و طائر الُعقاب النُّ�صارية وال�صالحف. وتهدف عملية منع ال�صيد الواردة يف القوانني املحلية اإىل اإعطاء الفر�صة 

الإجراء  اإىل  الإ�صارة  جتدر  ال�صدد  وبهذا  بالنقرا�س.  تهديدها  حدود  وجتاوز  الطبيعية  بيئاتها  يف  للتكاثر  احلية  للكائنات 

احلازم الذي اتخذه جهاز البيئة يف منع �صيد طائر البلبل بعد مالحظة تدين اأعداده قبل عدة �صنوات ليتحقق النجاح بعودته 

ب�صورة �صبه طبيعية رغم تقل�س م�صاحة بيئاته الطبيعية.

�خلام�ص:	�ل�صتزر�ع	عن	طريق	�لأن�صجة

تهدف هذه الطريقة اإىل املحافظة على الأنواع اجليدة التي يتم اختيارها وفق معايري دقيقة واإكثارها ب�صورة حتفظ بقاءها 

بهذا  امللمو�صة  النتائج  بع�س  حتققت  وقد  البلح،  لنخيل  الن�صيجي  ال�صتزراع  يف  البحرين  �صرعت  فقد  ولذا  وا�صتمرارها، 

ال�صدد.

�لإعالم	و�لتثقيف	�لبيئي 	4.4

يوؤدي الإعالم دورًا مهّمًا يف ت�صكيل و�صياغة املفاهيم العامة لدى النا�س، والتنوع احليوي اأحد املفاهيم التي اأخذت 

ق�صطًا من حقها الإعالمي يف مملكة البحرين؛ لذا �صدرت العديد من املطبوعات والدرا�صات والكتب  والأفالم 

الوثائقية بهذا ال�صاأن وبكلتا اللغتني العربية والإجنليزية.

م عن طريق اجلهات الر�صمية اأو املنظمات غري احلكومية  واإن فتح �صبل التثقيف عرب الندوات واملوؤمترات التي ُتنظَّ

اأو اجلهات اخلا�صة، اأمٌر ي�صب يف تو�صيح و�صرح مفهوم التنوع احليوي واأهميته، و�صبل املحافظة عليه. ويف هذا 

ال�صدد، جند اأن املتحف الوطني - الذي ميار�س دوره التثقيفي الرائد يف ت�صليط ال�صوء على تراث البحرين احل�صاري 
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والإن�صاين – يعر�س من خالل قاعة التاريخ الطبيعي ومتحف الغو�س جمموعة من الكائنات الفطرية املحلية، وهو 

و�صي�صلط  الر�صمي  الإلكرتوين  موقعه  املتحف  �صيد�صن  قريب  موعد  ويف  البيئة.  اإىل  النتماء  غر�س  يف  ي�صاهم  ما 

ال�صوء يف جزء منه على التنوع احليوي الذي تزخر به البحرين، وهي خطوة اإ�صافية يف �صبيل التثقيف البيئي؛ اإذ 

ة على تي�صري تبادل املعلومات.  ا�صَّ �صيلبي هذا املوقع ما ورد يف املادة )17( من اتفاقية التنوع البيولوجي النَّ

�ل�صياحة	�لبيئية 	5.4

والبحرين متتلك  بها،  وال�صتمتاع  وتقديرها  لدرا�صتها  الفطرية  اإىل معاينة مواقع احلياة  البيئية  ال�صياحة  تهدف 

بع�س مقومات ال�صياحة البيئية املتمثلة يف املحميات والبيئات الطبيعية التي �صبقت الإ�صارة اإليها، واملوؤهلة لأن ت�صكل 

عن�صر جذب للمهتمني، ومن اأهم هذه املقومات ما يتعلق مب�صاهدة الطيور، حيث يوجد يف �صمال غرب البحرين 

ومبنطقة �صار موقع �صغري يحتوي على اآلف من طيور اخلناق الرمادي Hypocolius ampelinus املهاجرة من اإيران 

والعراق، ويعد هذا املوقع ب�صبب اأهميته العاملية مق�صدًا لل�صياح البيئيني. ومن مواقع اجلذب ال�صياحي يف البحرين 

اأي�صًا مواقع ال�صيد التقليدية "احلظور" املنت�صرة حول �صواحل اململكة، والتي ل ُتعرف يف كثري من دول العامل.

وحتى عهد قريب كانت البحرين متتلك اأحد اأهم مقومات ال�صياحة البيئية، وهي عيون املياه العذبة التي تنبع يف 

الرب والبحر، وكانت هذه البيئات الفريدة تزخر بتنوع فريد؛ لكن ب�صبب الجهادات العديدة التي تعر�صت لها البيئة 

اأدت اإىل جفافها واختفائها. 

لت لها متطلبات  وقد �صجعت حكومة البحرين اجلهات اخلا�صة على اأداء املهام الالزمة يف ال�صياحة البيئية، و�صهَّ

هذا الأمر، ومتثل ذلك يف ت�صهيل اإ�صدار الرتاخي�س ملزاولة مهنة ال�صياحة البيئية.

بناء	�لقدر�ت	�لوطنية	وت�صجيع	�لبحث	�لعلمي 	6.4

�صعت مملكة البحرين- وما زالت -يف �صبيل بناء وتطوير القدرات الوطنية، وتطوير الإمكانات املتاحة يف خدمة 

الوطنية  اجلامعات  يف  البحوث  ومراكز  والبحوث،  للدرا�صات  البحرين  مركز  دور  نلم�س  وهنا  العلمي.  البحث 

والأهلية. وقد ر�صدت اململكة بدعم حكومي، واأحيانًا بدعم من اجلهات اخلا�صة، عدة جوائز للبحوث املتميزة يف 

جمال البيئة والتنوع احليوي، منها على �صبيل املثال جائزة ويل العهد للبحوث العلمية وجائزة الدرا�صات البيئية.

�لر�صد	�لبيئي 	7.4

اأ�صا�س معاينة النظم الأيكولوجية واملوائل احل�صا�صة ذات الأهمية البيئية الكربى،  اآلية الر�صد البيئي على  تبنى 

اإىل جانب ر�صد الأنواع الأحيائية، وخا�صة املهددة بالنقرا�س، عن طريق اإعداد قوائم للمجاميع الأحيائية. وقد 

اأنهى ق�صم الر�صد بالهيئة العامة اإعداد ال�صورة الأولية لأعداد الأنواع، وخا�صة الكائنات احلية الكبرية، كالنباتات 

الوعائية، والطحالب البحرية، والطيور، والثدييات، والزواحف، والربمائيات، والأ�صماك؛ ولكن بقيت هناك بع�س 

الثغرات فيما يرتبط بالكائنات املجهرية، كالهائمات النباتية واحليوانية، والفطريات، واحل�صرات، والبكترييا. 

تاأخذ  لذلك  العامة عليها؛  الأن�صطة  ونتائج  الفطرية  واحلياة  البيئة  ملكونات  املعاينة  برامج  الر�صد  نظام  وي�صمل 

يقوم مبهام علمية  البيئي. كما  والتنبوؤ  والنبعاثات،  املحيطة،  البيئة  البحث يف جودة  الر�صد م�صتويات  م�صارات 
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وفنية عالية امل�صتوى يف التخطيط والتنفيذ ل�صرتاتيجيات الر�صد البيئي، وتق�صي احلقائق العلمية، بالإ�صافة اإىل 

توفري البيانات واملعلومات التي ت�صاهم يف عملية اتخاذ القرارات البيئية. اأما فيما يتعلق باملورثات واجلينات فلي�س 

هناك اأية عملية ر�صد تذكر لها. 

تقومي	�لأثر	�لبيئي 	8.4

ُيجرى تقومي الأثر البيئي للم�صاريع التي من �صاأنها اأن توؤثر يف التنوع احليوي، وُتتَّخذ بحقها الإجراءات املنا�صبة 

لدرء الأ�صرار اأو تخفيفها.

دمج	مفاهيم	وعنا�صر	�لتنوع	�حليوي	يف	�لعملية	�لرتبوية 	9.4

تهدف الرتبية البيئية اإىل توجيه ال�صلوك نحو البيئة وما تت�صمنه من مفاهيم للتنوع احليوي، فاإىل جانب املفاهيم 

�س عرب املنهاج الأكادميي للطالب، تتالزم - وبنف�س امل�صار - العملية الرتبوية لغر�س النتماء اإىل  العلمية التي تدرَّ

البيئة والتفاعل معها، وتوجيه ال�صلوك نحو املحافظة على التنوع احليوي وموارده املختلفة. لذلك جند اأن هناك 

�س لطلبة املرحلة الثانوية، ف�صاًل عن كتب وكرا�صات املراحل ال�صابقة، بع�صها يرتبط مبا�صرة  14 كتابًا علمّيًا يدرَّ

بالتنوع احليوي، وبع�صها ب�صورة غري مبا�صرة، كما ميتلك الطالب حرية اختيار ما ينا�صبه منها، والقائمة الآتية 

ت�صري اإىل بع�س اأ�صماء تلك الكتب:

و2(  1( والبيئة  احلية  الكائنات  · كتاب 
الدقيقة احلية  الكائنات  · كتاب 

البحرين يف  وال�صجريات  · الأ�صجار 
الطبية · النباتات 

الثانوية املرحلة  بيئة  علوم   201 · علم 
· الطيور

و2(  1( والتزان  الأي�س  · كتاب 
والوراثة  اخللية  · كتاب 

البحار علوم  اأ�صا�صيات  · كتاب 
احلية الكائنات  يف  الرتقاء  · كتاب 

و2(   1( الزراعية  العملية  املجالت  · اأ�ص�س 
الإعدادية للمرحلة  الزراعة  · مبادئ 

املدار�س  يف  البيئية  والأندية  اللجان  عرب  الرتبوية  العملية  يف  مندمج  احليوي  التنوع  اأن  جند  اأخرى  ناحية  من 

واجلامعات مبا ينعك�س على �صلوك املتعلمني. وجتدر الإ�صارة اإىل الدور الرائد يف م�صروع املدار�س ال�صديقة للبيئة 

- الذي ت�صرف عليه اإدارة العالقات العامة والإعالم البيئي يف الهيئة، وكذلك برنامج غلوب Globe واملتمثل يف 

اإخ�صاع الطالب ملمار�صات ودرو�س بيئية عملية. لهذا جند تكامل القطاع الرتبوي مع القطاعات الأخرى يف جمال 

املحافظة على البيئة وما حتويه من تنوع حيوي. 

الف�صل اخلام�ص: التنوع احليوي واملحميات الطبيعية
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الوقت  يف  البحرين  مملكة  تواجهها  التي  التحديات  اأهم  من  املختلفة  واأ�صنافها  باأنواعها  املخلفات  اإدارة  تعترب 

الراهن، اإذ اأنها تعد من اأكرث امل�صكالت التي تواجهها املدن احل�صرية تعقيدًا وت�صابكًا، بل واأ�صبحت �صمن اإحدى 

باأنواعها:  التنمية امل�صتدامة، فالبحرين ب�صكل خا�س تعاين من م�صكلة املخلفات  األ وهي  الق�صايا ال�صرتاتيجية 

املنزلية، ال�صناعية، الزراعية، وخملفات الرعاية ال�صحية وذلك ب�صبب الزدياد امل�صطرد يف كمية املخلفات من 

جهة، وحمدودية الرقعة اجلغرافية للبحرين وقلة املواقع املنا�صبة للتخل�س منها، وقلة التقنيات احلديثة واملالئمة 

للمعاجلة ال�صليمة بيئيًا من جهة اأخرى. مما قد يوؤول اإىل تلوث عنا�صر البيئة من اأر�س وماء وهواء، ولذا فاإن اإدارة 

وال�صالمة  ال�صحة  للمحافظة على  الأمور احليوية  العامل من  دول  اليوم يف جميع  اأ�صبحت  قد  ال�صلبة  املخلفات 

العامة.

1.  ال�صغوط الرئي�صة والقوى الدافعة

اأ�صبح التعامل مع هذه امل�صكلة البيئية الهامة بطريقة �صليمة اجتماعيًا وبيئيًا واقت�صاديًا من الأولويات التي ت�صعى 

لو�صع  الفطرية  والبيئة واحلياة  البحرية  الرثوة  العامة حلماية  الهيئة  دور  تفعيل  اململكة من خالل  اإىل حتقيقها 

املخلفات  م�صكلة  حلل  املوجبة  الأ�صباب  من  ولعل  البعيد.  املدى  على  واملتكاملة  ال�صاملة  احللول  وتنفيذ  الآليات 

ال�صلبة:

التي تزداد  1-  تزايد كميات املخلفات يف اململكة وخا�صة ال�صلبة منها. وذلك يتجلى يف كمية املخلفات املتولدة 

باإطراد مع ازدياد ال�صتهالك وهذا مرتبط بالنمو القت�صادي بالإ�صافة اإىل النمو ال�صكاين.

2- ت�صويه املظهر احل�صاري للمملكة.

3- الأ�صرار الناجتة عن املخلفات وتاأثريها املبا�صر على البيئة وال�صحة الب�صرية.

4-  اإمكانية ال�صتفادة من املخلفات ال�صلبة باأنواعها املختلفة يف اإقامة �صناعات بيئية تعتمد على املخلفات كمواد 

خام اأو ثانوية.

2. حالة املخلفات يف اململكة

�ملخلفات	�لبلدية

ارتفاعًا  هناك  اأن  اإىل  البحرين  مبملكة  البلدية  املخلفات  وواقع  حجم  على  للتعرف  جريت 
ُ
اأ درا�صات  عدة  ت�صري 

م�صتمرًا يف كمياتها حيث تبلغ كمياتها اأكرث من 3000 طنًا يوميًاa يف العام 2006م. كما اأن كمية انتاج املخلفات 

البلدية ارتفع خالل الفرتة 2000 – 2006 بن�صبة b%173 ويت�صح ذلك يف ال�صكل رقم 1.
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�صكل	رقم		1	-	كمية	�ملخلفات	�لبلدية	�ملتولدة	خالل	�لفرتة	2000-2006م	)طن/�صنة(

تت�صمن  التي  باملخلفات  2006م،  ل�صنة  اخلطرة  املخلفات  اإدارة   )3( رقم  لقرار  وفقًا  البلدية  املخلفات  وتعّرف 

املناطق  من  الناجتة  الأخرى  واملخلفات  املكاتب  وخملفات  اخل�صراوات  وخملفات  الأطعمة  وخملفات  القمامة 

ال�صكنية والتجارية وال�صناعية واملجمعات واملرافق الرتفيهية واملن�صاآت التعليمية وال�صحية والأن�صطة الجتماعية 

ول حتتوي على خملفات خطرة كما حددت يف امللحق الثالث.
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�صكل	رقم		2-	مكونات	�ملخلفات	�لبلدية	يف	مملكة	�لبحرين

�ملخلفات	�ل�صناعية

تختلف طبيعة مكونات املخلفات ال�صناعية التي تنتج مبملكة البحرين وكمياتها طبقًا لنوع ال�صناعة وحجمها والتي 

ت�صمل ال�صناعات الكبرية واملتو�صطة وال�صغرية حيث ت�صري التقديرات الإح�صائية يف العام 2000م اإىل اأن معدل 

النتاج بلغ حوايل 384 طنا يف اليوم من املخلفات ال�صناعية اأي مبعدل 140 األف طن �صنويا.

خملفات منزلية 
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�لزيوت	�مل�صتعملة

80% من جمموع  متثل زيوت املحركات اجلزء الأكرب من ال�صتهالك يف مملكة البحرين حيث تـزيد ن�صبتها عن 

الطلب ال�صنوي وتليها زيوت مولدات الكهرباء التي متثل حوايل 15% بينما ل متثل زيوت ترو�س الفرامل �صوى %5 

من جمموع ال�صتهالك. 

�ملخلفات	�لطبية

الطبية  والعيادات  ال�صحية  واملراكز  امل�صت�صفيات  املتولدة عن  ال�صحية )الطبية(  الرعاية  تقدر كميات خملفات 

مبعدل 3 طن يف اليوم. ويتجلى ذلك يف ارتفاع كميات املخلفات من 514 طنا يف عام 2002م اإىل 1200 طنا يف 

2006م. 

وتعّرف املخلفات اخلطرة للرعاية ال�صحية ح�صب قرار اإدارة املخلفات اخلطرة للرعاية ال�صحية ل�صنة 2001م، 

باإنها املخلفات الناجتة عن اأن�صطة الرعاية ال�صحية املختلفة بكافة اأ�صكالها التمري�صية والعالجية والت�صخي�صية 

الأدوية  معامل  وعقاقري  ومنتجات  البيطري  والعالج  الأ�صنان  وعالج  الأبحاث  ومراكز  املختربات  اأعمال  �صاملة 

وم�صتودعاتها.

 

املحرقة احلديثة للنفايات الطبيعية
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�ملخلفات	�ل�صائلة

اأما بالن�صبة للمخلفات ال�صائلة التي ت�صنف باأنها غري خطرة يتم التخل�س منها حاليا يف موقع ع�صكر للنفايات 

البلدية )الواقع يف منطقة املحاجر على بعد 25 كيلومرت جنوب العا�صمة املنامة و3 كيلومرتات �صمال غرب قرية 

ع�صكر( التابع لوزارة �صئون البلديات والزراعة لعدم توافر الت�صهيالت للمعاجلة، حيث مت التخل�س من ما يقارب 

مليوين جالون من النفايات ال�صناعية ال�صائلة غري اخلطرة.

3. تاأثري املخلفات على البيئة وال�صحة العامة

الأ�صلوب املتبع حاليًا يف البحرين ومنذ �صنني هو طمر املخلفات البلدية يف مدفن ع�صكر دون فرز، مما يوؤدي اإىل 

تولد انبعاثات لعدد من غازات الدفيئة. ومن اأهم غازات الدفيئة الذي يتم انتاجه من املخلفات هو غاز امليثان، 

الذي ينبعث من حتلل املواد الع�صوية يف املطامر. كما اأن تراكم كميات املخلفات التي تتولد يوميا ميثل حتديًا رئي�صًا 

ل�صئون البلديات كما هو وا�صح الآن من م�صاكل خ�ص�صة قطاع النظافة مما قد يوؤدي اإىل اإمكانية انت�صار الأمرا�س 

وت�صويه الوجه احل�صاري للممكلة.

اأما بالن�صبة للمخلفات ال�صناعية اخلطرة و�صبه اخلطرة، فقد خ�ص�س لها مدفن هند�صي اآمن واحد فقط. ونظرًا 

لتزايد الكميات املتولدة من القطاع ال�صناعي ب�صكل م�صتمر، فاإن ذلك ي�صكل عبئا على ا�صتخدام الأرا�صي املحدودة 

يف مملكة البحرين، حيث اأن مدافن املخلفات يجب اأن تكون بعيدة عن املناطق ال�صكنية. كما اأن الت�صهيالت ملعاجلة 

املخلفات ال�صناعية غري متوافرة وبالأخ�س املخلفات ال�صناعية ال�صائلة. ويت�صح يف اجلدول برقم 1 معدل انتاج 

املخلفات اليومي وخ�صائ�صها وطرق التلخ�س.

جدول	رقم		1 – �ملعدل	�ليومي	لنتاج	�ملخلفات	وخ�صائ�صها	وطرق	�لتلخ�ص

نوع املخلفات

الكمية )طن/

اليوم(

طريقة التخل�ساخل�صائ�س

مدفن ع�صكرخليط من خملفات 3000البلدية

مدفن حفرية/ع�صكرخطرة و�صبه خطرة وغري خطرة384ال�صناعية

حمرقة النفايات الطبيةخطرة3الطبية
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4. اجلهود املبذولة الإدارة املخلفات 

�لنفايات	�ل�صناعية	�خلطرة	و�صبه	�خلطرة

مت اإن�صاء مدفن حفرية للنفايات ال�صناعية اخلطرة و�صبه اخلطرة يف العام 2001م مب�صاحة قدرها 125000 مرتًا 

(، كاأحد عنا�صر الإدارة املتكاملة للنفايات، وذلك للتاأكد من التخل�س ال�صليم من النفايات ال�صناعية 
2

مربعًا )م

حفاظا على �صالمة بيئة الإن�صان و�صحته. وياأتي اإ�صدار قرار )3( ل�صنة 2006 ب�صاأن اإدارة املخلفات اخلطرة داعما 

للعمل على التحكم يف هذا النوع من النفايات يف اإطار قانوين. كما حدد هذا القرار الأدوات الإدارية والقانونية 

للتحكم يف املخلفات واحليلولة دون انت�صار اآثارها امللوثة للبيئة واحلياة الفطرية وال�صارة بال�صحة العامة. وبلغت 

2006م ما يقارب 70،000 مرتًا  2001م حتى  �صنة  اإن�صاوؤه  التخل�س منها يف موقع حفرية منذ  التي مت  الكميات 

مكعبًا.

 

اأحوا�س تبخري املخلفات ال�صائلة يف مدفن حفرية للنفايات ال�صناعية

ونظرًا لعدم توافر مرافق ملعاجلة املخلفات ال�صناعية فاإن ق�صم التحكم يف املخلفات ينتهج برامج اأخرى، منها 

ت�صدير املخلفات �صمن اتفاقية بازل. وبالرغم من ال�صعوبات والعقبات التي تواجه عملية احل�صول على تراخي�س 

3762 طنًا من النفايات ال�صناعية املختلفة خارج اململكة  2006م مت ت�صدير  ملرور �صحنات املخلفات، ففي عام 

للمعاجلة والتخل�س النهائي. كما اأن هناك برنامج تبادل املخلفات بني املن�صاآت ال�صناعية بدًل من التخل�س منها، 

حيث اأن خملفات من�صاأة تعترب موادًا ملن�صاأة اأخرى. ويتم يف الربنامج الرتكيز على املواد الكيميائية وذلك لعدم 

توافر مرافق ملعاجلتها.

الف�صل ال�صاد�ص: املخلفات

103 102



�لزيوت	�مل�صتعملة

الزيوت  بتجميع  الإ�صفلت  �صركات  بع�س  تقوم  ال�صركات، كما  بع�س  امل�صتعملة يف  الزيوت  تدوير  اإعادة  تتم حاليًا 

امل�صتعملة من الكراجات ل�صتخدامها يف عمليات الت�صنيع. واجلزء الأكرب يتم ت�صديره للمعاجلة والتدوير خارج 

البحرين، يف 2006م بلغت كميات الزيوت امل�صدرة 13،530 طنًا. اأما كمية الزيوت املعاجلة انخف�صت من 1997 

طنًا يف 2005م اإىل 583 طنًا يف 2006م وذلك ب�صبب ازدياد ن�صاط ت�صدير الزيوت للمعاجلة �صمن قرار الزيوت 

واتفاقية بازل.

وياأتي �صدور القرار رقم )4( ل�صنة 2005 ب�صاأن اإدارة الزيوت امل�صتعملة، �صمن الأدوات الإدارية والقانونية بهدف 

و�صع نظام مراقبة وحتكم منا�صب لعمليات تخزين ونقل ومعاجلة الزيوت امل�صتعملة والتخل�س منها دون انت�صار 

اآثارها امللوثة للبيئة وال�صارة بال�صحة العامة.

خملفات	�لرعاية	�لطبّية

يتم  فاإنه  البيئية  ال�صروط  الرعاية الطبية ونظرا لوجود ت�صهيالت معاجلة حديثة م�صتوفية  بالن�صبة ملخلفات  اأما 

حاليا معاجلة حوايل 98 % من املخلفات لدى اإحدى ال�صركات املتخ�ص�صة يف هذا املجال )�صركة البحرين ملعاجلة 

باإدارة  واملتعلق   2001 ل�صنة   )1( رقم  القرار  وفق  ذلك  ويتم  بيئيا.  ال�صليم  احلرق  تقنية  با�صتخدام  النفايات( 

ومعاجلة  ونقل  وتخزين  اإنتاج  لعمليات  منا�صب  وحتكم  ومراقبة  نظام  و�صع  اإىل  يهدف  الذي  الطبية  املخلفات 

املخلفات والتخل�س منها بالطرق ال�صليمة بيئيا.

املحرقة احلديثة للنفايات الطبّية 
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احلالة االأوىل - اإنعكا�صات حترير جتارة اخلدمات على البيئة يف مملكة البحرين  -1

والربوتوكولت  التفاقيات  بع�س  اإىل   - البحرين  مملكة  بينها  ومن   - العربية  الدول  من  العديد  ان�صمام  اأن 

الدولية ذات الأبعاد التجارية والت�صديق عليها )مثل بروتوكول مونرتيال، اتفاقية بازل، التفاقية الإطارية لتغري 

املناخ، وغريها من التفاقيات البيئية(، وكذلك الن�صمام اإىل منظمة التجارة العاملية )WTO(، اأدى اإىل تزايد 

اللتزامات والآثار والتحديات القت�صادية والجتماعية التي تواجهها هذه الدول، وهو ما ي�صتوجب مواجهتها ب�صيء 

من املو�صوعية والعمل اجلاد.

بعدد  التجارة  ربط  يف  املتقدمة  للدول  احلالية  التوجهات  اأن  على  وحملّيًا،  واإقليمّيًا  دولّيًا  متزايد  اإجماع  فهناك 

�صادرات  قدرة  يف  كبريًا  تاأثريًا  وتوؤثر  التجارية،  احلماية  اأنواع  من  نوعًا  ت�صكل  البيئية  والإجراءات  الأنظمة  من 

هذه الدول على املناف�صة ودخول الأ�صواق. وقد اأخذت هذه الإجراءات اأ�صكاًل خمتلفة تراوحت بني مقايي�س بيئية 

و�صحية اإلزامية لبع�س املنتجات - ومثال ذلك بقايا الأ�صمدة والكيماويات يف املواد الغذائية -، ومعايري لالأداء 

بالن�صبة ل�صتهالك الطاقة، وا�صرتاط ممار�صات �صديقة للبيئة لبع�س املنتجات - مثل ا�صرتاط اأن يكون م�صدر 

منتجات �صناعة الأثاث اخل�صبية غابات تدار بطريقة م�صتدامة -، وموا�صفات بيئية وتوفري معلومات عن املنتج - 

مثل البيان البيئي املعتمد على حتليل دورة احلياة للمنتج -، وتطبيق اأنظمة الإدارة البيئية، والتي تدخل جميعها 

. ISO 14000 حتت �صل�صلة املوا�صفة اخلا�صة بالبيئة

واإذا اأ�صفنا اإىل هذه ال�صرتاطات والإجراءات البيئية - التي تنوي الدول املتقدمة اعتمادها �صرطًا من �صروط دخول 

منتجات الدول النامية لأ�صواقها - تو�صية منظمة التجارة العاملية ب�صرورة اإزالة جميع اأ�صكال الدعم واحلماية التي 

اقت�صاديات  يواجه  الذي  والعقبات  التحدي  لنا حجم  يت�صح  واخلدمات،  وال�صلع  للمنتجات  الدول  توفرها جميع 

اململكة عمومًا، وقطاع الت�صدير خ�صو�صًا، ول �صيما اأن ال�صمة الغالبة لقت�صادياتها هو اعتمادها على املنتجات 

الأولية )املنتجات النفطية والبرتوكيماوية( .

اأما القطاع ال�صناعي فقد اأدت خطط تنويع م�صادر الدخل واحلوافز املقدمة لتوظيف العمالة الوطنية اإىل ح�صوله 

منظمة  توجهات  مع  يتعار�س  �صوف  بقائها  ا�صتمرار  اأن  �صك  ل  والتي  واحلماية،  الدعم  اأ�صكال  من  العديد  على 

التجارة العاملية وتو�صيات جلنة التجارة والبيئة.

�لآثار	�لبيئية	�ملتوقعة	لتحرير	جتارة	�خلدمات 	1.1

�آثار	كمية	وحجميه	

من املتوقع اأن ينتج عن حترير جتارة اخلدمات - مثل اخلدمات ال�صياحية، وال�صحية - منو اقت�صادي وا�صع، �صيرتتب 

عليه زيادة يف الإنتاج وال�صتهالك لتلبية الطلب على خدمات هذه القطاعات، وهو ما �صينعك�س �صلبًا على البيئة يف 
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�صكل زيادٍة يف حجم املخلفات بجميع اأنواعها، وزيادة ال�صغط على الأنظمة البيئية البحرية يف املناطق ال�صاحلية، 

وتدهور جودة الهواء ب�صبب زيادة انبعاث ملوثات الهواء من القطاعات ذات العالقة )ال�صناعة، املوا�صالت(. وقد 

اإقامة العديد من مرافق اخلدمات ال�صياحية العاملية  اآثار حترير جتارة اخلدمات متثَّل يف  بدا وا�صحًا �صيء من 

وت�صهيالتها الفندقية يف مملكة البحرين )العديد من فنادق البحرين احلديثة هي فنادق عاملية(.

�آثار	هيكلية

من املتوقع اأن ي�صاهم حترير التجارة يف حت�صني كفاءة تخ�صي�س املوارد يف مملكة البحرين، عن طريق اإزالة جميع 

القيود على عمل قوى ال�صوق، مثل الدعم و�صيا�صة الإغراق واحلماية. وقد بداأت حكومة مملكة البحرين بتخ�صي�س 

كثري من القطاعات اخلدمية - كالنقل واملوا�صالت -، وفتحت قطاع خدمات الت�صالت اأمام املناف�صة الأجنبية، 

وقريبًا �صوف يتم تخ�صي�س قطاع الربيد وال�صماح لل�صركات العاملية باملناف�صة يف اإدارته وت�صغيله.

�آثار	تكنولوجية	

يفرت�س اأن ي�صاهم حترير التجارة يف انفتاح الأ�صواق اأمام التكنولوجيا النظيفة التي ت�صاهم يف تخفيف التدهور 

من  كثري  نف�صها يف  على  املتقدمة  الدول  قطعتها  التي  للوعود  الفعلي  التطبيق  ذلك مرهون مبدى  اأن  اإل  البيئي، 

توظيفها  الآن، وكذلك مبدى  اإىل  ينفذ منها �صيء  والتي مل  النامية،  للدول  التكنولوجيا  بنقل  بتعهدها  املوؤمترات 

وقد  التكنولوجيا.  بت�صدير  اللتزام  لتجنب   -  TRIPS اتفاقية  مثل   - التفاقيات  بع�س  يف  املوجودة  للثغرات 

اتخذت مملكة البحرين الإجراءات القانونية والتنظيمية التي كانت تطالب وتتذرع بها الدول املتقدمة امل�صدرة 

امللكية  قانون  اململكة  اأ�صدرت  حيث  امللكية،  حقوق  حفظ  يف  واملتمثلة  التكنولوجيا،  لت�صدير  ك�صرط  للتكنولوجيا 

الفردية، وقد انعك�س ذلك على فر�س نقل التكنولوجيا اإىل بع�س القطاعات الوطنية البحرينية، مثل: قطاع �صناعة 

ذت وم�صاريع يف قيد التنفيذ مت اإقامتها باأف�صل التكنولوجيات  البرتوكيماويات، والقطاع النفطي. وهناك م�صاريع ُنفِّ

املتوافرة، مثل: م�صروع اليوريا، وم�صروع الديزل املنخف�س املحتوى من الكربيت، ووحدات معاجلة مياه ال�صرف 

ال�صناعي مل�صفاة البحرين.

�آثار	على	نوعية	�ملنتج

من املتوقع اأن يكون لتحرير جتارة اخلدمات دور اإيجابي يف ت�صهيل تبادل املنتجات ال�صديقة للبيئة، وزيادة ا�صتخدام 

املواد املعاد ت�صنيعها يف اإنتاج ال�صلع. وقد ارتفع فعاًل يف الفرتة الأخرية عدد ال�صركات املزاولة لأن�صطة التدوير يف 

مملكة البحرين، وكذلك كميات املخلفات املعاد تدويرها، مثل: املخلفات الورقية، واملعدنية، والزيوت امل�صتعملة، 

والتي يتم ت�صدير معظمها اإىل دول مثل الهند وباك�صتان.

�آثار	تنظيمية	

من املتوقع اأن يكون لتحرير التجارة تاأثري يف الأنظمة وال�صيا�صات الدولية، على غرار التطورات التي اأعقبت دورة 



امللكية  وحقوق  قطاع اخلدمات،  تغطي  التي  واملقايي�س  باملوا�صفات  الهتمام  زيادة  �صاهمت يف  والتي  الأرجواي، 

.ISO الفردية، ودور املنظمات الدولية مبا فيها منظمة املوا�صفات الدولية

2.1	�لإجر�ء�ت	�ملطلوب	�تخاذها	للتاأقلم	مع	�مل�صتجد�ت	�جلديدة	لتحرير	�لتجارة

-  اإعادة النظر يف اأ�صكال الدعم املقدم اإىل القطاعات الإنتاجية واخلدمية، وت�صمني اأ�صعار ال�صلع واخلدمات 

تكلفتها احلقيقية، مبا فيها التكاليف غري املبا�صرة، مع مراعاة الآثار والتكاليف الجتماعية املرتتبة على ذلك. 

فعلى �صبيل املثال ي�صاهم الدعم امل�صتمر لقطاع الطاقة يف هدر كثري من املوارد غري املتجددة كالنفط والغاز، 

وي�صاهم يف ت�صويه اأ�صعار كثري من ال�صلع واخلدمات.

متكني  يف  دورًا  توؤدي  اأن  التجارية(  وامل�صارف  والزراعية  ال�صناعية  التنمية  )بنوك  املالية  املوؤ�ص�صات  -  على 

رة، وقد بداأت  القطاعات الإنتاجية واخلدمية من اإدخال التكنولوجيا النظيفة عن طريق توفري القرو�س املي�صَّ

بع�س البنوك يف القيام بهذا الدور، ومنها بنك البحرين للتنمية.

مع  نف�صها  املتقدمة(  الدول  لأ�صواق  للت�صدير)خ�صو�صا  املوجهة  لل�صلع  املنتجة  القطاعات  موائمة  -  �صرورة 

Eco- 14000 وتوفري ما يعرف بالبيان البيئي ISO التوجهات اجلديدة لهذه الدول مثل احل�صول على �صهادة

Label املعتمد على حتليل دورة احلياة للمنتج واللتزام باملعايري البيئية. وقد تنبهت العديد من ال�صناعات 

ISO 14000 مثل م�صهر البحرين لالأملنيوم »األبا«  اإىل اأهمية هذا املتطلب وبداأت يف احل�صول على �صهادة 

و�صركة اخلليج للبرتوكيماويات »جيبك« و�صركة اخلليج لال�صتثمار ال�صناعي »GIIC« و�صركة نفط البحرين 

»بابكو« .

تعزيز التجارة البينية فيما بني الدول العربية لتقليل العتماد على الأ�صواق الدولية.  -

بع�ص	�ملقرتحات	ملو�جهة	�لآثار	�لبيئية	لتحرير	�لتجارة 	3.1

-  و�صع �صيا�صات وطنية واإقليمية للتغلب على الآثار ال�صلبية الناجمة عن حترير التجارة، املرتبطة بزيادة النمو 

القت�صادي، وزيادة اإنتاج وا�صتهالك ال�صلع واخلدمات وحتويلها اإىل ميزات اقت�صادية اإيجابية، فعلى �صبيل 

املثال: اإيالء قطاع اإعادة التدوير وال�صتخدام للموارد اأهمية خا�صة، وت�صجيع ال�صتثمار عن طريق ا�صتخدام 

البطالة  م�صكلة  حل  يف  وامل�صاهمة  املخلفات،  حجم  زيادة  م�صكلة  على  للتغلب  املنا�صبة  القت�صادية  الأدوات 

اأنها منتجات  الدولية باعتبار  لتتمكن من املناف�صة يف الأ�صواق  اإنتاج املواد املعاد تدويرها  ، وخف�س تكاليف 

�صديقة للبيئة.

الأ�صواق  متطلبات  وبني  الوطنية  البيئية  والقوانني  الأنظمة  بني  التعار�س  عن  الناجمة  الأو�صاع  -  ت�صحيح 

نتيجة  الإنتاج، وذلك  تكاليف  زيادة  اإىل  توؤدي  ما  والتي غالبًا  امل�صدرة،  القطاعات  تواجهها  التي  اخلارجية 

ل�صرورة اللتزام مبعايري التلوث الوطنية ومعايري الأ�صواق اخلارجية.

اأن  -  اإيجاد نظام اقت�صادي فعال )بديل ل�صيا�صة الدعم واحلماية احلالية للقطاعات القت�صادية( من �صاأنه 

يوؤدي اإىل التغلب على اأهم العقبات التي تواجه املنتجات املحلية يف الأ�صواق العاملية، فمثاًل يت�صمن: رفع الدعم 
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عن املوارد )املياه، الطاقة، الأ�صمدة ... الخ(، وال�صتفادة من خم�ص�صات هذا الدعم لزيادة خم�ص�صات 

التنمية الجتماعية )ال�صكن، ال�صحة، التعليم، وبرامج التدريب(، وحت�صني البنية التحتية )الت�صالت، وبناء 

الطرق(، وزيادة اأجور الطبقة املتاأثرة برفع الدعم. كل ذلك من �صاأنه اأن يوفر نظامًا اقت�صادّيًا اأكرث فاعلية 

القطاعات،  لهذه  املقدمة  واحلماية  الدعم  فائدة  فائدته  فتفوق  املجتمع  يعم جميع قطاعات  بحيث  وفائدة، 

وبالتايل ي�صاهم يف اإزالة اأهم التحديات التي تواجه القطاعات القت�صادية امل�صدرة.

التمويل  على  ال�صركات  هذه  ح�صول  �صهولة  اإىل  نظرًا  اململكة  يف  لال�صتثمار  العاملية  ال�صركات  -   ا�صتقطاب 

قطاع  يف  ال�صتثمار  يف  امل�صاهمة  العاملية  ال�صركات  ن�صبة  ت�صل  املثال  �صبيل  فعلى  النظيفة،  والتكنولوجيا 

ال�صناعات الإلكرتونية املاليزية اإىل 80 اأو 85%، وحتتفظ هذه ال�صركات ب�صجالت نظيفة لاللتزام البيئي، كما 

اأنها قادرة على الوفاء مبتطلبات الأ�صواق اخلارجية.

-  اتخاذ اإجراءات �صريعة لتوعية ودعم القطاعات الإنتاجية امل�صدرة يف اململكة لتمكينها من تلبية ا�صرتاطات 

الأ�صواق.

احلالة الثانية - ال�صحة والبيئة  -2

�صاملة يف قطاعات  تنموية  تطورًا ح�صارّيًا وطفرة  زالت -  وما   - املا�صية  العقود  البحرين خالل  �صهدت مملكة 

عديدة، كال�صناعة واملوا�صالت وال�صياحة، واأقد اأدى هذا التطور اإىل تنوع وزيادة م�صادر التلوث البيئي والأو�صاط 

املتاأثرة بها. وحيث اإن �صحة الإن�صان و�صالمته ورفاهيته هي املحور الأ�صا�صي لالإدارة العامة للبيئة واحلياة الفطرية 

- كما ورد يف املر�صوم بقانون رقم 21 ل�صنة 1996 الذي اأكد �صرورة و�صع ال�صيا�صات البيئية الهادفة اإىل تعزيز 

ال�صحة ووقايتها كاأ�صا�س حلماية البيئة واحلفاظ عليها - فقد مت تنفيذ العديد من الربامج واخلطط التي من 

�صاأنها معرفة التاأثريات ال�صحية واآلية احلفاظ عليها، ومن ذلك:

)1(  اأظهرت درا�صة اأولية لربط نتائج برنامج ر�صد جودة الهواء - الذي بداأ منذ نهاية الثمانينات وحتى عام 2003 

- وتاأثرياتها يف ال�صحة العامة وجود اإرتباط بني ملوثات الهواء والعديد من الأمرا�س امل�صمولة بالدرا�صة، 

 )1 اأنظمة قواعد بيانات �صحية واإجراء درا�صة فنية معمقة. يبني)ال�صكل  اإن�صاء  واأو�صت الدرا�صة ب�صرورة 

التقييم الأويل لتاأثري تلوث الهواء يف ال�صحة العامة يف البحرين.
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�ل�صكل	رقم		1 – تقييم	�أويل	لتاأثري	تلوث	�لهو�ء	على	�ل�صحة	�لعامة	يف	�لبحرين

مت  مبوجبه  والذي  التنموية،  للم�صاريع  البيئي  التقومي  عملية  يف  ال�صحية  العتبارات  اإدخال  م�صروع  )2(  تنفيذ 

اعتماد اآلية مطورة لدرا�صة امل�صاريع التنموية، مع الأخذ بعني العتبار التاأثريات ال�صحية للم�صاريع التنموية 

وذلك من خالل تنفيذ الآلية املبيَّنة يف ال�صكل )2(.

الف�صل ال�صابع : الق�صايا املرتبطة بالبيئة

111 110



�ل�صكل	رقم	2– �آلية	در��صة	تقييم	�لأثر	�ل�صحي	

اقرتاحات / تقدمي عر�س

 قائمة املخاطر ال�صحية املحتملة ، التعرف على املجتمعات املعر�صة ،

حتت العوامل البيئية الهامة ، وتقييم قدرات الأفراد واملوؤ�ص�صات املعنية

 هل  هناك حاجة لدرا�صة

تقييم الأثر ال�صحي؟

اإعداد وتقدمي درا�صة تقييم الأثر ال�صحي

مراجعة درا�صة تقييم الأثر ال�صحي

اإعداد وتقدمي خطة اإدارة ال�صحة وال�صالمة

مراجعة خطة اإدارة ال�صحة وال�صالمة

مراجعة رف�س موافقة

ر�صد / مراقبة

 موافقة م�صروطة

/ مع �صروط

 موافقة دون

حتفظ

رف�س امل�صروع

1 =  حتديد نطاق الدرا�صة

2 =  حت�صري درا�صة تقييم الأثر ال�صحي 

3 =  مراجعة درا�صة تقييم الأثر ال�صحي 

4 =  التنفيذ امل�صروع

5 =  مراقبة / ر�صد 

6 =  تقييم 

احلالة الثالثة - الطاقة وتغريرّ املناخ  .3

ال�صبعة  العقود  خالل  خ�صو�صًا،  النفطية  املنتجات  و�صحن  وتكرير  و�صناعة  عمومًا،  النفطية  ال�صناعة  ت�صببت 

املا�صية يف زيادة ال�صغوط على الأو�صاط البيئية، ول �صيما ما يتعلق منها بجودة الهواء، وت�صريف مياه ال�صرف 
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ال�صناعي اإىل البيئة البحرية. وعلى الرغم من و�صع ال�صوابط واملعايري البيئية منذ عام 1998م، فاإنه يتطلب فرتة 

طويلة لإعادة تاأهيل البيئة لتعود اإىل حالتها الطبيعية، ول �صيما البيئة البحرية. وعلى الرغم من انخفا�س اإ�صهامات 

م�صتوى  النبعاثات على  0.1% من جممل  تتعدى  ل  التي  الحتبا�س احلراري  انبعاث غازات  البحرين يف  مملكة 

العامل اإل اأن قطاع الطاقة ل يزال يعد امل�صدر الرئي�س للتلوث يف مملكة البحرين، كما يعد اأكرب امل�صادر لنبعاث 

غازات الدفيئة، ويتطلب الأمر ت�صافر اجلهات املعنية بالدولة لو�صع اخلطط الإ�صرتاتيجية الوطنية الالزمة ل�صاأن 

التكيف مع تغري املناخ نظًرا لالإرتباط ال�صديد بني تغري املناخ والرفاه الب�صري..

نبذة	عن	�لطاقة	�لنتاجية	للكهرباء	 	1.3

الكهرباء  اإنتاج  ارتفع  الطاقة، حيث  لقطاع  الرئي�صة  الأن�صطة  اأحد  البحرين  الكهرباء يف مملكة  اإنتاج  يعد قطاع 

بن�صبة 6.5% ما بني �صنة 2003م و2004م من 7.768 جيجاوات اإىل 8.267 جيجاوات، واإن النمو املتزايد لل�صكان 

وقطاع العقارات يف البحرين، وارتفاع الناجت الوطني الإجمايل تبعًا لذلك، �صيرتتب عليه زيادة الطلب على الكهرباء 

ما بني 5% و6% يف ال�صنة يف املدى املتو�صط. وبناًء على ذلك، فاإن حكومة مملكة البحرين ب�صدد حتديد املتطلبات 

امل�صتقبلية لزيادة البنية التحتية للكهرباء واملاء. ففي اأعقاب اإنقطاع التيار الكهربائي يف جميع مناطق البحرين 

يوم8/23/ 2004م ، طلبت وزارة الكهرباء واملاء من احلكومة مبلغ 700 مليون دينار بحريني )1.9 مليار دولر( 

لتطوير وحدات اإنتاج الكهرباء يف البحرين بغر�س عدم تكرار ماح�صل.

مت  وحمطتان  احلكومة،  متلكها  منها  )اأربع  حمطات،   6 من  البحرين  يف  للكهرباء  الإنتاجية  الطاقة  وتتكون 

تخ�صي�صهما حديثًا(، وقد بلغ الإنتاج اليومي لهذه املحطات يف عام 2004م حوايل 1849 ميجاوات، وهي ت�صتهلك 

اأكرث من 3 مليارات مرت مكعب من الغاز يف ال�صنة لإنتاج حوايل 83% من اإجمايل طاقة الكهرباء املنتجة، بينما 

ر اإنتاج ال�صركة عام 2007م  يتم �صراء املتبقي الذي يعادل حوايل 17% من �صركة البحرين لالأملنيوم )األبا(. وُيقدَّ

بحوايل 1527 ميجاوات، ومن املتوقع اأن ترفع التو�صعة امل�صتقبلية لل�صركة الطاقة الإنتاجية اإىل 3.613 ميجاوات 

يف اليوم )راجع اجلدول 1(.

ويعاين قطاع الكهرباء من انخفا�س الكفاءة؛ وذلك ب�صبب الدعم املبا�صر لأ�صعار الكهرباء، ويعد ت�صحيح تعرفة 

الكهرباء من الأمور ال�صرورية اإذا ما اأرادت البحرين حت�صني كفاءة اإنتاج الكهرباء، وتعد الأ�صعار احلالية اأقل بكثري 

الفعلية  الكلفة  اأقل بكثري من  الكهرباء هي  وتو�صيلها فتعرفة  الكهرباء  لإنتاج  والت�صغيلية  الراأ�صمالية  التكلفة  من 

)الثلث تقريبًا، اأي 17 فل�صًا/كيلوات/�صاعة بدًل من 50 فل�صًا، اأي ما يعادل 50 دولرًا لربميل النفط الواحد( ويبني 

ال�صكل  برقم )3( التكلفة احلقيقية لإنتاج الطاقة مقارنًة بالأ�صعار التي يدفعها امل�صتهلكون.
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�جلدول	رقم	1 – حمطات	�إنتاج	�لكهرباء	يف	�لبحرين	للعام	2007 

املوقعاملحطة

امللكية

)عام/خا�س(

�صنة الت�صغيل

القدرة النتاجية

)ميجاوات/يوم(

1975125عام�صرتهحمطة �صرته

1983700-1984عامالرفاعحمطة الرفاع 

1998810خا�ساحلدحمطة احلد

20051000خا�ساحلدحمطة العزل 

197370�صبه خا�صة * �صرتهحمطة بابكو

19921527�صبه خا�صة *راأ�س زويدحمطة األبا

195032عاماملنامةحمطة املحرق

4،389--7املجموع:

* الدولة متتلك غالبية الأ�صهم فيها 
الطاقة  حمطات  وت�صتهلك  مكعب،  قدم  تريليونات   3.25 بحوايل  البحرين  مملكة  يف  الغاز  احتياطات  وتقدر 

وال�صناعة معظم الإنتاج، وتعد �صركة اأملنيوم البحرين )األبا( اأكرب م�صتهلك �صناعي. وبالرغم من هذا الحتياط، 

فاإنه من املتوقع اأن ت�صبح مملكة البحرين م�صتورد �صايف للغاز بحلول عام 2020م.

Capital amortiztion cost 
of power production.
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for power  production
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�ل�صكل	رقم		3	-	�لتكلفة	�حلقيقية	لإنتاج	�لطاقة	مقارنًة	بالأ�صعار	�لتي	يدفعها	�مل�صتهلكون

�لطاقة	و�لبيئة	و�ملناخ	 	3.2

مت ت�صغيل جميع حمطات الطاقة يف مملكة البحرين بالغاز، وينتج عن عملية حرق الغاز انبعاث غاز ثاين اأك�صيد 

، واأكا�صيد النيرتوجني NOx، واأكا�صيد الكربيت Sox، بالإ�صافة اإىل 
 

PM
10

، واجل�صيمات الدقيقة 
 

CO
2
الكربون 
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كميات اأقل من املركبات الع�صوية املتطايرة غري امليثينية NMVOC ، ويويل املعنيون هذه امللوثات اهتمامًا كبريًا 

نظرًا اإىل خماطرها ال�صحية املحتملة على �صحة املواطن.

ويتميز الغاز امل�صتخرج حملّيًا بارتفاع حمتواه من الكربيت، حيث تبلغ ن�صبة الكربيت فيه 6% من مقدار احلجم، 

واإذا اأ�صفنا اإىل هذه امل�صكلة م�صكلة افتقار بع�س حمطات الطاقة اإىل التكنولوجيا البيئية، مثل: املر�صبات، ونازعات 

اإنتاج  واأن�صطة  الطاقة عمومًا،  بقطاع  املرتبطة  البيئية  امل�صاكل  نت�صور حجم  اأن  فيمكننا  والكربيت،  النيرتوجني 

الكهرباء خ�صو�صًا.

هناك حالّيًا 3 حمطات من جمموع 7 حمطات - وهي حمطة كهرباء �صركة اأملنيوم البحرين )األبا(، وحمطة �صركة 

نفط البحرين )بابكو(، وحمطة الرفاع - تتجاوز انبعاثات غاز النيرتوجني فيها املعايري الوطنية والعاملية لنبعاث 

ال�صادر  التلوث  وقا�صت حجم  الأملانية و�صع هذه املحطات،   LAHMER �صركة  قيَّمت  1999م  �صنة  امللوثات. ففي 

و313 جزءًا يف   255 بني  الرفاع يرتاوح  توربينات حمطة  املنبعثة من  النيرتوجني  اأكا�صيد  تركيز  اأن  عنها،فظهر 

املليون، ومن حمطة كهرباء )األبا( يرتاوح بني 264 و313 جزءًا يف املليون، وهذه الأرقام تتجاوز معايري النبعاثات 

ل  التي  واأملانيا،  الدويل  البنك  ومعايري  ال�صعودية،  والبيئة  الأر�صاد  ومعايري م�صلحة  البحرينية،  املعايري  بح�صب 

ت�صمح باأن يتجاوز تركيز هذه الأكا�صيد حدود 39 و49 جزءًا يف املليون وال�صكل برقم )3( يبني انبعاثات غازات 

الدفيئة بح�صب النوع وامل�صدر.

0%1%

(140 Gg Ch4 )

99%

(031 Gg N2O )

(16.483 Gg CO2 )

ح�صب النوع

12.9%

6.6%

(1.301Gg)

(2.548Gg)
0.0%

(46Gg)

0.2%9.6%

(1.899Gg)

70.7% (15.255Gg)

ح�صب امل�صدر

�ل�صكل	رقم		3 – �إنبعاثات	�لغاز�ت	�لدفيئة	ح�صب	�لنوع	و�مل�صدر

وعلى �صوء درا�صة ال�صركة الأملانية، وا�صتنادًا اإىل قرار رقم )10( ل�صنة 1998م ب�صاأن معايري املاء والهواء، طلبت 

الإدارة العامة للبيئة من م�صئويل هذه املحطات توفيق اأو�صاعها البيئية، ومبوجب اخلطط املقدم من �صركة )األبا( 

وزارة  بداأت  وقد  2008م،  عام  نهاية  يف  الغازية  التوربينات  على  التكنولوجية  التعديالت  اإدخال  من  النتهاء  مت 

الكهرباء واملاء يف حتديث حمطة الرفاع ابتداًء من عام 2008، على اأن يتم النتهاء من هذا التحديث يف نهاية عام 

2010م. 
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�لقو�نني	و�لأنظمة	�لوطنية	و�لتعاون	�لدويل 	3.3

من املعروف اأن احلل املثايل مل�صاكل التلوث يف قطاع الطاقة هو احلد من ا�صتخدام الوقود الأحفوري، اإل اأن هذا 

اأو ال�صيا�صية؛ لذلك فاإن اجلهود على امل�صتويني  احلل على املدى الق�صري غري ممكن، �صواء من الناحية العملية 

ة على اإيجاد طرق لتخفي�س هذه النبعاثات، وعلى اخل�صو�س انبعاث امللوثات اخلطرة. الوطني والعاملي من�صبَّ

قانون  يلزم  امللوثات، حيث  املنظمة لنبعاث  القانونية  الأدوات  اأهم  البحرين  البيئي يف مملكة  التقومي  اآلية  وتعد 

البيئة رقم )21( ل�صنة 1996م، وقرار التقومي البيئي، جميع ال�صناعات وال�صركات احل�صول على ترخي�س بيئي 

ا�صرتاطات خا�صة وحمددة يف  البيئي  والتخطيط  التقومي  اإدارة  وت�صرتط  والتنموية،  ال�صناعية  الأن�صطة  جلميع 

الرتاخي�س املمنوحة لأن�صطة الطاقة، كما ُيطلب من م�صايف النفط و�صركات البرتول موافاة الإدارة العامة للبيئة 

دورّيًا بنتائج برامج الر�صد البيئي لنبعاث امللوثات. كذلك عملت اإدارة الرقابة البيئية على التخل�س التدريجي من 

املواد ال�صارة بيئّيًا، ومنع وتقييد ا�صتخدام بع�س املواد. كما حددت اململكة م�صتويات اإنبعاث امللوثات من ال�صناعة 

النفطية.

قطاع  يف  البيئية  الأ�صرار  من  للحد  الدولية  اجلهود  معظم  يف  البحرين  مملكة  ت�صارك  الدويل،  امل�صتوى  وعلى 

على  والت�صديق   ،ROPME البحرية  البيئة  حلماية  الإقليمية  املنظمة  يف  ع�صويتها  امل�صاركات  اأهم  ومن  الطاقة، 

بروتوكول كيوتو اخلا�س بانبعاث غازات الدفيئة، وتنفيذ برنامج قطري للحد من هذه النبعاثات هذا بالإ�صافة 

اإىل اإعداد التقرير الوطني الأول عن تغري املناخ وحاليًا يف طور اإعداد التقرير الثاين الذي ي�صمل اأنظمة التخفيف 

و�صبل التكيف. 
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�لـفــ�صـــــل	�لثامن



السيناريوهات
البيئية في مملكة البحرين
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التوجهات  البيئية املختلفة، وينظر يف كيفية تطور  ال�صابقة املتعلقة بالقطاعات  ينطلق هذا الف�صل من الف�صول 

الجتماعية والقت�صادية والبيئية احلالية مع م�صارات التنمية املت�صعبة يف امل�صتقبل، وما قد يعنيه ذلك بالن�صبة اإىل 

م هذا الف�صل ثالثة �صيناريوهات حتى عام 2030م، وي�صتخدم اأ�صلوب ال�صرد  البيئة والتنمية ورفاهية الن�صان. يقدِّ

الق�ص�صي للوقوف على خمتلف النُُّهج وال�صيا�صات واخليارات الجتماعية التي �صتعتمدها مملكة البحرين. وترتكز 

ال�صيناريوهات الثالثة – الأ�صواق اأوًل، اإ�صالح ال�صيا�صات اأوًل، وال�صتدامة اأوًل – على ما ياأتي:

اأهم الدرو�س امل�صتخل�صة من ال�صيناريوهات فيما يتعلق بال�صيا�صات هي اأن )ال�صتثمار يف تنمية املوارد الب�صرية، 

وحت�صني احلوكمة، وحتقيق التعاون/ التكامل الإقليمي( من الق�صايا الأ�صا�صية التي على البحرين اأن ت�صتعني بها 

د لتحقيق ال�صتدامة. ومما ل �صك فيه اأن العتماد على ال�صوق وحده لن يحقق اأهداف  يف الطريق الطويل واملعقَّ

ة. وعلى الرغم من اأن الرتكيز ال�صديد على الأ�صواق والنمو القت�صادي  الرفاهية الب�صرية، والأهداف البيئية املرجوَّ

يف �صيناريو "الأ�صواق اأوًل" يحفز التح�صينات ال�صرورية يف جمال كفاءة ا�صتخدام املوارد وتطوير بع�س التقنيات 

�س لها البيئة، واإىل تباطوؤ التقدم يف حتقيق الأهداف  احلديثة، فاإنه يوؤدي اإىل زيادة ملحوظة يف ال�صغوط التي تتعرَّ

الجتماعية، بالإ�صافة اإىل ازدياد التفاوت الجتماعي-القت�صادي. وبح�صب هذا ال�صيناريو، من املتوقع اأن يوؤدي 

وردود  الديكتاتورية،  احللول  بروز  وبالتايل  القت�صادي،  النمو  عرقلة  اإىل  الجتماعي-القت�صادي  التفاوت  هذا 

الفعل ال�صلطوية.

وعلى العك�س من ذلك، فاإن من �صاأن ارتفاع م�صتوى ال�صتثمارات يف تنمية املوارد الب�صرية، وحت�صني اأ�صلوب احلوكمة، 

بالتزامن مع ازدياد التكامل بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف �صيناريوَهي »�صيا�صات الإ�صالح اأوًل« و»ال�صتدامة 

اأوًل«، حتقيق تقدم اأ�صرع وملحوظ من دون الت�صحية بالتنمية القت�صادية. ففي �صيناريو »ال�صتدامة اأوًل«، يوفر 

التقدم احلا�صل يف اأ�صلوب احلوكمة، والناجت عن تقدم عملية التحول الدميقراطي، ووجود الروابط امل�صتدامة بني 

ي ال�صتدامة الذي تواجهه البحرين. ال�صيا�صات الجتماعية والقت�صادية والبيئية، حالًّ لتحدِّ

مة املقدرّ

على  ال�صوء  لإلقاء  البيئي  التقييم  عمليات  وتزايدًا يف  �صيوعًا  اأكرث  ال�صيناريوهات  منهجية  ا�صتخدام  اأ�صبح  لقد 

حللِّها،  ال�صرورية  وال�صيا�صات  امل�صتقبلية،  البيئية  امل�صاكل  لتقييم  فعالًة  اأداًة  املنهجية  هذه  تعد  اإذ  امل�صتقبل؛ 

لة وتقدميها اإىل �صانعي القرار والراأي العام. ومقارنًة  دة واملف�صَّ ن من حتليل املعلومات املعقَّ بالإ�صافة اإىل اأنها متكِّ

بالدرا�صات التقليدية حلالة البيئة، تكمن القيمة امل�صافة لهذه ال�صيناريوهات يف قدرتها على معاجلة وا�صتيعاب 

اإىل  وبالإ�صافة  اأي�صًا.  املعلومات  هذه  جلمع  الة  فعَّ �صيغة  وتقدمي  اأنواعها،  مبختلف  املعلومات  من  هائلة  كميات 

ذلك، فاإن �صياغة ال�صيناريوهات باأ�صلوب ال�صرد الق�ص�صي تتيح عر�س نتائج اأي تقييم على جمهور كبري ومتنوع، 

�صواء اأكانت النتائج تقنية اأم غري تقنية. ولعل الوظيفة الأهم لل�صيناريوهات والتقييمات البيئية يف اآن واحد تكمن 

ال�صيا�صات عرب  �صنع  ال�صيناريوهات يف  ر  وتوؤثِّ ال�صيا�صات،  و�صنع  البيئة  علوم  بني  اأ�صا�صّيًا  كونها متثل ج�صرًا  يف 

تلخي�س املعلومات العلمية وحتليلها ب�صكٍل ي�صمح ل�صانعي ال�صيا�صات با�صتخدامها يف ر�صم �صيا�صاتهم بتب�صر، كما 
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الناجمة عن م�صكلة بيئية معينة، وكذلك  ال�صيناريوهات على ت�صور خمتلف اجلوانب وال�صالت  ت�صاعدهم هذه 

ت�صور املدى الزمني الكبري لتطورها.

والقت�صادية  الجتماعية  املتغريات  تطور  كيفية  ا�صتك�صاف  معتمدًا  ال�صابقة  الف�صول  الف�صل على  بني هذا  وقد 

نتائج  زًا على  والتنمية"، ومركِّ "البيئة  البحرين من خالل عد�صة  والبيئية، وحملاًل م�صتقبل  والتقنية  وال�صيا�صية 

خمتلف اخليارات التي قد تتخذها البحرين، وذلك من خالل ا�صتخدام هذه ال�صيناريوهات: الأ�صواق اأوًل، �صيا�صات 

الإ�صالح اأوًل، ال�صتدامة اأوًل. ويرتكز الإطار العام لهذه ال�صيناريوهات ب�صكٍل اأ�صا�صي على م�صروع توقعات البيئة 

العاملية لربنامج الأمم املتحدة للبيئة، وب�صكل خا�س على تقرير التوقعات البيئية العاملية الرابع – جيو 4 )الإطار 

الواقع  مع  ال�صيناريوهات  هذه  تكييف  مت  وقد   .)2030-2005( �صنة   25 هو  اأق�صر  زمني  لإطار  وفقًا   )1 برقم 

لي�صت  تطويرها  مت  التي  ال�صيناريوهات  هذه  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ول  البحرين.  بيئة  ومع  املحلي،  البحريني 

توقعات، ول ينبغي الأخذ بها على اأنها تقدم ال�صورة الأكرث ترجيحًا مل�صتقبل البحرين، فاإنها يف اأف�صل احلالت 

تقدم �صورًا لعدٍد حمدٍد من التوقعات مل�صتقبل البحرين، بال�صتناد اإىل جمموعة من الفرتا�صات املتعلقة بالقوى 

اأ�صلوب احلوكمة، وعنا�صر  القلق احلرجة، والعالقات بني الأنظمة، وت�صمل هذه الفرتا�صات  الدافعة، وم�صادر 

دميوغرافية ال�صكان، والتنمية الب�صرية والقت�صادية، والعلوم والتقنية، والثقافة، والتكامل الإقليمي. اإذًا، ل تقوم 

هذه ال�صيناريوهات على مبداأ حتديد ما �صيحدث، بل ما قد يحدث يف حال اتخاذ خيارات معيَّنة، وهدفها امل�صاعدة 

على التفكري والتب�صر بدقة اأكرب يف كيفية ت�صجيع اأو عدم ت�صجيع اأحداث وتوجهات حمددة.

bملحة	يف	�ل�صيناريوهات	-	4	�لعاملية	�لبيئية	�لتوقعات	1:	رقم	لطار�

الأ�صواق اأوًل: ال�صمة املهيمنة يف هذا ال�صيناريو هي الآمال الكبرية املعّلقة على ال�صوق، لي�س لتحقيق التقدم القت�صادي فح�صب، 

بل الجتماعي والبيئي اأي�صًا.  ويكون ذلك من خالل اأ�صكاًل عدة منها دور اأكرب للقطاع اخلا�س يف املجالت التي كانت احلكومات 

تهيمن عليها �صابقًا، والتوجه امل�صتمر نحو جتارة اأكرث حتررًا وت�صليع الطبيعة. اأما ال�صوؤال الرئي�صي الذي يطرحه هذا ال�صيناريو 

فهو: ما درجة خطورة العتماد على الأ�صواق اأوًل ؟

�صيا�صات الإ�صالح اأوًل: ال�صمة املهيمنة يف هذا ال�صيناريو هي اعتماد نهج �صديد املركزية لإحالل التوازن بني النمو القت�صادي 

القوي مع تقليل الأ�صرار البيئية والجتماعية املحتملة. وال�صوؤال املطروح هنا هو ما اإذا كانت الطبيعة التدريجية والبطيئة لهذا 

النهج منا�صبة.

ال�صتدامة اأوًل: ال�صمة املهيمنة يف هذا ال�صيناريو هي الفرتا�س اأن جميع الفاعلني وعلى امل�صتويات كافة – املحلية والوطنية 

والقليمية والدولية، ومن خمتلف القطاعات مبا فيها احلكومية واخلا�صة واملدنية – يفون فعاًل باللتزامات التي تعهدوا بها 

حتى ال�صاعة ملعاجلة امل�صاكل البيئية والجتماعية. وهذا ي�صتدعي �صلوكًا يفي بروحية هذه الوعود.

الفاعلني  اأي  املهمة،  القرارات  باتخاذ  يقوم  من  على:  ال�صيناريوهات  د  حتدِّ التي  الأ�صا�صية  الفرتا�صات  ز  تركِّ

بع�س  اتخاذ  يتم  وملاذا  باحلوكمة،  يتعلق  فيما  املهيمنة  النُُّهج  اأي  القرارات،  هذه  اتخاذ  يتم  وكيف  املهيمنني، 

ال�صيناريوهات  من  �صيناريو  بكل  املتعلقة  الفرتا�صات  )اأ(  املرفق  يف  و�صرتد  املهيمنة.  الأولويات  اأي  القرارات، 

اخلا�صة بالبحرين.



ال�صيناريوهات البيئية يف البحرين

ما الذي ينتظر البيئة ورفاهية الإن�صان يف البحرين؟ ما هي القوى الدافعة التي �صت�صكل امل�صتقبل؟ اأي من الجتاهات 

الجتماعية والقت�صادية البيئية احلالية �صي�صتمر؟ واأي منها �صي�صهد حتوًل دراماتيكّيًا؟ ما اأثر هذه التغريات يف 

البيئة ورفاهية الإن�صان؟ واأخريًا، ما الدور الذي ميكن اأن ن�صطلع به للتاأثري يف امل�صتقبل؟

ل بد من اإيجاد الأجوبة عن هذه الأ�صئلة كافة اإذا اأرادت البحرين انتزاع دوٍر لها يف حتديد م�صريها/ م�صتقبلها، 

الذي  املرجو  امل�صتقبل  اإىل  تنقلها من و�صعها احلايل  اأن  �صاأنها  التي من  والتدابري  ال�صيا�صات  اتخاذ  وذلك عرب 

تتوخاه لالأجيال املقبلة - ب�صكٍل ي�صمح لها بالتكيُّف مع التطورات اخلارجية امل�صتقبلية، وتفادي اأو تخفيف وطاأتها 

ّيًا. ال�صلبية -، وعرب حتديد الفر�س امل�صتقبلية وال�صتفادة منها لبناء م�صتقبل مزدهر بيئّيًا و�صحِّ

تقنية  اأو  اجتماعية  تكون  قد  والتي  املجتمع،  يف  الدافعة  القوى  حتديد  اأوًل  ال�صروري  من  الغاية،  هذه  ولتحقيق 

)اأي  خارجية  اأم  نتخذها(  التي  تلك  )اأي  داخلية  اأكانت  �صواء  ال�صيا�صات،  حتديد  وثانيًا  بيئية،  اأو  اقت�صادية  اأو 

اأ(،  والبيئة )املرفق  الإن�صان  واآثارها املرتتبة على  ال�صابقة  التوجهات  اأي�صًا من معرفة  بد  املفرو�صة علينا(. ول 

ع/ تنبُّوؤ ما قد يح�صل اإذا ا�صتمرت هذه القوى الدافعة اأو مل ت�صتمر على املدى الطويل،  بعد ذلك ينبغي حماولة توقُّ

وتخيُّل امل�صتقبل الذي قد نوؤول اإليه اإذا ا�صتمرت هذه القوى الدافعة اأو ال�صيا�صات اأو اخليارات، والنظر يف ما اإذا 

كانت هذه ال�صيا�صات مالئمة حلملنا نحو امل�صتقبل الذي نتوخاه على ال�صعيد الجتماعي والقت�صادي والبيئي.

�لأ�صئلة	�لأ�صا�صية	لل�صيناريوهات	

مت ت�صميم ال�صيناريوهات الواردة هنا يف حماولة لالإجابة عن ال�صوؤال الرئي�س الآتي: هل �صتتمكن البحرين من 

البيئة على مدى  التنمية الجتماعية-القت�صادية وحماية  توازن بني  اإيجاد  يتم  امل�صتدامة بحيث  التنمية  حتقيق 

ال�صنوات اخلم�س والع�صرين املقبلة؟ اإذا كان اجلواب )نعم(، فكيف؟ واإن كان اجلواب )ل(، فما ال�صبب؟

التنمية  �صيا�صات  ظل  يف  وحتليلها:  عنها  الإجابة  ال�صيناريوهات  هذه  حتاول  التي  الأخرى  الرئي�صة  الأ�صئلة  ومن 

الجتماعية-القت�صادية الراهنة، ما هي النعكا�صات على رفاهية الإن�صان؟ وما هي النتائج املرتتبة على البيئة؟ يف 

ظل هذه الظروف، هل من املمكن تفادي الأ�صرار التي تلحق بالبيئة اأو تخفيف اآثارها؟ ما هي التنازلت اأو احللول 

ورفاهية  القت�صادية  التنمية  لتعزيز  والبيئية  الطبيعية  املوارد  ا�صتغالل  موا�صلة  ال�صرورية؟ هل ميكن  الو�صطية 

الإن�صان من دون تعري�س هذه املوارد وا�صتدامتها للخطر؟ واأخريًا، ما هي الكلفة البيئية والقت�صادية التي قد تنجم 

عن مثل هذا ال�صتغالل للموارد على املدى الطويل؟

�أبرز	�لتحديات	و�لق�صايا	�لبيئية	

ميكن تلخي�س التحديات وامل�صاكل البيئية الأ�صا�صية التي تواجهها البحرين يف ما يلي:

اإدارة مالئمة للموارد املائية: )ارتفاع �صح املياه، ا�صتنزاف املياه اجلوفية وتدهور نوعيتها، ازدياد  -  عدم وجود 

الأرا�صي  ملوحة  ارتفاع  ومعاجلتها،  املياه  كلفة حتلية  ارتفاع  املتزايد،  الطلب  اإدارة  و�صرورة  املاء  على  الطلب 
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ر، فقدان العيون الطبيعية واملوائل املحيطة بها(. الزراعية والت�صحُّ

البلدية  الن�صاطات  عن  الناجمة  وال�صائلة  ال�صلبة  النفايات  كمية  )ازدياد  التلوث:  وم�صادر  النفايات  -  اإدارة 

وال�صناعية والتجارية والزراعية والنفايات الطبية اخلطرية، النبعاثات يف الهواء والتلوث، ال�صرف والنبعاثات 

الناجمة عن حتلية املياه، اإدارة النفايات ال�صناعية، الن�صكابات النفطية واأثرها يف عمل حمطات التحلية(.

- اإدارة البيئة احل�صرية: )تلوث الهواء، اإدارة النفايات ال�صلبة وال�صائلة، اإلخ(.

- ت�صحر وفقدان الأرا�صي الزراعية، فقدان النظم البيئية واملوائل وتدهورها، وفقدان التنوع البيئي عمومًا. 

يحاول ال�صرد اخلا�س بال�صيناريوهات الثالثة يف ما يلي تقييم م�صتوى تاأثري نهج ال�صيا�صات املختلفة واخليارات 

التي قد تتخذها البحرين ملواجهة هذه التحديات البيئية.

�صرد	�ل�صيناريوهات

اأثر خمتلف القوى الدافعة الجتماعية والتقنية والقت�صادية والبيئية وال�صيا�صية على  ال�صيناريوهات  ُتظهر هذه 

الطرق امل�صتقبلية التي �صت�صلكها البحرين، وت�صلط ال�صوء على كيفية تاأثري التعامل معها ب�صكل تفاعلي اأو ا�صتباقي 

لربنامج  وفقًا   )9 اإىل   1 من  )الأ�صكال  والبيئية  الجتماعية-القت�صادية  الكمية  املوؤ�صرات  وتاأتي  امل�صتقبل.  يف 

ّيًا. وتكمن اأهمية هذه املوؤ�صرات الكمية يف اأنها تقدم  IFs ( ®International Futures) لتدعم هذه ال�صيناريوهات كمِّ

اأمثلة وت�صمح مبقارنة بع�س ال�صيناريوهات ببع�صها؛ ولكن يجب عدم الأخذ بالأرقام الواردة بها مطلقًا. 

1-	�صيناريو	�لأ�صو�ق	�أوًل

مبوجب هذا ال�صيناريو، تهيمن على التنمية يف البحرين قوى ال�صوق واآلياتها )العر�س والطلب على ال�صلع واخلدمات(، 

مع �صيطرة �صعار "النمو القت�صادي باأي ثمن!". وُيعد ا�صتغالل املوارد الطبيعية، وتاأمني اليد العاملة الرخي�صة، 

والإنتاج بكميات كربى، ورفع كفاءة عملية الت�صنيع، من العنا�صر ال�صرورية خلف�س الأ�صعار، وتعزيز التناف�صية يف 

الأ�صواق العاملية والإقليمية. وبح�صب هذا ال�صيناريو، ُتعطى الأولوية للنمو القت�صادي من خالل التقنيات والإدارة 

الت�صحيح  ملنطق  ُترَتك  اإذ  البيئة،  لها  تتعر�س  التي  وال�صغوط  القت�صادية،  امل�صاكل  جتاهل  يتم  بينما  الأف�صل، 

�صيوؤدي  القت�صادي  النمو  اأن  مفاده  افرتا�س  ي�صود  الب�صرية،  بالتنمية  يتعلق  وفيما  التناف�صية.  لالأ�صواق  الذاتي 

التعليم  يف  ال�صتثمار  اأن  يعني  ما  وهو  والقت�صادية،  الجتماعية  الظروف  حت�صني  اإىل  وتلقائية  طبيعية  ب�صورة 

وال�صحة يجب اأن يدخل يف مناف�صة مع احتمالت اأخرى قد يكون لها مردود وفوائد اأ�صرع. ويتجه املجتمع البحريني 

تدريجّيًا نحو القيم والتوقعات ال�صائدة اليوم يف املجتمعات ال�صناعية املتقدمة ويعتنقها، من قبيل )املادية، الفردية 

وال�صتهالكية الزائدة(.

تلعب ا�صتثمارات القطاع اخلا�س ومبادرات الت�صويق دورًا اأ�صا�صّيًا يف دفع العجلة القت�صادية، بينما يواجه امل�صوؤولون 

التنظيم  ت�صهيل  اأجل  ال�صوق احلرة؛ من  اآليات  التدخل يف  للحدِّ من  ال�صغوط  عون مزيدًا من  وامل�صرِّ احلكوميون 

الذاتي )كالتنظيم الذاتي لقطاعات النفط والكهرباء واخلدمات وال�صياحة(. ويتم تو�صيع قاعدة القت�صاد عرب 

تقليل العتماد على عائدات النفط، ومن خالل تنويع ال�صناعة وقطاع اخلدمات. وبينما ت�صهد البحرين توجهات 

املخاطر على  وتزداد  البيئة،  وتدهور  والبيئية  الطبيعية  املوارد  ا�صتنزاف  يتفاقم  اإيجابية،  واجتماعية  اقت�صادية 

ال�صحة العامة.
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ٍد للخدمات اإىل  �صهدت البحرين اإ�صالحات يف ال�صيا�صات القت�صادية رافقها حتول �صريع لدور الدولة، من دور مزوِّ

م لها. واعُتربت اخل�صخ�صة الطريقة الأ�صا�صية لتخفيف العبء القت�صادي على الدولة، وجذب  ن واملنظِّ دور املمكِّ

التكاليف. وقد ت�صارعت معدلت اخل�صخ�صة، و�صملت  ال�صتثمارات، وزيادة فعالية اخلدمات، وتعزيز ا�صرتداد 

قطاعات حيوية، كقطاع املياه )التحلية ومياه ال�صرف ال�صحي(، وقطاع الطاقة. ومن جهة اأخرى، مل يكن قد مت 

اإر�صاء نظام التحول نحو الدميقراطية بالكامل، وهو ما اأدى اإىل ا�صتمرار عملية �صنع القرار وفقًا للنهج ال�صائد يف 

القرن املا�صي من الأعلى اإىل الأ�صفل. وكان من الآثار اجلانبية لهذا املناخ الت�صاهل والتخفيف للقوانني والت�صريعات 

البيئية بهدف ا�صتقطاب ال�صتثمارات الأجنبية. وكان الدعم احلكومي للتدريب وتنمية القدرات والتعليم �صعيفًا 

جّدًا، وُترك للقطاع اخلا�س بالكامل تقريبًا. �صحيح اأن قوى ال�صوق اأدت اإىل مزيد من الكفاءة التقنية والقت�صادية، 

واإىل اأداء اأف�صل للخدمات، اإل اأن التفاوت الجتماعي وامل�صاكل البيئية كانت يف ازدياد م�صتمر.

على �صعيد اآخر، ا�صتمر عدد ال�صكان يف الرتفاع؛ وذلك ب�صبب ال�صيا�صات ال�صتثمارية، واإخفاق برامج الإحالل 

احلكومية لل�صيطرة على العمالة الأجنبية تلبيًة ملقت�صيات النمو القت�صادي ال�صريع، ومنطق الربح الأق�صى للقطاع 

اخلا�س. وهكذا، و�صل عدد �صكان البحرين يف عام 2030م اإىل 1.3 مليون ن�صمة )ال�صكل برقم 1(، وا�صتمر النمو 

ال�صكاين يف غياب التنمية الب�صرية ال�صرتاتيجية بطرح م�صكلة جوهرية مالزمة لعملية التنمية، الأمر الذي اأدى 

اإىل ارتفاع معدلت البطالة والفقر، ول �صيما يف �صفوف الفئات الجتماعية الأكرث فقرًا، وترافق ذلك مع اآثار �صلبية 

على البيئة واملوارد الطبيعية والقت�صاد.

واأ�صفر التفاوت الجتماعي الناجم عن ارتفاع م�صتويات الفقر والبطالة عن ازدياد ال�صطرابات الجتماعية وارتفاع 

ل خطرًا على ا�صتقرار البحرين واأمنها. وهذا بدوره ما اأدى اإىل تراجع ال�صتثمارات  معدلت اجلرمية، وهو ما �صكَّ

الأمر  العربي،  اأمنًا وا�صتقرارًا يف دول اخلليج  اأكرث  اإىل مناطق  البحرين  الهجرة من  واإىل بروز نزعة  الأجنبية، 

ة. يف ظل هذه الظروف، اأ�صبحت احللول والردود ال�صلطوية  الذي عرقل حتقيق اأهداف النمو القت�صادي املرجوَّ

قبل  �صائدة  كانت  التي  احلالة  اإىل  البالد  وعادت  املفرغة،  احللقة  �صعوبة اخلروج من هذه  وزادت  �صائعًا،  اأمرًا 

الإ�صالحات ال�صيا�صية يف عام 2002م )اأي اإىل قانون اأمن الدولة(.

املتجددة  املائية  املوارد  وحمدودية  ال�صريع،  ال�صكاين  النمو  ب�صبب  تزداد  البحرين  يف  املياه  على  ال�صغوط  وظلت 

وم�صادر املياه غري التقليدية. وا�صتمرت ح�صة الفرد من املياه املتاحة )امل�صادر التقليدية وغري التقليدية للمياه( 

الطلب  ت معدلت  وتعدَّ للفرد(.  ال�صنة  املدقع )500 مرت مكعب يف  املائي  الفقر  وبقيت حتت خط  النخفا�س،  يف 

على املياه باأ�صواط كبرية املعدلت املتوقعة لتنمية م�صادر املياه )التحلية واإعادة ا�صتعمال مياه ال�صرف املعاجلة(، 

ى اإمدادات املياه اجلوفية املتوافرة. واأدى اإ�صتنزاف املياه  وظل الطلب على املياه، ول �صيما يف القطاع الزراعي، يتعدَّ

اجلوفية الطويل وامل�صتمر مبعدلت تفوق معدلت تغذيتها الطبيعية اإىل ارتفاع ن�صبة امللوحة فيها، وهو ما اأ�صفر عن 

تفاقم م�صكلة �صح املياه يف البحرين، وازدياد تدهور الأرا�صي، وتدين اإنتاج الغذاء )ال�صكل برقم 2(. وقد ترافق ذلك 

مع ازدياد امل�صاكل ال�صحية الناجمة عن املياه؛ ب�صبب ال�صتخدام املكثف لالأ�صمدة والكيماويات يف القطاع الزراعي. 

اأ�صف اإىل ذلك ازدياد التناف�س بني القطاعات امل�صتهلكة للمياه، ول �صيما بني القطاع الزراعي وقطاعي البلديات 

وال�صناعة؛ )نتيجًة لت�صارع احلركة العمرانية وال�صناعية( التي ا�صتدعت حتويل املياه اإىل هذين القطاعني.
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مع تفاقم م�صكلة �صح املياه، اأ�صبحت املياه �صلعة اأكرث كلفة، واأدى ذلك اإىل ازدياد ا�صتخدام املياه املحالة، واإعادة 

تلبية الطلب املتزايد على املياه. وفيما يتعلق مبياه ال�صرف ال�صحي  اأجل  ا�صتخدام مياه ال�صرف املعاجلة، من 

املعاجَلة، مت ا�صتعمال هذه املياه من دون اللتزام ب�صكل �صارم مبعايري وموا�صفات اإعادة ال�صتعمال؛ وذلك ب�صبب 

الكميات الكبرية من املياه البلدية املبتذلة املنتجة مقارنًة بالقدرة املتوافرة حملّيًا ملعاجلة هذه املياه، بالإ�صافة اإىل 

الطلب الكبري على املياه من القطاع الزراعي، والتدهور الكلي للمياه اجلوفية التي يعتمد عليها. وعلى غرار �صائر 

دول جمل�س التعاون اخلليجي، ا�صطرت البحرين اإىل ال�صتمرار يف ا�صترياد تقنيات التحلية واملعاجلة؛ نظرًا اإىل 

تدين ال�صتثمارات ن�صبّيًا يف جمال البحث والتطوير يف هذه التقنيات، حيث اإن اجلهود التي بذلتها دول جمل�س 

التعاون للتن�صيق يف جمال تقنيات حتلية املياه باءت بالف�صل.

وا�صتمرت من�صاآت حتلية املياه بالعتماد ب�صكل ح�صري تقريبًا على الوقود الأحفوري، وهو ما اأدى اإىل زيادة انبعاث 

غازات الدفيئة وغريها من ملوثات الهواء. وبقي ا�صتخدام الطاقة املتجددة النظيفة كالطاقة ال�صم�صية والهوائية 

حمدودًا يف البحرين واملنطقة عمومًا )�صكل برقم 3(. كما اأ�صبحت كميات املياه املبتذلة التي تطلقها من�صاآت حتلية 

املياه يف البيئة البحرية كبرية، حتى باتت ت�صر ب�صكل ملحوظ بالبيئات البحرية املجاورة لها. اإل اأنه قد يتم اتخاذ 

عدد كبري من التدابري للحد من التلوث الناجم عن هذه امل�صانع لتخفيف تلوث الهواء )على �صبيل املثال حارقات 

اأكا�صيد النيرتوجني(، والتلوث احلراري والكيميائي امل�صر بالبيئة ال�صاحلية والبحرية. وزادت وترية اخل�صخ�صة 

لقطاع املياه، مع غريه من القطاعات، وهو ما اأدى اإىل حت�صني كفاءة ا�صتخدام املياه، اإل اأن ذلك ترافق مع اإلغاء 

اإدارة املياه  اأ�صعار املياه، وعرقلة توافر املياه للفئات الأقل دخاًل من املجتمع. وب�صكٍل عام جتاهلت �صلطات  دعم 

م�صائل العدالة الجتماعية وال�صتدامة البيئية يف هذا ال�صدد.

على �صعيد اآخر، ا�صتمر التو�صع العمراين مبعدلت �صريعة ن�صبّيًا )�صكل برقم 4( ب�صبب النمو ال�صكاين والقت�صادي 

ال�صريع؛ وقد اأدى ذلك اإىل انعكا�صات �صلبية عدة على ال�صحة والبيئة ب�صبب ارتفاع عدد املراكز ال�صكانية واملدن، 

ومتثلت يف تفاقم م�صكلة تلوث الهواء، وال�صجيج، والإنتاج املركز والكبري للنفايات ال�صلبة وال�صائلة، وغزو املدن 

لالأرا�صي الزراعية املحدودة واملناطق الرتفيهية وال�صاحلية والبحرية وفقدانها. بالإ�صافة اإىل ذلك، تعر�صت البنى 

التحتية واملوارد لال�صتنزاف وال�صغوط العالية لتلبية الطلب املتزايد عليها، وهو ما اأ�صفر عن تدهور البنى التحتية 

اأو ت�صييد بنى حتتية  القائمة،  التحتية  البنى  هت نحو تو�صيع  ُوجِّ املالية  اأن معظم املوارد  ب�صكل �صريع، وخ�صو�صًا 

جديدة على الرغم من عدم توافر املوارد الالزمة ل�صيانة املوجودة اأ�صاًل. وهكذا اأ�صبحت م�صكلة النقل يف مدن 

البحرين من امل�صاكل اخلطرية التي جتلَّت مظاهرها يف تلوث الهواء، وارتفاع معدلت ا�صتهالك الطاقة، واإحلاق 

خ�صائر كبرية بالقت�صاد الوطني.

من جهته، اأدى التطوير املكثف للمناطق ال�صاحلية والبحرية تلبيًة للعديد من الن�صاطات التنموية )التو�صع العمراين 

وال�صناعي، واملن�صاآت الرتفيهية وال�صياحية(، ويرافقه �صعف يف الإدارة والت�صريعات، اإىل تدهور النظم واملوائل 

البيئية البحرية، وفقدان التنوع البيولوجي. ويف وقت ل يزال فيه النفط ي�صيطر على العامل، وعلى قطاع الطاقة يف 

املنطقة، ارتفعت معدلت ت�صدير النفط من املنطقة، وازداد معه خطر حدوث الن�صكابات النفطية ب�صبب عمليات 

ا�صتخراج النفط يف املناطق البحرية ونقله، وزاد معدل هذه احلوادث يف املنطقة؛ وت�صبب ذلك يف زيادة تركيزات 
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الهيدروكربونات يف مياه اخلليج العربي عمومًا، ومياه البحرين خ�صو�صًا، هذا بالإ�صافة اإىل انت�صار الأنواع الدخيلة 

والغازية الناجتة عن �صرف مياه توازن ناقالت النفط يف مياه اخلليج العربي.

وجاء تو�صع الن�صاطات ال�صناعية )كالبرتوكيماويات، وم�صايف النفط، وحمطات التحلية، وغريها من ال�صناعات 

املتمركزة ب�صكل اأ�صا�صي يف املناطق ال�صاحلية( ليزيد من تلوث البيئة ال�صاحلية والبحرية جلزر البحرين. واأدت 

حمدودية طاقة من�صاآت معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي مقارنًة بكمية ال�صتهالك البلدي اإىل اإطالق املياه العادمة 

اإىل تدهور عام  واأدت جميع هذه الظروف  والبحرية؛  ال�صاحلية  البيئة  ب�صكل متكرر يف  اأو املعاجلة جزئّيًا  اخلام 

الأ�صماك،  نفوق  وازدياد حوادث ظاهرة  احليوي،  التنوع  وفقدان  واملوائل،  والبحرية،  ال�صاحلية  البيئية  لالأنظمة 

وخ�صارة الرثوة ال�صمكية. وبالتايل انخف�س اإجمايل اإنتاج الغذاء من البحر، وزادت اخل�صائر القت�صادية ل�صناعة 

الأ�صماك.

اأن ذلك كان م�صحوبًا  وقد اأدى ذلك اإىل تفاقم الأو�صاع مع ازدياد الطلب على الغذاء يف البحرين، وخ�صو�صًا 

البيئة البحرية، وهو ما ت�صبَّب يف ا�صتغالل  اإدارة  العربي يف جمال  بتعاون حمدود بني الدول املطلة على اخلليج 

جائر للموارد البحرية واملخزون ال�صمكي يف املنطقة. ونتيجًة لذلك، ازدهرت �صناعة تربية الأ�صماك، ول �صيما من 

ل ذلك فر�صة جتارية كبرية لتلبية الطلب املتزايد على الغذاء، ومل يكن هذا التو�صع  قبل القطاع اخلا�س، وقد �صكَّ

)كتدمري  البحرية  بالبيئة  تلحقها  اأن  ميكن  التي  بالأ�صرار  يذكر  باهتمام  م�صحوبًا  الأ�صماك  تربية  �صناعة  يف 

زة، وانت�صار الأوبئة، واملخاطر املحدقة بالأجنا�س املحلية الناجتة عن هذه  مناطق اأ�صجار القرم، والنفايات املركَّ

ال�صناعات(.

وا�صتمر فقدان الأرا�صي الزراعية يف البحرين نظرًا اإىل التو�صع العمراين ومنو القطاعات القت�صادية واخلدمية 

الأخرى، وحتويل بع�س هذه الأرا�صي اإىل قطاعات اأخرى ب�صبب غياب القوانني الفعالة حلماية الأرا�صي الزراعية، 

اأو ب�صبب وجود هذه القوانني دون تطبيقها. ومع ازدياد الطلب على الغذاء ب�صبب النمو ال�صكاين، وكذلك نتيجًة 

للتغري احلا�صل يف اأمناط ال�صتهالك، ا�صتمر تعر�س املوارد املائية اجلوفية لال�صتنزاف، وا�صتمر ارتفاع معدلت 

امللوحة فيها، و�صهدت الأرا�صي الزراعية ظاهرة التكثيف الزراعي. بدوره، اأدى التكثيف الزراعي - حتت ظروف 

تدهور نوعية مياه الري ومتلح الرتبة - اإىل زيادة تدهور الأرا�صي الزراعية وفقدانها اإنتاجيتها، ويف النهاية اإىل 

املواتية،  الزراعية غري  الظروف  الزراعي حتت هذه  الإنتاج  زيادة  اأجل  لذلك، ومن  ونتيجة  الت�صحر.  مزيد من 

ورفع معدلت  واملبيدات احل�صرية(،  )الأ�صمدة  مكثَّف  ب�صكل  الزراعية  الكيماويات  ا�صتخدام  اإىل  املزارعون  جلاأ 

الري لغ�صل الرتبة من الأمالح، وانعك�س هذا بدوره مبزيد من ا�صتنزاف املوارد املائية اجلوفية وتدهور نوعيتها، 

وزيادة تغدق الرتبة وارتفاع ملوحتها )الدائرة ال�صيطانية للمزارع(. وقد ازدادت معدلت الت�صحر، وازداد فقدان 

الأرا�صي الزراعية التي �صهدتها البحرين يف القرن املن�صرم، لدرجة باتت معها هذه الأرا�صي نادرة جّدًا.

املحمية،  )الزراعة  التقليدية  الزراعة غري  التدريجي لطرق  التو�صع  اإىل  ال�صوق  قوى  اأدت  الظروف،  يف ظل هذه 

لة وراثّيًا )املحا�صيل املقاومة للملوحة واجلفاف(، وهو ما رفع  والزراعة من دون تربة(، وا�صترياد املحا�صيل املعدَّ

لة وراثّيًا ح�صل دون الهتمام بتقليل خماطر التاأثريات  الإنتاجية الزراعية نوعًا ما. اإل اأن اإدخال املحا�صيل املعدَّ

اأن  اإىل ذلك، ومع ازدياد الطلب على الغذاء، ومبا  اجلانبية والأ�صرار املحتملة على ال�صحة والبيئة. وبالإ�صافة 

للغذاء، برزت  اإقليمية ا�صرتاتيجية  واإدارة  اإنتاج  للزراعة يف ظل غياب  القابلة  اأرا�صيها  ا�صتغلت معظم  البحرين 
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ق�صية الأمن الغذائي وتوفري الغذاء لل�صكان املتزايدين م�صكلًة رئي�صًة يف البالد، حيث اأ�صفرت عن ارتفاع ملحوظ يف 

ا�صترياد املواد الغذائية الزراعية )ال�صكل رقم 5(، وهو ما انعك�س �صلبًا على القت�صاد، بحيث اأ�صبح اأكرث ه�صا�صة 

اأمام الأزمات الغذائية العاملية املتكررة، وارتفاع الأ�صعار.

وا�صتمر تدهور النظم البيئية واملوائل بفعل ال�صغوط الب�صرية التي خ�صعت لها املوارد الطبيعية والبيولوجية اله�صة 

واملحدودة يف البحرين )الأرا�صي الزراعية، واملناطق ال�صاحلية، ومناطق �صيد الأ�صماك(، كما انخف�صت م�صاحة 

واأعداد الأرا�صي املحمية يف البحرين مع مرور الوقت، وحتول ا�صتعمالها اإىل قطاعات اأخرى. وهذا ما اأدى اإىل تدين 

عدد الأجنا�س، وارتفاع عدد تلك املهددة بالنقرا�س، بالإ�صافة اإىل ال�صتمرار العام يف فقدان التنوع احليوي.

من جهة اأخرى، مار�صت ال�صيا�صات البيئية الدولية �صغوطًا عالية على القطاع اخلا�س حلمله على اللتزام باملعايري 

عون بالنظر يف اجلوانب البيئية  البيئية املتعلقة بت�صدير املنتجات؛ ونتيجة لذلك بداأت القطاعات ال�صناعية وامل�صنِّ

)مثل: �صل�صلة املعايري حول نظم الإدارة البيئية ISO14000، والديزل اخلايل من الكربيت، وغريهما( ل�صمان وجود 

النبعاثات،  اأف�صل ملختلف  باإدارٍة ومراقبٍة  التدابري �صمحت  اأن هذه  الدولية. وبرغم  الأ�صواق  لها يف  اأكرب جمال 

وخففت ال�صغوط على املوارد الطبيعية، فاإنها مل ت�صتطع اأن توؤدي اإىل اإ�صالح كبري للبيئة املت�صررة، واإىل اإعادة 

تاأهيل النظم البيئية واملوائل املتدهورة.

عمومًا، وبح�صب �صيناريو "الأ�صواق اأوًل"، تزداد معدلت التلوث ازديادًا ملحوظًا، وتنعك�س �صلبًا على �صحة الإن�صان 

والبيئة؛ وي�صبب زيادة يف الفوارق الطبقية بني فئات املجتمع مما ي�صبب يف الإ�صطرابات املجتمعية وتناق�س الأمن 

ورفاه الإن�صان، وُيعزى �صبب ذلك اإىل الرتكيز على النمو القت�صادي مقابل اهتمام هام�صي باجلوانب البيئية، اإنه 

�صيناريو تتغلب فيه ال�صيا�صات ال�صتثمارية على ال�صيا�صات البيئية )حاكمية وموؤ�ص�صات بيئية �صعيفة(.

2-	�صيناريو	�صيا�صات	�لإ�صالح	�أوًل

مبوجب هذا ال�صيناريو، تتخذ حكومة البحرين خطوات حا�صمة وقوية يف حماولٍة لتحقيق اأهداف اجتماعية وبيئية 

حمددة، فتفر�س احلكومة �صيا�صات تقييدية �صارمة على قوى ال�صوق؛ بهدف تخفيف اآثارها ال�صلبية غري املرغوب 

التنظيمية  والأطر  ال�صيا�صات  تدابري  �صمن  والبيئية  الجتماعية  الكلف  اإدراج  ويتم  والبيئة.  الإن�صان  على  فيها 

وعمليات التخطيط، وتتم �صياغة وتطبيق واإنفاذ الت�صريعات والقوانني ال�صرورية حلماية �صحة الإن�صان والبيئة 

خالل  من  القت�صادية  التنمية  يف  وامل�صاهمة  لال�صتثمار  اخلا�س  القطاع  اإ�صراك  ويتم  املوارد.  ا�صتدامة  وتعزيز 

العديد من احلوافز، ولكن بوجود هيئات تنظيمية وت�صريعية قوية.

ويف ظل هذا ال�صيناريو، يتقدم معدل التحول اإىل الدميقراطية، واإر�صاء الدميقراطية الد�صتورية والتمثيل ال�صعبي 

والتدقيق واملحا�صبة وال�صفافية، ويزداد متكني املجتمع املدين تدريجّيًا، وي�صبح للم�صاركة ال�صعبية بع�س التاأثري 

لدى  الرئي�صة  الهتمام  وال�صحية من م�صادر  البيئية  امل�صائل  ت�صبح  تدريجّيًا  الهامة.  القرارات  يف عملية �صنع 

ز دور ال�صلطات واملوؤ�ص�صات البيئية يف عملية �صنع القرار على امل�صتوى الوطني، ويت�صكل  املجتمع املدين، وهو ما يعزِّ

حتالف تدريجي بني ال�صلطات البيئية واملنظمات البيئية غري احلكومية وغريها من اجلمعيات ذات الهتمام ب�صحة 

الإن�صان والبيئة. على امل�صتوى الإقليمي، يربز تناغم وتن�صيق وتعاون اأكرب على امل�صتوى الوزاري واملنظمات العاملة 

البيئة  حلماية  الإقليمية  املنظمة  العرب،  البيئة  وزراء  جمل�س  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  )مثل:  البيئة  جمال  يف 
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البحرية، برنامج الأمم املتحدة للبيئة(. وعلى �صعيد اآخر، �صتتمكن البحرين من الندماج اأكرث مع دول جمل�س 

التعاون اخلليجي، وخ�صو�صًا يف جمال )البنى التحتية والنقل والطاقة واملياه واملوارد الب�صرية(. و�صيوؤدي هذا اإىل 

بروز تكتل اقت�صادي قوي ومتنوع ياأخذ بعني العتبار امليزة الن�صبية اخلا�صة بكل دولة من الدول الأع�صاء.

قررت مملكة البحرين دمج الق�صايا وامل�صائل الجتماعية والبيئية يف ال�صيا�صات القت�صادية واملالية/ ال�صريبية 

ب�صكل  الهتمام  ومت  احلر.  القت�صاد  قوى  على  املرتتبة  املتزايدة  والثقافية  والجتماعية  البيئية  الكلف  لتخفيف 

كبري بال�صيا�صات البيئية واأخذها يف العتبار، وهو ما اأدى اإىل تخفيف التدهور البيئي احلا�صل. خالل هذه الفرتة 

لعوامل عدة،  نتيجة  زالت مرتفعة(  ما  ولكنها  اأوًل،  الأ�صواق  �صيناريو  )اأقل من  ال�صكاين  النمو  تراجعت معدلت 

اأهمها ال�صيا�صات الوطنية الفعالة الهادفة اإىل تخفيف الهجرة الأجنبية وال�صيطرة عليها، واإبدالها بالعمالة  من 

الوطنية التي توافرت بف�صل ال�صتثمار يف �صيا�صات التدريب الوطنية، وبرامج بناء القدرات، وت�صجيع دخول املراأة 

اإىل �صوق العمل.

�صاهم النخفا�س يف معدل النمو ال�صكاين )�صكل رقم 1(، واعتماد الإدارة ال�صرتاتيجية ملوارد املياه الهادفة اإىل 

اأعلى  املياه يف  واأ�صبحت م�صكلة  البالد.  املياه يف  اأزمة  املوارد، يف احلدِّ من  املياه وحماية  ا�صتخدام  زيادة كفاءة 

ذت البحرين عملية اإ�صالحية ملوؤ�ص�صات اإدارة املياه، تبعها حتول  لئحة الأولويات على اأجندة العمل الوطنية، ونفَّ

هام يف ال�صيا�صة املائية من جانب زيادة العر�س اإىل جانب اإدارة الطلب وتر�صيد املياه وحماية امل�صادر املائية. وقد 

مت اعتماد برامج واأدوات اإدارية خمتلفة يف ترجمة ذلك، �صملت و�صع تعرفة مالئمة ل�صتخدامات املياه مع دعم 

الأ�صعار ب�صكل موجه للطبقات الفقرية، وحمالت التوعية والتثقيف، وتنفيذ الت�صريعات والقوانني املائية، واإدارة 

موارد املياه الهام�صية، وتوزيع املوارد املائية بفعالية بني القطاعات القت�صادية املتناف�صة.

مع ذلك، ا�صتمر الطلب على املياه بدرجات تفوق املوارد املائية املتوافرة، كما ا�صتمر ا�صتنزاف وتدهور نوعية املياه 

اجلوفية )واإن كان مبعدلت اأقل مما هي عليه يف �صيناريو الأ�صواق اأوًل(، ورافق ذلك تدهور الأرا�صي الزراعية 

وانخفا�س الإنتاج الغذائي. اإل اأن معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي باتت اأكرث انت�صارًا، وهو ما اأ�صفر عن انخفا�س 

الكمية الإجمالية للمياه غري املعاجلة اإىل حدٍّ كبري، و�صاعد على ذلك اتباع النظام غري املركزي يف املعاجلة، بحيث 

تتم معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي واإعادة ا�صتخدامها قريبًا من امل�صدر. كما ا�صتمرت احلاجة اإىل موارد املياه 

غري التقليدية يف الرتفاع ، وازداد اإنتاج املياه املحالة، واإعادة ا�صتعمال املياه املعاجلة ب�صكٍل ملحوظ، ولكن يف وجود 

تعاون اأكرب بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف جمال البحث والتطوير يف هذه التقنيات. وكانت الآمال معقودة 

على اأن ُيحدث هذا التعاون الإقليمي تقّدما كبريًا يف توطني هذه التقنيات يف املنطقة، وزيادة قيمتها امل�صافة اإىل 

القطاع املنزيل على  العذبة يف  املياه  الفرد من  املتاحة، وحت�صني ح�صة  املائية  املوارد  الوطني، وزيادة  القت�صاد 

�صعيد املنطقة. اإل اأنه برغم ارتفاع ن�صبة ا�صتخدام موارد الطاقة النظيفة واملتجددة يف املنطقة، ويف العديد من 

تها ظلت هام�صية يف قطاعي املياه والطاقة )�صكل رقم 3(. لذا،  القطاعات، ول �صيما الطاقة ال�صم�صية، فاإن ح�صَّ

ت�صود املخاوف من اأن التقدم يف تقنيات التحلية واملعاجلة لن يخفف من امل�صاكل البيئية - كتلوث الهواء والبحر - 

مع ا�صتمرار ا�صتعمال الوقود الأحفوري م�صدرًا مهيمنًا لإنتاج الطاقة.

�صجعت احلكومة م�صاركة القطاع اخلا�س يف قطاع خدمات املياه بهدف زيادة الكفاءة وتخفيف الأعباء القت�صادية، 

مع الأخذ بعني العتبار �صرائح املجتمع الفقرية، فرافق ذلك دعم اأ�صعار املياه ل�صمان و�صولها اإىل هذه الفئات، 
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مع الت�صديد على القوانني البيئية ال�صارمة. و�صاهم التكامل القت�صادي والتعاون الإقليمي يف تعديل ال�صيا�صات 

الزراعية يف املنطقة، واحلد من ا�صتهالك املياه للزراعة.

ا�صتمرت اجتاهات مظاهر التح�صر والتو�صع العمراين يف البحرين؛ ولكن مبعدلت اأقل مما هي عليه يف �صيناريو 

الأ�صواق اأوًل؛ وذلك ب�صبب النخفا�س الن�صبي يف النمو ال�صكاين، واعتماد منهجيات التخطيط احل�صري املتكاملة 

)�صكل رقم 4(. ومت تطبيق ال�صيا�صات البيئية يف قطاعات النقل والطاقة واملياه واإدارة النفايات؛ بهدف تخفيف 

امل�صاكل البيئية وال�صحية املرتبطة بالزحف العمراين ال�صريع الذي �صهده القرن الأخري )اأي ارتفاع الطلب على 

املياه والطاقة، وم�صاكل اإدارة املخلفات، وتدهور نوعية الهواء(. بالإ�صافة اإىل ذلك، زاد الهتمام بحماية الأرا�صي 

ال�صاحلية والزراعية املحدودة، وتطبيق نظام ا�صتخدامات الأرا�صي، وال�صيا�صات التي ت�صجع على التو�صع العمراين 

العمودي. ومبوجب نظام ا�صتخدامات الأرا�صي، تعنيَّ على امل�صانع املوجودة داخل املناطق احل�صرية اخلروج منها، 

اآثارها  النفايات منها؛ بهدف تخفيف  واإنتاج  الغازية  النبعاثات  للحد من  الالزمة  البيئية  بالإجراءات  القيام  اأو 

امل�صرة بالبيئة.

للزراعة،  القابلة  الأرا�صي  فقدان  اإبطاء  اإىل  املوارد  حماية  بهدف  الأرا�صي  ا�صتخدامات  تخطيط  تطبيق  واأدى 

اأدى  كما  العمراين.  الزحف  انخفا�س معدلت  ال�صيا�صات  فعالية هذه  �صاعد يف  وقد  عليها،  و�صاهم يف احلفاظ 

النخفا�س الن�صبي يف النمو ال�صكاين اإىل ارتفاع الطلب على املواد الغذائية مبعدلت اأقل مما هي عليه يف �صيناريو 

قوى الأ�صواق. وملواجهة ذلك، اعتمدت البحرين اإدارة ا�صرتاتيجية للطلب على املواد الغذائية، تاأخذ بعني العتبار 

قدرة املوارد املتوافرة وا�صتدامتها. وقد عاجلت اإدارة الطلب على الغذاء م�صكلة ارتفاع احلاجات الغذائية، اآخذًة 

بعني العتبار املياه املتوافرة، وا�صتخدامات الأرا�صي، وو�صع حدٍّ لال�صتعمال املفرط للموارد. وعلى �صعيد اآخر، مت 

ال�صتثمار ب�صكل مكثَّف يف جمال البحث والتطوير على ال�صعيدين الوطني والإقليمي لتح�صني املمار�صات الزراعية 

و�صاعدت هذه اجلهود على   .)2 رقم  الزراعي )�صكل  الإنتاج  زيادة ملحوظة يف  نتج عنه  ما  وهو  الرتبة،  واإدارة 

تقلي�س اأو وقف التدهور البيئي، ورفع م�صتويات الأمن الغذائي/ الكتفاء الذاتي، وخف�س ا�صترياد الغذاء )�صكل 

لة وراثّيًا، كما يف �صيناريو ال�صوق اأوًل؛ ولكن مع اهتمام اأكرب بالتاأثريات  برقم 5(. ا�صتمر ا�صترياد املحا�صيل املعدَّ

ال�صلبية املحتملة، والتطبيق الفعال لربوتوكول قرطاجنة لل�صالمة الأحيائية. و�صاعد التكامل القت�صادي والتعاون 

الإقليمي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي، وكذلك بني هذه الدول والدول العربية، يف تعديل ال�صيا�صات الزراعية 

فيما يخ�س اإنتاج الغذاء الأق�صى/ الأمن الغذائي يف اململكة، ويف تخفيف ا�صتهالك املياه يف القطاع الزراعي.

انخف�س معدل تدمري املوائل والأنظمة البيئية بن�صبة كبرية بف�صل تطبيق خمططات اإدارة ا�صتخدامات الأرا�صي - 

ي القوانني الفعالة حلماية التنوع  التي ت�صاعد على خف�س ال�صغوط الب�صرية على الأنظمة البيئية الطبيعية -، وتبنِّ

البيولوجي والأجنا�س، وتنظيم اإدخال الأجنا�س الغريبة واملعدلة وراثّيًا. كما زادت البحرين عدد املحميات لديها 

ا�صتنزاف  واأوقفت  الطبيعية،  املوائل  وتنوع  املطلوبة  امل�صاحات  من  كالًّ  و�صملت  الدولية،  واملعايري  الأهداف  لتبلغ 

املوارد البيولوجية ب�صكل ملحوظ. ومت اأي�صًا اإن�صاء حمميات عرب احلدود بني دول املنطقة؛ نتيجًة للتعاون فيما بينها 

يف جمال املحافظة على التنوع احليوي، كما مت تعزيز الوعي العام من خالل تاأ�صي�س احلدائق واملعا�صب واملتاحف 

الطبيعية. 

املوارد  ا�صرتاتيجيات حماية  بف�صل  الأخرى  القطاعات  اإىل  والبحرية وحتويلها  ال�صاحلية  املناطق  تطوير  وتباطاأ 
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البحرية وال�صاحلية، فتم تنفيذ خمططات اإدارة املناطق ال�صاحلية، وارتفع عدد حمميات املحيط احليوي واملحميات 

الطبيعية على ال�صعيدين الوطني والإقليمي، واأ�صبحت املوارد البحرية خا�صعة لإدارة �صليمة وعقالنية. وانخف�صت 

معدلت تدهور الأنظمة البيئية البحرية واملوائل والتنوع احليوي، ومتكنت البحرين من �صيانة املخزون ال�صمكي، 

وكان هذا ممكنًا بف�صل التعاون الإقليمي بني الدول املطلة على اخلليج العربي، وتطبيق التفاقيات البيئية املتعددة 

الأطراف )MEAs( ذات ال�صلة. وا�صتمرت �صناعة تربية الأ�صماك يف الزدهار تلبيًة للطلب املتزايد على الغذاء 

يف البحرين؛ ولكن متت درا�صة العواقب والأ�صرار البيئية املحتملة الناجمة عن هذه ال�صناعة بعناية، ومت تخفيف 

خماطرها من خالل خطط وقائية.

ومع ارتفاع ح�صة املنطقة من ت�صدير النفط وال�صناعات البرتوكيماوية وغريها من ال�صناعات ال�صاحلية، ازداد 

وللحد من هذه  القارية.  الأن�صطة  من  البحرية  البيئة  وتلوث  الدخيلة  الأنواع  وانت�صار  النفطية  الن�صكابات  خطر 

املخاطر وانت�صار التلوث، فر�صت البحرين قوانني �صارمة حلماية البيئة البحرية، مثل: اإن�صاء مرافق ا�صتقبال مياه 

توازن ناقالت النفط، ومعاجلة املياه ال�صناعية قبل الت�صريف، وتخفي�س التلوث احلراري والكيميائي من حمطات 

حتلية املياه، وغريها من الإجراءات. ونتج عن هذه ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات جمتمعًة تقليل حمولت التلوث على 

البيئة ال�صاحلية والبحرية، وهو ما اأدى اإىل تقليل معدلت تدهور املوارد ال�صاحلية والبحرية، ويف بع�س احلالت 

اإعادة تاأهيلها.

ع هذا ال�صيناريو حت�صنًا يف رفاهية الإن�صان، وتراجعًا للتدهور البيئي، من خالل اإعطاء الأولوية لتنمية املوارد  يتوقَّ

الب�صرية وحماية ال�صحة والبيئة باأكرث مما كان يف �صيناريو الأ�صواق اأوًل. ولكن ال�صغوط على البيئة ت�صتمر ب�صكل 

قوي نتيجًة ل�صيا�صات ال�صتثمار و�صيا�صات النمو القت�صادي. وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن اأ�صلوب احلوكمة مبوجب 

هذا ال�صيناريو - املعتمد على نهج الأمر والتحكم )من الأعلى اإىل الأ�صفل( بدون امل�صاركة الذاتية - يجعله بطيئًا 

يف ال�صتجابة للتغيري، كما يجعله ميثل حماولة لتعديل م�صار املنحنى ل ترقى اإىل اأن تكون عالجًا ا�صتباقيًا.

3-	�صيناريو	�ل�صتد�مة	�أوًل

يات ال�صتدامة، مدعومًا بقيم وموؤ�ص�صات جديدة،  ر هذا ال�صيناريو بروز منوذج جديد للتنمية ا�صتجابًة لتحدِّ يت�صوَّ

مو�صوفًا باأنه اأكرث عدالة. ويطرح هذا ال�صيناريو فكرة التنمية الب�صرية عو�صًا عن التملك املادي ك�صكٍل من اأ�صكال 

رًا فيه،  التطور الثقايف والجتماعي، ويركز على ال�صتثمار يف راأ�س املال الب�صري البحريني. وي�صود اأ�صلوٌب اأكرُث تب�صُّ

حيث ُت�صتنبط احللول ال�صتباقية لرفع حتديات ال�صتدامة من خالل وجود روابط و�صالت م�صتدامة بني ال�صيا�صات 

الأمد،  الطويل  املتكامل  ال�صرتاتيجي  التخطيط  ي  تبنِّ عرب  ذلك  حتقيق  ويتم  والبيئية.  والقت�صادية  الجتماعية 

واأهداف حتقق حياة اأف�صل، ومتو�صط عمر اأطول، وبيئة �صليمة و�صحية )�صكل رقم 6(. ويتم حتقيق ذلك بالرتكيز 

على ال�صتثمار املكثَّف يف حقل التنمية الب�صرية، من خالل الربامج التعليمية والتدريب وبناء القدرات )�صكل برقم 

القت�صادية يف  التنمية  احتياجات  تلبية  وقادر على  املعرفة،  قائم على  بناء جمتمع منتج  الهدف هو  ويكون   .)7

اململكة )�صكل برقم 8(. يف الوقت عينه، تتحقق ال�صتدامة البيئية من خالل تغيري واإ�صالح نظام التعليم و�صلوك 

الإن�صان جتاه البيئة املحيطة به.
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الجتماعية  البحريني  املجتمع  م�صاكل  حل  اأجل  من  والتطوير  العلمي  البحث  ت�صجيع  يتم  ال�صيناريو  هذا  يف 

والقت�صادية والبيئية، ويتم تخ�صي�س موازنات عالية من املوازنة الوطنية حلكومة البحرين ومن القطاع اخلا�س، 

ويوؤدي ذلك اإىل ارتفاع م�صتوى البحث العلمي، ومتكني اجلامعات ومراكز الأبحاث البحرينية من القيام مب�صاريع 

بحثية تناف�صية يف جمالت مهمة بالن�صبة اإىل املجتمع. وهكذا، يتحول جمتمع البحرين تدريجّيًا اإىل جمتمع علمي 

البيئة، وحتقيق ال�صتخدام  اإىل حماية  الهادفة  البيئية -  ال�صيا�صات  ال�صيناريو، تقرر  قائم على املعرفة. يف هذا 

امل�صتدام للموارد - �صيا�صات ال�صتثمار، وهو ما يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل ا�صتعمال مكثَّف للتكنولوجيات اخل�صراء 

اأو النظيفة، وت�صبح ال�صرائب البيئية ور�صوم التلويث منت�صرة و�صائعة.

ال�صناعية،  واملجتمعات  الثقافية  العوملة  من  كلٍّ  من  الإيجابية  اجلوانب  البحرين  ى  تتبنَّ ال�صيناريو،  هذا  بح�صب 

املقابل،  ويف  ال�صناعية.  واملجتمعات  الغربية  احلياة  بنمط  املرتبطة  وال�صتهالكية  املادية  النواحي  تنبذ  اأنها  اأي 

البيئة  جتاه  واللتزام  العام،  الراأي  وم�صاركة  والوعي،  والإنتاجية،  املهنية،  )مثل:  منها  الإيجابية  اجلوانب  حتلُّ 

"املواطنة البيئية"( مكان العادات الثقافية ال�صلبية ال�صائدة )مثل: عدم اللتزام بالقوانني، واللتما�صات، والهدر، 
والف�صاد(. ويتم احلفاظ على الهوية الوطنية والإقليمية والقيم املجتمعية الأ�صيلة )كوحدة العائلة، القيم الروحية 

والأخالقية( وتعزيزها. على �صعيد اآخر، ي�صل متكني املراأة اإىل م�صتويات عالية يف البحرين )�صكل رقم 9(، وهو 

العمل وم�صاهمتها  �صوَق  املراأة  يوؤدي دخوُل  البحريني، عالوًة على ذلك  املجتمع  والإبداع يف  الإنتاجية  يزيد  مما 

الفعالة يف املجتمع اإىل تخفي�س معدل النمو ال�صكاين.

اأعلى م�صتوياتهما؛ وهو ما  البحرين  املجتمع املدين يف  الدميقراطي ومتكني  التحول  يبلغ  ال�صيناريو،  يف ظل هذا 

املجتمع  اأطراف  بني  متوازنة  عالقة  ون�صوء  القرار،  �صنع  عملية  يف  الفعالة  ال�صعبية  امل�صاركة  تاأمني  يف  ي�صاهم 

البحريني الثالثة: )احلكومة والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين(. ويوؤدي هذا التحول اإىل تاأثري اإيجابي يف عملية 

�صنع القرار، والتنمية، وامل�صاركة ال�صعبية، وت�صبح ال�صحة والبيئة من اأبرز اهتمامات املجتمع املدين يف البحرين. 

ال�صيا�صات  اإىل تف�صيل  يوؤدي  القرار، وهو ما  تاأثري قوي يف عملية �صنع  البيئية احلكومية  لل�صلطات  لذلك، يكون 

البيئية على ال�صيا�صات القت�صادية يف حال تعار�صهما.

على امل�صتوى الإقليمي، ي�صل التكامل بني دول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل اأعلى م�صتوياته، وهو ما يوؤدي اإىل توحيد 

حقيقي بينها يف دولة كونفدرالية واحدة حتل حمل جمل�س التعاون اخلليجي، وتتمتع باملقومات واملكونات ال�صرورية 

اقت�صادية متنوعة يف املنطقة تربطها عالقات  التحديات واملخاطر اخلارجية، وبهذا تربز كتلة  للبقاء ومواجهة 

التطور، وتقوم هذه  الوزارية واملنظمات بف�صل هذا  العربي ككل، فيتعزز دور املنتديات  بالعامل  اقت�صادية متينة 

املنظمات ب�صياغة ال�صيا�صات البيئية الإقليمية بالتعاون الكامل مع الدول الأع�صاء لتطبيقها على امل�صتوى الوطني. 

وهكذا، ت�صبح املنطقة لعبًا اأ�صا�صّيًا يف �صياغة ال�صيا�صات البيئية العاملية.

ويف ظل هذه التطورات، تخف وطاأة م�صكلة الإجهاد املائي يف البحرين ب�صكٍل ملحوظ؛ بف�صل تنفيذ �صيا�صات �صكانية 

فعالة توؤدي اإىل تباطوؤ اأو تثبيت معدل النمو ال�صكاين، وارتفاع م�صتوى الوعي البيئي يف املجتمع على م�صتوياته كافة، 

وال�صتدامة  الجتماعية،  والعدالة  القت�صادية،  )الكفاءة  املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  ا�صرتاتيجيات  واعتماد 
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اإر�صاء  ويكون هذا ممكنًا عرب  والرت�صيد.  واملحافظة  الطلب  اإدارة  على جانب  كبري  ب�صكل  الرتكيز  مع  البيئية(، 

بيئة موؤاتية وممكنة لإدارة املوارد املائية، من خالل اإ�صالح وتعزيز قدرات املوؤ�ص�صات امل�صئولة عن املياه، واإ�صالح 

ال�صيا�صات والت�صريعات املائية؛ وهكذا ت�صبح املياه اأولوية من الأولويات الوطنية.

ع اأن تظل البحرين تعاين نق�صًا حاّدًا يف بع�س  �صواٌء اأ�صبح هذا ال�صيناريو حقيقًة على اأر�س الواقع اأم ل، من املتوقَّ

ًا، وتبداأ باتخاذ  املوارد، ول �صيما املياه؛ ولكن احلكومة تدرك هذا الواقع، وتويل م�صكلة �صح املياه اهتمامًا خا�صّ

التدابري ال�صرورية لتخفيف امل�صكلة؛ وهكذا حتتل املياه الأولوية على الأجندة الوطنية والإقليمية بف�صل الإ�صالحات 

املوؤ�ص�صاتية والت�صريعية. وكما ذكر �صابقًا، فاإن اعتماد ا�صرتاتيجيات الإدارة املتكاملة للموارد املائية مع الرتكيز 

على جانب اإدارة الطلب واملحافظة على املياه، متزامنًا مع تباطوؤ معدلت النمو ال�صكاين، وازدياد الوعي البيئي، 

�صاهم اإىل حدٍّ كبري يف تخفيف م�صكلة املياه.

ويتحقق التعاون الوثيق والقوي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف جمال تقنيات م�صادر املياه غري التقليدية، 

الأموال  وتخ�ص�س  �صنة(،  بـ15  ر  )ُتقدَّ حمددة  زمنية  فرتة  �صمن  املياه  ومعاجلة  حتلية  تقنيات  امتالك  فتقرر 

مع  التقنيات  هذه  يف  والتطوير  للبحث  ال�صخمة  ال�صتثمارات  هذه  وترتافق  الهدف.  هذا  لتحقيق  الالزمة 

ا�صتثمارات مماثلة للبحث والتطوير يف م�صادر الطاقة البديلة املتجددة والنظيفة )الهوائية وال�صم�صية(، الأمر 

)ال�صكل  كبرية  بيئية  الت�صبب مب�صاكل  دون  ومعاجلتها من  املياه  تقنيات حتلية  ملحوظ يف  تقدم  اإىل  يوؤدي   الذي 

3(. ويتحقق ذلك بالرغم من وفرة الطاقة املنتجة من الوقود الأحفوري يف املنطقة، وا�صتمرار هذا النوع  برقم 

من الطاقة يف الهيمنة على ال�صوق العاملي للطاقة؛ وهذا بدوره يوؤدي اإىل اإطالة عمر احتياطي الوقود الأحفوري يف 

املنطقة وي�صمح بتحقيق مداخيل مرتفعة لدول املنطقة.

�صحيح اأن كلفة التحلية مل تنخف�س اإىل حدٍّ كبري )كما يف �صيناريو الأ�صواق اأوًل(؛ ولكن التلوث البيئي الناجم عن 

حمطات التحلية )املتمثل بتلوث الهواء وال�صواحل والبيئة البحرية( ي�صهد انخفا�صًا ملحوظًا. والأهم من ذلك هو 

اأن توطني تقنيات التحلية واملعاجلة يف املنطقة رفعت من م�صاهمة هذه ال�صناعات وقيمتها امل�صافة لقت�صاديات 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

الزراعات احلديثة غري  املتزايدة يف  ال�صتثمارات  كبري  اإىل حدٍّ  البحرين  املائي يف  الإجهاد  تراجع  على  و�صاعد 

التقليدية )كالزراعة من دون تربة( لتخطي م�صكلة �صح املياه والأرا�صي، وهو ما نتج عنه تراجع كبري يف الطلب على 

املياه لأغرا�س الزراعة، مع زيادة كبرية يف الإنتاج الزراعي )ال�صكل برقم 2(، ومن ثم انخفا�س ا�صترياد الغذاء. 

تطبيقًا  اأي�صًا  البحرين  �صهدت  ذلك،  مبوازاة  ملحوظ.  ب�صكٍل  اجلوفية  املياه  نوعية  تدهور  تراجع  لذلك،  ونتيجًة 

لة  حمدودًا و�صليمًا للتقنية احليوية يف جمال اإنتاج الغذاء، مع عناية خا�صة وحذرة يف التعامل مع املحا�صيل املعدَّ

وراثّيًا. هذه اجلهود، م�صحوبة بتباطوؤ اأو تثبيت النمو ال�صكاين اأدت اإىل تخفيف م�صكلة املياه يف البحرين ب�صكل 

ملمو�س، واإىل تثبيت ح�صة الفرد من املوارد املائية املتوافرة.

انت�صرت املدن اخل�صراء يف البحرين ب�صكل كبري، وقَلت الآثار ال�صحية والبيئية ال�صلبية املرافقة للزحف احل�صري 

للمناطق  املتكاملة  والإدارة  التخطيط  اعتماد  بف�صل  العامة(  والنظافة  واملخلفات،  وال�صجيج،  الهواء،  )م�صاكل 
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احل�صرية. وبف�صل التخطيط اجليد للتو�صع احل�صري يف البحرين حدث هذا بوترية اأبطاأ ن�صبّيًا )ال�صكل برقم 4(، 

بينما تراجع تداخل املدن مع الأرا�صي الزراعية وال�صاحلية وحتويلها اإىل مناطق ح�صرية . ويف هذا الإطار، قامت 

البحرين بتطبيق ا�صرتاتيجيات متكاملة لإدارة الأرا�صي، تاأخذ بعني العتبار التفاقات البيئية املتعددة الأطراف 

بعناية  له  طًا  خمطَّ �صليمًا  وحتوياًل  بيئّيًا  توازنًا  اأحدث  ما  وهو  الت�صحر(،  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  )مثل 

لالأرا�صي الزراعية وال�صاحلية اإىل القطاعات الأخرى، واملحافظة امل�صتدامة للموارد الأر�صية ال�صاحلية والبحرية، 

واإعادة تاأهيل املتدهور منها. وجميع هذه التطورات ُدعمت بزيادة الوعي البيئي العام يف املجتمع البحريني. 

الطبيعية،  البيئية  النظم  الب�صري عن  ال�صغط  اأزالت  التي  الأرا�صي  ا�صتخدامات  اإدارة  بف�صل تطبيق خمططات 

ف تدمري املوائل والنظم البيئية يف البحرين. هذا بالإ�صافة اإىل تنفيذ قوانني �صارمة حلماية التنوع احليوي  توقَّ

ز ب�صكل ملحوظ عملية احلفاظ على  واأعداد الأجنا�س. وتخطى عدد املناطق املحمية امل�صتويات الدولية، وهو ما عزَّ

املوارد احليوية يف البحرين، كما اأن�صئ العديد من حمميات املحيط احليوي العابرة للحدود، والعديد من م�صارات 

الطيور املهاجرة، واملنتزهات البيئية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي و�صائر دول املنطقة.

للتو�صع  حدٌّ  ويو�صع  البحرين،  يف  وا�صع  ب�صكل   )ICZM( ال�صاحلية  للمناطق  املتكاملة  الإدارة  نظام  تطبيق  يتم 

والبحرية،  ال�صاحلية  املوارد  حماية  ا�صرتاتيجيات  بف�صل  والبحرية؛  ال�صاحلية  للمناطق  املنظم  غري  الع�صوائي 

ال�صاحلية  البيئية  النظم  تاأهيل  لإعادة  حثيثة  جهود  بذل  مت  اأخرى،  جهٍة  من  الأرا�صي.  ا�صتخدام  وخمططات 

والبحرية املتدهورة، وخ�صعت املوارد البحرية لإدارة �صليمة وللحماية العالية مع اعتماد قوانني �صارمة يف جمال 

اإىل  املنظمة  واملحميات  البحرية  املحيط احليوي  ارتقاء حمميات  ومع  البحرية،  املناطق  وتطوير  الأ�صماك  �صيد 

اأبرز التفاقات البيئية املتعددة الأطراف ذات  املعايري الدولية. وطبقت البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي 

 ،MARPOL73/78 ال�صفن  عن  الناجم  التلوث  ملنع  الدولية  التفاقية  وبالأخ�س  البحرية،  البيئة  بحماية  العالقة 

للمنظمة  التابعة  البحرية  املنطقة  واأعلنت  التوازن،  ومياه  النفطية  املخلفات  با�صتقبال  اخلا�صة  املرافق  واأن�صاأت 

�س م�صتوى حمولت التلوث اإىل البيئة البحرية ب�صكل  الإقليمية حلماية البيئة البحرية منطقًة خا�صًة، وهو ما خفَّ

كبري. كما مت تطبيق الربنامج العاملي حلماية البيئة البحرية من الأن�صطة القارية ب�صرامة؛ وذلك لل�صيطرة على 

اإىل  اأدى  ما  وهو  يدفع(؛  امللوث  مبداأ  تطبيق  )اأي  البحرية  البيئة  يف  ت�صب  التي  املبتذلة  ال�صرف  مياه  خمتلف 

البحرية يف  بالبيئة  ال�صناعية امل�صرة  امللوثات  الهيدروكربونات وغريها من  انخفا�س ملحوظ يف م�صتوى تركيز 

اخلليج العربي.

يف ظل هذا ال�صيناريو، يتم اإيجاد توازن بني النظم البيئية الطبيعية والنظم البيئية التي تخ�صع لإدارة الإن�صان على 

املدى الطويل يف مملكة البحرين. وتثمر هذه املمار�صات عن ال�صتعمال الفعال للموارد الطبيعية والبيئية واإدارتها 

ال�صليمة وا�صتدامتها، الأمر الذي ي�صاهم يف حت�صني رفاهية الإن�صان يف البحرين. وبالرغم من اأن النمو القت�صادي 

ن م�صتوى الرفاهية  يكون معتدًل واأقل مما هو عليه يف �صيناريوَهي الأ�صواق اأوًل و�صيا�صات الإ�صالح اأوًل، فاإن حت�صُّ

ب�صورة  للبحرين  القومي  الناجت  اإجمايل  من  التلوث  كلفة  تنخف�س  وبالتايل  ملحوظًا،  �صيكون  والبيئية  ال�صحية 

ملحوظة اأي�صًا.
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�ل�صتنتاجات	و�لدرو�ص	�مل�صتخل�صة	من	�ل�صيناريوهات	

حتفز  ال�صوق  اأن  من  وبالرغم  البحرين،  مملكة  يف  البيئي  للو�صع  قامتة  اأوًل" نظرة  "الأ�صواق  �صيناريو  ل  -  ُي�صكِّ

اإجراء التح�صينات ال�صرورية يف جمايَل كفاءة ا�صتخدام املوارد وتطوير بع�س التقنيات اجلديدة، فاإن البحرين 

ُعد؛ ب�صبب الرتكيز �صبه احل�صري على النمو القت�صادي، وترك امل�صاكل  تواجه م�صاكل عدة على خمتلف ال�صُّ

الجتماعية والبيئية ملنطق املعاجلة التلقائية والذاتية ال�صائعة يف الأ�صواق التناف�صية، والذي ل يحل �صوى جزء 

ب�صيط من هذه امل�صاكل. ويف الواقع، قد ي�صكل التفاوت الجتماعي – القت�صادي املت�صاعد يف هذه احلالة عائقًا 

اأمام النمو القت�صادي.

ق للحكومة - بهدف حتقيق عدالة اجتماعية  -  يف �صيناريو "�صيا�صات الإ�صالح اأوًل"، يوؤدي التدخل القوي واملن�صَّ

اأكرب وحماية بيئية اأف�صل - اإىل انخفا�س يف م�صتوى التدهور البيئي، وحت�صني رفاهية الإن�صان. ولكن ال�صغوط 

الناجتة عن ال�صيا�صات ال�صتثمارية تبقى قوية.

م حت�صن اأداء احلوكمة، وال�صلة املتينة بني ال�صيا�صات الجتماعية والقت�صادية  -  يف �صيناريو "ال�صتدامة اأوًل"، يقدِّ

والبيئية، حالًّ لتحدي ال�صتدامة يف البحرين.

ولعل اأهم الدرو�س التي تقدمها هذه ال�صيناريوهات - بالإ�صافة اإىل ما ذكر اأعاله - اأن ال�صتثمار يف تنمية املوارد 

التعاون اخلليجي والدول  التكامل والتعاون الإقليمي مع دول جمل�س  اأ�صلوب احلوكمة، وتعزيز  الب�صرية، وحت�صني 

د نحو ال�صتدامة. العربية، هي من العنا�صر الأ�صا�صية على الطريق الطويل واملعقَّ

�أبرز	�لتو�صيات	�لإ�صرت�تيجية	لل�صيناريوهات

بحثت ال�صيناريوهات الثالثة اأعاله النعكا�صات املرتتبة على خيارات ونهج واأولويات خمتلفة يف جمال البيئة ورفاهية 

ال�صيناريوهات.  والتو�صيات ال�صرتاتيجية من درا�صة  امل�صتخل�صة  الأ�صا�صية  العرب  الإن�صان، وهذا اجلزء يلخ�س 

النوعي  التحليل  العديد من الفرتا�صات يف تطويرها، واعتمدت  ال�صيناريوهات �صملت  اأن هذه  الرغم من  وعلى 

مة لت�صليط ال�صوء على العملية الأو�صع ل�صنع القرار، وميكن اأن ت�صاعد �صانعي  ب�صكل اأ�صا�صي، فاإنها توفر فر�صة قيِّ

القرار على التمعن والتب�صر ملّيًا يف كيفية اتخاذ التدابري التي ت�صاهم يف بناء اأف�صل م�صتقبل ممكن للبحرين. 

وفيما ياأتي اأهم العرب والتو�صيات ال�صرتاتيجية ل�صانعي ال�صيا�صات ومتخذي القرار يف البحرين. 

تو�صيات	��صرت�تيجية	ل�صانعي	�ل�صيا�صات:

-  اإن اخليارات التي �صتوؤثر يف البيئة م�صتقباًل لي�صت بال�صرورة خيارات بيئية، فتحقيق ال�صتدامة البيئية مرهون 

على عدد كبري من التدخالت املحتملة والتطورات التي تقع خارج �صالحية املوؤ�ص�صات امل�صئولة عن البيئة، ومن 

�صلوك  وتغيري  التكنولوجية،  البتكارات  وتطبيق  واعتماد  التعليمي،  والنظام  املتبع،  احلوكمة  نهج  تغيري  ذلك: 

املجتمع.

-  ل ينبغي التعامل مع البيئة وال�صيا�صات البيئية ب�صكل منف�صل، بل يجب دجمها يف اخلطط الجتماعية-القت�صادية 

الوطنية، واإن ال�صيا�صات ال�صليمة لال�صتدامة هي التي ت�صع الإن�صان والبيئة يف املركز عند �صياغتها.
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-  الطريق نحو حتقيق التنمية امل�صتدامة هو طريق طويل، ولذا يتطّلب حتقيق الأهداف البعيدة املدى التفكري على 

املدى الطويل، وهذا اأمر حيوي لتوجيه اخلطوات الق�صرية املدى نحو امل�صتقبل امل�صتدام.

-  الطريق نحو حتقيق التنمية امل�صتدامة هو طريق طويل، ولذا يتطلُب حتقيُق الأهداِف البعيدِة املدى التفكرَي على 

املدى الطويل، وهذا اأمر حيوي لتوجيه اخلطوات الق�صرية املدى نحو امل�صتقبل امل�صتدام.

-  التوجه نحو تخفيف التنظيمات والت�صريعات املتعلقة بالبيئة، ونحو مزيد من التنظيم الذاتي )كما يف �صيناريو 

الأ�صواق اأوًل(، وال�صماح لالأ�صواق باتخاذ القرار، ميكن اأن يوؤدي اإىل زيادة تعقيد امل�صاكل البيئية، والتي قد ت�صفر 

بدورها عن م�صاكل اجتماعية.

تو�صيات	�إ�صرت�تيجية	ملتخذي	�لقر�ر

بالن�صبة اإىل البحرين، ميكن تلخي�س اأهم ال�صرتاجتيات التي يجب اعتمادها يف ما يلي: 

-  ال�صتثمار يف تنمية املوارد الب�صرية يف جمالت التعليم والتدريب وبناء القدرات - بهدف بلوغ هدف اأ�صمى هو 

اإر�صاء جمتمع قائم على املعرفة ترافقه برامج اإحالل جيدة التخطيط وفعالة - هو اأمر يف غاية الأهمية على 

الطريق الطويل نحو ال�صتدامة يف البحرين.

-  ال�صتثمار يف جمال البحث والتطوير حلل امل�صاكل املجتمعية وتلبية احتياجات املجتمع يف البحرين، هو اأمر رئي�س 

لتحقيق التنمية والتقدم يف اململكة.

-  نظرًا اإىل حمدودية املوارد املالية والطبيعية يف البحرين، يوؤدي التعاون والتكامل الإقليمي مع دول جمل�س التعاون 

اخلليجي، و�صائر الدول العربية، دورًا حيوّيًا بالن�صبة اإىل م�صتقبل البحرين. ومن اأهم جمالت التعاون والتكامل: 

الإنتاج الغذائي، والبحث والتطوير يف تقنيات حتلية ومعاجلة املياه، واإن�صاء حمميات املحيط احليوي واملحميات 

لة وراثّيًا، وحماية البيئة البحرية يف منطقة اخلليج العربي. الطبيعية العابرة للحدود، واإدارة املواد املعدَّ
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�ل�صكل	1	:	�لتعد�د	�ل�صكاين

�لأ�صو�ق

�ل�صتد�مة

ن
و
ي
مل

2005  2010    2015          2020  2025       2030

عام

1.4

1.3

1.3

1.2

1.2

1.1

1.1

1.0

�ل�صيا�صات
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�ل�صكل	3:	�نبعاث	�لكربون		لتوليد	�لطاقة	من	�لوقود	�لحفوري

�لأ�صو�ق

�ل�صتد�مة

2005  2010    2015          2020  2025       2030

عام

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

�ل�صيا�صات

ن
ط
ن	
و
ي
مل

!

�لأ�صو�ق

�ل�صتد�مة

ي
رت
م
ن	
ط
ن	
و
ي
مل

2005  2010    2015          2020  2025       2030

عام

0.340

0.320

0.300

0.280

0.260

0.240

�ل�صيا�صات

�ل�صكل	2:	�لنتاج	�لزر�عي
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�ل�صكل	4:	معدل	�لنمو	�ل�صكاين	�ملدين

�لأ�صو�ق

�ل�صتد�مة

2005  2010    2015          2020  2025       2030

عام

3.5

3.5

2.5

1.5

1.0

0.5

0.0

�ل�صيا�صات

%
 .

4
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�ل�صكل	5:	�لو�رد�ت	�لزر�عية

�لأ�صو�ق

�ل�صتد�مة

2005  2010    2015          2020  2025       2030

عام

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

�ل�صيا�صات
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�ل�صكل	6:	متوقع	�حلياة

�لأ�صو�ق

�ل�صتد�مة

2005  2010    2015          2020  2025       2030

عام

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

(�ل�صيا�صات
ت
و�
ن
�ص
ل
با
(
ر	
م
ع
ل
�
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�ل�صكل	7:	موؤ�صر	�لتطور	�لب�صري

�لأ�صو�ق

�ل�صتد�مة

2005  2010    2015          2020  2025       2030

عام

0.82

0.80

0.78

0.76

074

0.72

�ل�صيا�صات
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�ل�صكل	9	:	موؤ�صر	متكني	�لنوع

�لأ�صو�ق

�ل�صتد�مة

2005  2010           2015               2020     2025          2030

عام

0.85

0.80

0.75

0.70

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

�ل�صيا�صات
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�ل�صكل	8	:	موؤ�صر	ثقافة	�ملجتمع

�لأ�صو�ق

�ل�صتد�مة

2005  2010    2015          2020  2025       2030

عام

70

60

50

40

30

20

�ل�صيا�صات



�لـفــ�صـــــل	�لتا�صع



األولويات البيئية
والخيارات في صنع القرار
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ق الف�صل ال�صابق اإىل ال�صيناريوهات البيئية يف البحرين و�صوًل اإىل عام 2030م بح�صب الروؤية ال�صرتاتيجية  تطرَّ

اأوًل،  وال�صتدامة  اأوًل،  وال�صيا�صات  اأوًل،  الأ�صواق  �صيناريو  لكل من  املتوقعة  النتائج  وا�صتخل�س  للمملكة،  الوطنية 

واأعطى التو�صيات التي من �صاأنها اأن ت�صاعد �صانعي ال�صيا�صات والقرارات على اتخاذ التدابري ال�صرورية لو�صع 

البحرين على طريق حتقيق التنمية امل�صتدامة.

كما خل�صت ال�صرتاتيجية الوطنية للبيئة التي �صدرت يف عام 2006م - ب�صورة حمددة - اأولويات العمل البيئي، 

و�صاغت املقرتحات واحللول، مبا يتوافق مع توجهات احلكومة نحو تطبيق مفهوم التنمية امل�صتدامة، و�صددت يف 

ن الهيئة العامة حلماية  تو�صياتها على اأهمية تعزيز قدرات الإطار املوؤ�ص�صي والت�صريعي البيئي، مبا من �صاأنه اأن ميكِّ

الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية من تعميم روؤيتها، فتاأخذ حينئٍذ القرارات احلكومية العتبارات البيئية 

عند التخطيط للم�صاريع التنموية وتنفيذها. ويت�صمن اجلدول برقم )1( اأهم الأولويات البيئية، وكذلك خيارات 

قت، وتلك املقرتحة لالأخذ بعني العتبار لدى �صناع القرار. ال�صيا�صات املتاحة التي ُطبِّ

�جلدول	رقم	1 – ملّخ�ص	عن	�لأولويات	�لبيئية	وخيار�ت	�ل�صيا�صات

خيارات ال�صيا�صة والتدابريالأولويات البيئية

لتحلية  اخلم�صة  املحطات  تنتج  املياه:  حتلية 

من  م3  مليون   132 حوايل  البحرين  يف  املياه 

املحطات  هذه  ت�صّرف  �صنويًا.  العذبة  املياه 

عالية  ملحّية  روا�صب  ذات  �صائلة  خملفات 

على  �صلبًا  ينعك�س  الذي  الأمر  الرتكيز، 

ال�صاحلية  بالبيئة  خطريًا  �صررًا  ويلحق  البيئة 

والبحرية.

ملنع  للتخّل�س من خمّلفاته  بديلة  و�صائل  اإيجاد  البحرين  املياه يف  يجب على قطاع حتلية 

تفاقم التدهور احلا�صل يف البيئة البحرية. قد يكون اأحد اخليارات املتوفرة يف هذا املجال 

التخّل�س من هذه املخّلفات ال�صديدة امللوحة من خالل م�صّبات طويلة داخل البحر للحر�س 

على ذوبانها يف املياه العميقة.

معاجلة مياه ال�صرف: تكّرر حمطة توبلي وهي 

اأكرب حمطة ملعاجلة مياه ال�صرف يف البحرين 

ما يوازي 170 األف م3 /يوميًا، 40% منها على 

الثالثي  امل�صتوى  على  و%60  الثنائي  امل�صتوى 

اإىل  املياه  هذه  من  كبري  جزء  ت�صريف  ويتم 

البحر.

يتعني على ال�صلطات املائية يف البحرين اإعادة ا�صتخدام ن�صبة اأعلى من مياه ال�صرف التي 

تتم معاجلتها )حاليًا، يتم ت�صريف 20% على الأقل من املياه املعاجلة ثالثيًا يف البحر(. 

وتعتمد اإعادة ا�صتعمال املياه على درجة املعاجلة. لذا، من ال�صروري تثقيف املزارعني حول 

كيفية اإعادة ا�صتخدام املياه املعاجلة بطريقة اآمنة.

اإ�صتهالك  معدل  ي�صتمر  املياه:  اإ�صتهالك 

هوادة  دون  الرتفاع  يف  الواحد  للفرد  املياه 

510 لرت للعام  1996 اإىل  025 لرتًا عام  )من 

2008(. ياأتي حوايل 72% من املياه امل�صتهلكة 

وال�صناعي(  والزراعي  املنزيل  )لال�صتعمال 

اإ�صتخراج  معّدل  ويتعّدى  جوفية،  م�صادر  من 

للماء  الطبيعية  امل�صادر  جتدد  معّدل  املياه 

�صنويًا. 
 3

بحوايل مئة مليون م

)ال�صتدامة  املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  مبدىء  تعتمد  اأن  البحرين  على  يجب 

و�صع  ملح  وب�صكٍل  عليها  ويتعنّي  البيئية(  وال�صتدامة  الجتماعية  العدالة  القت�صادية، 

ال�صيا�صات الآيلة اإىل تر�صيد ال�صتهالك والرتكيز على اإدارة الطلب. 

تعزيز  فاعاًل يف  دورًا  تلعب  اأن  واملنظمات غري احلكومية  الإعالم  و�صائل  على  يجب  كما 

التوعية حيال املاء وتثقيف امل�صتخدمني )على �صبيل املثال، اإطالق حمالت توعية م�صرتكة 

امل�صابقات  تنظيم  املياه،  بيوم  الحتفال  للبيئة،  العاملي  بيوم  الحتفال  ال�صيف،  خالل 

البيئية وبرامج اجلوائز(. ل بد اأي�صًا من اإحياء دور جمل�س املوارد املائية )بقرار من جمل�س 

النواب( ليتمّكن من القيام مبهامه. 
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للزوال  البحرين  ينابيع  تتعّر�س  الينابيع: 

الينابيع  هذه  كانت  اأن  بعد  كبرية  ب�صرعة 

ت�صّكل مناطق ترفيهية، وثقافية ترتبط بتاريخ 

ومفاهييم اإجتماعية  لل�صكان باململكة .

مراقبًة  يتطّلب  وهذا  بها،  املرتبطة  البيئية  والنظم  البحرين  ينابيع  بع�س  تاأهيل  اإعادة 

�صارمة للنمو العمراين املجاور ول�صتخراج املياه اجلوفية.

البحر:  ردم  وم�صاريع  ال�صاحلية  امل�صاريع 

 90 يقارب  ما  البحر  ردم  م�صاريع  ا�صتهلكت 

 .1932 عام  منذ  البحرية  امل�صاحة  من 
 2

كلم

وهذا ما اأّدى اإىل زوال اأو ت�صّرر موائل بحرية 

مهمة وفريدة من نوعها. 

ال�صاحلية  املنطقة  يف  الكربى  امل�صاريع  يخ�س  ما  يف  البيئي  الأثر  تقييم  قوانني  تطبيق 

والإ�صراف على اللتزام بخطط املراقبة البيئية بهدف تخفيف الأ�صرار على البيئة. 

امل�صادر  )واإيجاد  البناء  لأعمال  البحر  من  امل�صتخرجة  الرمال  اإ�صتعمال  مراقبة/منع 

البديلة(. 

اأو  )ردم  جديدة  ت�صييد  اأعمال  اأي  من  وحمايتها  بيئيًا  احل�صا�صة  املتبقية  املناطق  م�صح 

جرف(.

ال�صناعية  املناطق  حتتل  ال�صناعية:  املناطق 

اإجمالية  م�صاحة   )11 )عدد  البحرين  يف 

. ولكن عددًا كبريًا من هذه 
2

ت�صل اإىل 24 كلم

تدابري  اإ�صدار  قبل  اإن�صاوؤه  ومت  قدمي  املناطق 

بع�س  اأن  اإىل ذلك  اأ�صف  البيئي.  الأثر  تقييم 

ال�صناعات اخلفيفة قد اإنت�صرت خارج املناطق 

باملناطق  ُي�صمى  ما  )يف  الر�صمية  ال�صناعية 

الذي  الأمر  ال�صناعية(  /ال�صكنية  املختلطة 

ي�صّبب اإزعاج عام ناهيك عن اإ�صتقرار العّمال 

يرتتب  قد  وما  ال�صكانية  املناطق  يف  الأجانب 

عن ذلك من تاأثريات اجتماعية. 

اإ�صدار رخ�س جديدة ل�صناعات خفيفة داخل املناطق املختلطة وت�صنيف املناطق  عدم 

وحتديد اأن�صطتها. 

ة البيئية لل�صناعات اخلفيفة واملن�صاآت  مراجعة القوانني املوجودة /اأو اإ�صدار القيم احلديَّ

القائمة داخل املناطق املختلطة. 

ال�صتثمار يف بناء القدرات الوطنية والتدريب املهني لأجل تخفيف العتماد على العّمالة 

الأجانب. 

حوايل  البحرين  يف  ر�صد  مت  احليوي:  التنوع 

خطر  منها  كبرٌي  عدٌد  يواجه  نوعًا   1361

النقرا�س. 

املبا�صرة يف تنفيذ اخلطة الوطنية للتنوع احليوي يف البحرين ال�صادرة وفقًا ملعاهدة التنوع 

احليوي، وح�صد املوارد حلماية الأنواع الطبيعية يف البحرين. 

الالئحة  ت�صمل هذه  اأن  بالنقرا�س وحتديثها )يجب  املهددة  بالأنواع  وطنية  و�صع لئحة 

العلجوم العربي وال�صلحفاة اخل�صراء وبقر البحر( و�صياغة تدابري وا�صحة حلماية هذه 

الأنواع. 

ال�صاحلية  البحرين  بيئة  ُتعَترب  البيئية:  النظم 

الطينية/ وامل�صّطحات  القرم  )اأ�صجار 

وال�صخرية(  الرملية  وال�صواطئ  ال�صبخات 

واملغمورة باملياه )احل�صائ�س البحرية وال�صعاب 

املرجانية والطحالب( فريدة من نوعها ولكنها 

تتعّر�س ل�صغوطات كثرية. 

زيادة التمويل لدعم اإدارة املحميات الطبيعية يف البحرين واإن�صاء حمميات جديدة ل�صمانة 

متثيل كافة النظم البيئية يف اململكة. 

تاأمني املوارد املنا�صبة ل�صتدامة برامج اإكثار الأنواع )الإكثار خارج املوقع الطبيعي واإعادة 

اإدخال هذه الأنواع يف موائلها الطبيعية، بناء ال�صعاب ال�صطناعية، مراجعة قوانني �صيد 

الأ�صماك واإن�صاء مناطق/موا�صم منع ال�صيد، وزراعة اأن�صجة النباتات(.

بيئي جّدي  تقييم  اإىل  بقطر  البحرين  الذي �صريبط  ال�صداقة  اإخ�صاع ج�صر  اأي�صًا  يجب 

و�صّفاف بهدف تخفيف الأ�صرار البيئية املحتملة.
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اإىل  البحرين  مملكة  تفتقر  والتوعية:  التعليم 

البيئية،  والتوعية  للتعليم  وطنية  ا�صرتاتيجية 

ويجب على اأي ا�صرتاتيجية م�صتقبلية اأن تنطلق 

من املبادرات القائمة. على �صبيل املثال، توؤّمن 

اإدارة العالقات العامة والإعالم البيئي الرعاية 

“مدار�س اأ�صدقاء  لربنامج وطني يحمل اإ�صم 

املمار�صات  اإىل  الطالب  لتعريف  البيئة” 

البيئية ال�صليمة. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن تغطية 

يف  ومبادئه  احليوي  بالتنوع  املتعلقة  امل�صائل 

زالت  ما  كتاب(   14( الثانوية  املرحلة  مناهج 

غري كافية بالرغم من كل اجلهود الذي تبذل 

يف هذا املجال. 

ت�صميم برامج توعية لتثقيف الراأي العام وتوعيته )للبحرينيني والعمال الأجانب( حول 

اأهمية التنوع احليوي والبيئة . ومن �صاأن هذه الربامج اأن حتدث تغيريًا يف ال�صلوك لدى 

كافة فئات املجتمع البحريني.

مراجعة املفاهيم املتعلقة بالتنوع احليوي ودجمها يف املناهج املدر�صية.

اإدارة التنوع  اإن�صاء منحة دورية و/اأو نوع من التمويل احلكومي لدعم الأبحاث يف جمال 

احليوي واحلفاظ عليه.

ثالثة  يوميًا  البحرين  ينتج  النفايات:  اإدارة 

اآلف طن من النفايات البلدية ال�صلبة )اإرتفاع 

 384 وحوايل   )2000 عام  منذ   %173 بن�صبة 

طنًا من النفايات ال�صناعية )اإح�صائيات عام 

النفايات  من  اأطنان  ثالثة  يعادل  وما   )2000

ال�صحية.

بعد  امل�صكلة  ملعاجلة  الأن�صب  الطريقة  د  حتدِّ النفايات  لإدارة  وطنية  ا�صرتاتيجية  �صياغة 

التدوير،  واإعادة  امل�صدر  عند  الفرز  النفايات،  )تخفي�س  املتاحة  اخليارات  كل  مراجعة 

اآلية  اأن: )1( حت�ّصن  اإلخ(. يجب على مثل هذه ال�صرتاتيجية  الت�صميد، احلرق،  الطمر، 

تبادل املخلفات ال�صناعية )اأي اأن النفايات ال�صادرة عن �صناعة معينة ت�صبح مادة اأولية 

ل�صناعة اأخرى(؛ )2( تطلق برامج لتخفي�س حجم النفايات على كافة امل�صتويات )املنزلية 

والتجارية وال�صناعية(.

تظهر  للزراعة:  القابلة  الأرا�صي  رقعة  تقّل�س 

الإح�صائيات اأن امل�صاحة املتوفرة للزراعة قد 

الواحد  للفرد  هكتار   0.036 من  انخف�صت 

الواحد  للفرد  هكتار   0.006 اإىل   1924 عام 

عام 2005.

اأ�صاًل.  املحدودة  الزراعية  الأرا�صي  فقدان  اإىل  يوؤدي  الذي  العمراين  للزحف  حد  و�صع 

�صحيح اأن مملكة البحرين لن ت�صتطيع حتقيق المن الذاتي يف جمال الغذاء، ولكن يتعني 

الزراعية  املنتوجات  من  معني  م�صتوى  ل�صمان  للزراعة  القابلة  الأرا�صي  حماية  عليها 

واحلفاظ على الوظائف الزراعية والرتبة والتنوع احليوي.

و�صبط  مراقبة  الهواء:  ونوعية  النبعاثات 

مبا  الأ�صا�صية  امل�صادر  من  امللوثة  النبعاثات 

وحمطات  الألومينيوم  وم�صانع  امل�صايف  فيها 

توليد الكهرباء.

الإعالن عن اإلتزام وطني جلهة تعزيز اإ�صتخدام م�صادر الطاقة املتجددة.

تاأ�صي�س »جمل�س البحرين للت�صييد الأخ�صر« بهدف تعزيز وتنظيم عملية ت�صميم وت�صييد 

املباين ال�صديقة للبيئة، اأي ذات الفعالية يف ا�صتخدام املياه والطاقة.

تقدمي حوافز لل�صناعات والتجار لتزويد معدات واأدوات ذات فعالية يف ا�صتخدام الطاقة 

)لال�صتعمال العام اأو اخلا�س(. 

الوقود(  نوعية  1999 حول  لعام   22 ال�صلة )املر�صوم رقم  بالقوانني ذات  التقيد  مراقبة 

ومعايري النبعاثات )املر�صوم رقم 8 لعام 2002(.

املناخ  تغري  ب�صاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اإتفاقية  يف  واردة  اأخرى  اإلتزامات  تطبيق 

)امل�صادقة عليها عام 1994( وبروتوكل مونرتيال حول املواد امل�صببة لتاآكل طبقة الأوزون 

)امل�صادقة عليه عام 1990(.

مملكة  تعاين  الهواء:  نوعية  مراقبة  نظام 

البحرين من حمدودية قدراتها جلهة مراقبة 

نوعية الهواء )فالتغطية غري كاملة واملعلومات 

لإعالم  منا�صبة  بطريقة  ُت�صتعمل  ل  الواردة 

الراأي العام، اإلخ(.

تو�صيع برنامج ر�صد نوعية الهواء واحلفاظ على ا�صتدامته لإعالم املتنّقلني يف ال�صيارات 

مب�صتويات التلوث الفعلية )مثاًل من خالل بث الر�صائل الق�صرية بوا�صطة الهاتف اجلوال 

واللوحات الإعالنية والإعالنات الإذاعية وغريها(. 
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الغطاء النباتي: يواجه الغطاء النباتي املتدهور 

يف البحرين تهديدًا خطريًا من جراء الزحف 

هذا  النباتي  الغطاء  تراجع  ويوؤدي  العمراين. 

وحّدتها  الرملية  العوا�صف  تواتر  تغري  اإىل 

الطرقات  على  الروؤيا  على  يوؤثر  الذي  الأمر 

وعلى ال�صحة العامة.

حماية الغطاء النباتي عرب تاأهيل مزارع وم�صطحات اأ�صجار النخيل بهدف حت�صني امل�صهد 

الطبيعي ومكافحة الت�صحر وتخفيف �صدة العوا�صف الرملية.

يف  الكهرباء  اإنتاج  يخ�صع  الكهرباء:  اإنتاج 

عام  جيغاواط   8،300 )حوايل  البحرين 

بوا�صطة  منها   %83 اإنتاج  يتم  حيث   2004

الأ�صعار. فتعرفة  الغاز الطبيعي( لنظام دعم 

الفعلية  الكلفة  من  بكثري  اأقل  هي  الكهرباء 

فل�صًا/كيلوات/�صاعة   17 اأي  تقريبًا،  )الثلث 

دولرًا   50 يعادل  ما  اأي  فل�صًا،   50 من  بدًل 

لربميل النفط الواحد(.

ينبغي على مملكة البحرين مراجعة نظام التعرفة لديها ورفع الدعم عن الأ�صعار تدريجيًا 

اأو تخفي�صها لأن التعرفة احلالية )املرتواحة بني 4 فلو�س و17 فل�صًا/كيلوات/�صاعة( تعرقل 

الفعالية يف الإنتاج. 

اإ�صافية  وتدابري  �صيا�صات  اتخاذ  اإىل  البحرين  تلجاأ  اأن  يجب  ال�صحيح،  مبفهومها  امل�صتدامة  التنمية  ولتحقيق 

غري تلك التي وردت يف اجلدول اأعاله، وهذا بهدف النتقال من و�صعها احلايل اإىل امل�صتقبل املرجو مبا يتنا�صب 

والتكيف مع التطورات اخلارجية امل�صتقبلية واملتطلبات الجتماعية والقت�صادية امللحة. كما اأن ال�صتثمار يف تنمية 

املوارد الب�صرية يف جمالت التعليم والتدريب وبناء القدرات هو اأمر يف غاية الأهمية، بينما يبقى للتعاون والتكامل 

الإقليمي مع دول جمل�س التعاون اخلليجي و�صائر الدول العربية، دور حيوي م�صاند يف كثري من املجالت احليوية 

ها قدمًا يف الطريق الطويل نحو ال�صتدامة. بالن�صبة اإىل م�صتقبل البحرين وم�صيِّ
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