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دليـل وحدة حماية 
البيئة

في اإلدارة العامة لصحه البيئة





المقدمــــة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد 
وعلى آلة وصحبه أجمعين.. 

وبعد..

بتاريخ   )13662( رقـــم  الــســامــي  ــر  ــ األم تفعيل  ــار  ــ إط ــي  ف
1438/3/20هـ، القاضي بإنشاء وحدات حماية البيئة في الجهات 
من  البيئة  وحماية  لألرصاد  العامة  الهيئة  قامت  حكومية، 
جانبها باستحداث إدارة عامه جديدة في هيكلها التنظيمي 

بمسمى اإلدارة العامة للوحدات البيئية واإلصحاح البيئي. 

وكانت مهمة اإلدارة العامة للوحدات البيئية واإلصحاح البيئي 
الحكومية،  الجهات  في  البيئة  حماية  وحــدات  إنشاء  دعــم 
وعلى أن تكون حلقة تواصل بين الهيئة وهذه الجهات وبما 
يكفل تطبيق النظام العام للبيئة وتعزيز العمل البيئي في 

المملكة.

األمر  تضمنه  ما  تطبيق  يعزز  وبما  التوجه  هــذا  إطــار  وفــي 
السامي الكريم حرصت اإلدارة العامة لصحه البيئة في وزارة 
الصحة باستحداث وحده حماية البيئة لتكون نقطه اتصال بين 

وزارة الصحة والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

اإلطار العام للدليل

فصول الدليل

يتكون الدليل من عشره فصول على النحو اآلتي:

الفصل األول: وحده حماية البيئة: 
يقـــدم هـــذا الفصـــل مفهـــوم وحـــده حمايـــة البيئـــة ومســـاهمتها فـــي تحقيـــق أهـــداف 

ومهامهـــا. وأهدافهـــا  أهميتهـــا  ومـــدى  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

الفصل الثاني: تنظيم وحده حماية البيئة:
ــي،  ــكل التنظيمـ ــة، والهيـ ــة البيئـ ــده حمايـ ــي لوحـ ــب التنظيمـ ــل بالجانـ ــذا الفصـ ــق هـ يتعلـ

ــدة. ــذه الوحـ ــام هـ ــام أقسـ ومهـ

الفصل الثالث: المعايير والمقاييس البيئية:
 يبيـــن هـــذا الفصـــل تعريفـــات حـــول المعاييـــر والمقاييـــس البيئيـــة، ومـــدى أهميـــة االلتـــزام بهـــا، 

كمـــا يعـــرض الفصـــل نمـــاذج مـــن المعاييـــر والمقاييـــس البيئيـــة المعتمـــدة.

الفصل الرابع: اإلدارة البيئية:
يوضح هذا الفصل مفهوم اإلدارة البيئية وأهمية نظام اإلدارة البيئية للمنشآت الصحية

الفصل الخامس: المخاطر البيئة:
يقـــدم هـــذا الفصـــل توضيحـــً للمخاطـــر البيئيـــة وســـالمتها، وكيفيـــة إدارة النفايـــات الطبيـــة 

والصـــرف الصحـــي. 
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الفصل السادس: تعزيز صحة البيئية:
يتعلـــق هـــذا الفصـــل بتوضيـــح مفهـــوم تعزيـــز صحـــة البيئـــة والخطـــوات الســـتة للتخطيـــط 

لبرنامـــج تعزيـــز البيئـــة. 

الفصل السابع: التقويم البيئي:
يبيـــن هـــذا الفصـــل األســـس واإلجـــراءات الالزمـــة لعمليـــه تقويـــم اآلثـــار البيئيـــة لمجلـــس دول 

التعـــاون والمتطلبـــات العامـــة.

الفصل الثامن: التدقيق البيئي:
ـــن  ـــي ويبي ـــق البيئ ـــة للتدقي ـــة البيئ ـــوكاالت حماي ـــة ل ـــم المختلف ـــل المفاهي ـــذا الفص ـــع ه يوض

ـــي. ـــق البيئ ـــواع التدقي أن

الفصل التاسع: المؤشرات البيئية:
 يقـــدم هـــذا الفصـــل توضيحـــً لمفهـــوم المؤشـــرات ووظائفهـــا، مـــع التركيـــز علـــى أهميـــة 

المؤشـــرات البيئيـــة وكيفيـــة احتســـابها.

الفصل العاشر: تقارير االلتزام البيئي: 
ــول  ــادة حـ ــة باإلفـ ــات الحكوميـ ــزم الجهـ ــة التـــي تلـ ــة القانونيـ ــل المرجعيـ ــذا الفصـ ــح هـ يوضـ
نموذجـــً  تقديـــم  مـــع  ومحتوياتهـــا،  البيئـــي  االلتـــزام  تقاريـــر  وأهـــداف  البيئـــي  التزامهـــا 
للتقريـــر التنفيـــذي المقـــدم مـــن قبـــل وحـــدات حمايـــة البيئـــة فـــي الجهـــات الحكوميـــة للهيئـــة 

العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة.
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

الفصل األول
وحدة حماية البيئة

المــقدمـــة

ـــة، كمـــا  ـــة فـــي اإلدارة العامـــة لصحـــة البيئ ـــة البيئ يقـــدم هـــذا الفصـــل توضيحـــً لمفهـــوم وحـــدة حماي
يبيـــن مـــدى أهميـــة هـــذه الوحـــدة وطبيعـــة أهدافهـــا. ثـــم يتطـــرق إلـــى االســـتراتيجية الوطنيـــة 
للصحـــة والبيئـــة وعالقـــه الوحـــدة بهـــا ونصـــوص مـــن النظـــام العـــام للبيئـــة التـــي اختصـــت الجهـــات 
العامـــة بالتزامـــات محـــددة والتـــي يمكـــن اعتبارهـــا كأســـاس عمـــل للوحـــدات حمايـــة البيئـــة 

ـــة لهـــذه الوحـــدة. ـــد المهـــام األساســـية والتفصيلي ـــك تحدي وكذل

مفهوم وحدة حماية البيئة

ـــي  ـــي فه ـــتوى المؤسس ـــى المس ـــة عل ـــكال اإلدارة البيئي ـــن أش ـــكل م ـــي ش ـــة ه ـــة البيئ ـــدة حماي وح
تعمـــل مـــن داخـــل المؤسســـة لتحقيـــق االلتـــزام باألنظمـــة والمعاييـــر البيئيـــة التـــي تصـــدر عـــن 
الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة.  ولذلـــك فـــإن وحـــدة حمايـــة البيئيـــة تعنـــي الوحـــدة اإلداريـــة التـــي 
تنشـــأ ضمـــن الهيـــكل التنظيمـــي للجهـــات الحكوميـــة )وزارة، أو غيرهـــا مـــن المؤسســـات العامـــة( 
وتختـــص بمهـــام بيئيـــة فـــي إطـــار متابعـــة وحـــث هـــذه الجهـــات التابعـــة لهـــا علـــى تحقيـــق االلتـــزام 
البيئـــي وخاصـــة أن هنـــاك جهـــات حكوميـــة مســـئولة عـــن مشـــروعات ذات عالقـــة بالبيئـــة، وأخـــرى 

ـــة. ـــى البيئ ـــل عل ـــلبي محتم ـــر س ـــون ذات تأثي ـــد تك ـــروعات ق ـــص مش ـــن ترخي ـــئولة ع مس
ـــج  ـــن البرام ـــل بي ـــكاز وتفاع ـــور ارت ـــة مح ـــه البيئ ـــة لصح ـــاإلدارة العام ـــة ب ـــة البيئ ـــدة حماي ـــر وح ـــذا تعتب ول
ــع  ــل مـ ــن التواصـ ــا( وبيـ ــة وغيرهـ ــالمة الكيميائيـ ــج السـ ــي - برنامـ ــاح البيئـ ــج اإلصحـ ــة )برنامـ الداخليـ
الجهـــات التشـــريعية مثـــل وزارة البيئـــة والميـــاه أو الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة وغيرهـــا مـــن 

ـــة.  ـــات المعني الجه

أهمية وحدة حماية البيئة

تكمـــن أهميـــة إنشـــاء وحـــده حمايـــة البيئـــة فـــي وزاره الصحـــة بأنهـــا ســـوف تعمـــل علـــى تعزيـــز العمـــل 
البيئـــي داخـــل وزارة الصحـــة والمنشـــآت الصحيـــة التابعـــة لهـــا. 

هـــذه الوحـــدة ســـتعمل علـــى مســـاندة الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة وبمـــا يعـــزز العمـــل 
ــي  ــم 1412هــــ التـ ــي للحكـ ــام األساسـ ــن النظـ ــادة )32( مـ ــكام المـ ــً ألحـ ــوب طبقـ ــي المطلـ البيئـ

تنـــص علـــى “أن تعمـــل الدولـــة علـــى المحافظـــة علـــى البيئـــة وحمايتهـــا ومنـــع التلـــوث عنهـــا”. 
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أهداف وحدة حماية البيئة
من أهم أهداف وحدات حماية البيئة بوزارة الصحة اآلتي:

متابعـــة التـــزام وزارة الصحـــة بأحـــكام النظـــام العـــام للبيئـــة والئحتـــه التنفيذيـــة، واألنظمـــة واللوائـــح   .1
والمنشـــآت  المســـتويات  علـــى  وتطبيقهـــا  المملكـــة  فـــي  بهـــا  المعمـــول  األخـــرى  البيئيـــة 

واألنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا.
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بيـــن الـــوزارة مـــع الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة، وتقديـــم كافـــة   .2

ــترك. ــا وتفعيـــل العمـــل البيئـــي المشـ ــا واختصاصاتهـ ــام بمهامهـ ــة للقيـ ــهيالت للهيئـ التسـ
العمـــل علـــى تطبيـــق أفضـــل الممارســـات الدوليـــة فـــي مجـــال البيئـــة وتطويـــر األداء البيئـــي مـــن   .3

خـــالل التخطيـــط الســـليم والتطبيـــق الكامـــل لمعاييـــر اإلدارة البيئـــة.
ـــرية  ـــات البش ـــر اإلمكان ـــة وتوفي ـــوادث البيئي ـــن الح ـــالغ ع ـــوارئ واإلب ـــط الط ـــة خط ـــى متابع ـــل عل العم  .4

الالزمـــة.
زيـــادة فعاليـــة دور الـــوزارة فيمـــا يخـــص اإليفـــاء بااللتزامـــات تجـــاه االتفاقيـــات البيئيـــة الدوليـــة   .5

ــة. ــة المملكـ ــا حكومـ ــت عليهـ ــي صادقـ ــة التـ واإلقليميـ

مساهمات وحدات حماية البيئة في تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية

ـــات  1( المحافظـــة علـــى ســـامة البيئـــة وحمايتهـــا مـــن التلـــوث والتدهـــور والحـــد مـــن الملوث
بأنواعهـــا وأثارهـــا المختلفـــة:

تقـــوم وحـــده حمايـــة البيئـــة فـــي وزارة الصحـــة بالتعـــاون مـــع الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة   ·
بتفعيـــل العمـــل البيئـــي المشـــترك مـــع الجهـــات ذات العالقـــة وتفعيـــل خطـــط تطويـــر القـــدرات فـــي 

مجـــال حمايـــة البيئـــة والتحســـين المســـتمر فـــي أدائهـــا البيئـــي.
المســـاهمة مـــع الـــوزارات المعنيـــة فـــي تحديـــث المعاييـــر الوطنيـــة فـــي )جـــودة الهـــواء - جـــودة   ·
ـــات الخطـــرة - المـــواد المشـــعة -  ـــات الصلبـــة -  الســـالمة الكيمائيـــة - النفاي ـــة - النفاي الميـــاه - الترب

الضوضـــاء - الســـالمة الغذائيـــة - المـــوارد الطبيعيـــة -  المناطـــق الســـاحلية(.
ــة  ــام للبيئـ ــام العـ ــا النظـ ــراءات والضوابـــط التـــي حددهـ ــة باإلجـ ــزام وزارة الصحـ ــراف علـــى التـ اإلشـ  ·
ـــرة أو  ـــات الخط ـــواد والنفاي ـــة الم ـــر أو معالج ـــن أو تدوي ـــل أو تخزي ـــاج أو نق ـــي إنت ـــة ف ـــه التنفيذي والئحت

ـــا. ـــي منه ـــص النهائ التخل
التعاون مع الجهات ذات العالقة لوضع ألية موحدة إلدارة السالمة والصحة المهنية والبيئية.  ·

تزويـــد إدارة الوحـــدات البيئيـــة واإلصحـــاح البيئـــي بالهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة بكافـــة   ·
التقاريـــر والبيانـــات مـــن جميـــع الجهـــات ذات العالقـــة لتحليـــل األوضـــاع الراهنـــة واتخـــاذ التدابيـــر 

الالزمـــة.
التنســـيق والمتابعـــة مـــن خـــالل تقديـــم التقاريـــر فـــي مجـــال تبـــادل المعلومـــات وإدراج هـــذه   ·

للمملكـــة. والبيئيـــة  الصحيـــة  المعلومـــات  نظـــم  ضمـــن  المعلومـــات 

2( توفير بيئة نظيفة واالرتقاء بها: 
اإلشـــراف علـــى معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحـــي الصـــادرة عـــن منشـــآت وزارة الصحـــة أو المـــدن الطبيـــة   ·
ـــذ  ـــى تنفي ـــراف عل ـــك اإلش ـــة، وكذل ـــرارًا للبيئ ـــبب أض ـــي تس ـــات الت ـــن الملوث ـــا م ـــن خلوه ـــد م والتأك
ــة إن  ــة المنبعثـ ــات الغازيـ ــد الذاتـــي للملوثـ ــات الرصـ ــن محطـ ــة مـ ــة متكاملـ ــغيل منظومـ وتشـ

وجـــدت.

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

ـــة المســـببة  رصـــد وتقييـــم أداء القطـــاع البيئـــي فـــي القطـــاع الصحـــي، ومكافحـــة المخاطـــر البيئي  ·
لألمـــراض. 

إشـــعار إدارة وحـــدة حمايـــة البيئـــة بالهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة بـــأي مشـــاريع أو سياســـات   ·
ـــوزارة الصحـــة واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها،  ـــدة ل ـــة جدي واســـتراتيجيات أو خطـــط أو برامـــج تنموي
والتنســـيق مـــع الهيئـــة للتأكـــد مـــن مراعـــاة الجوانـــب الصحيـــة والبيئيـــة وتحســـين القـــدرة 

علـــى تقييـــم المخاطـــر الصحيـــة والتصـــدي لهـــا فـــي أماكـــن العمـــل وســـكن العمـــال.
ـــي  ـــرر البيئ ـــة الض ـــا بإزال ـــرافها بالتزاماته ـــع إلش ـــي تخض ـــزة الت ـــة واألجه ـــاء وزارة الصح ـــن إيف ـــد م التأك  ·
الـــذي تتســـبب فيـــه وذلـــك بوضـــع خطـــط تنفيذيـــة وتمويـــل مشـــاريع إعـــادة إعمـــار وتأهيـــل 

مـــا تدهـــور مـــن النظـــم البيئيـــة والمـــوارد الطبيعيـــة.
التأكـــد مـــن اإلبـــالغ الفـــوري للهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة عنـــد حـــدوث أي حالـــة تلـــوث   ·
طـــارئ فـــي المنشـــآت والتابعـــة لـــوزارة الصحـــة وتفعيـــل خطـــط الطـــوارئ الخاصـــة بحمايـــة 

ـــذ. ـــة التنفي ـــن فعالي ـــد م ـــوث والتأك ـــة تل ـــدوث أي حال ـــد ح ـــورًا عن ـــة ف ـــة والبيئ الصح

3( تنميـــة القـــدرات الوطنيـــة الفعالـــة القـــادرة علـــى المحافظة علـــى الصحـــة والبيئـــة وحمايتها 
والتعامـــل مع الكـــوارث:

ـــاء الشـــراكات فـــي اقطاعـــي الصحـــي والبيئـــة مـــن أجـــل  ـــز القـــدرات التنظيميـــة واألدوار فـــي بن تعزي  ·
تطويـــر معاييـــر وطنيـــة للمؤشـــرات البيئيـــة بمـــا يتماشـــى مـــع المعاييـــر التـــي وضعتهـــا منظمـــة 

ـــة. ـــة العالمي الصح
التنســـيق مـــع الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة فـــي وضـــع برامـــج تدريبيـــة مناســـبة فـــي   ·
مجـــال المحافظـــة علـــى البيئـــة وحمايتهـــا، وتنفـــذ برامـــج تعزيـــز التوعيـــة البيئيـــة للمتعامليـــن مـــع 
وزارة الصحـــة واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها والمســـتفيدين مـــن خدماتهـــا، وذلـــك باســـتخدام 

وســـائل اإلعـــالم ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي.
ـــوارئ  ـــط الط ـــل خط ـــدات لتفعي ـــزة والمع ـــك األجه ـــة وكذل ـــرية الفني ـــات البش ـــر اإلمكان ـــة توفي متابع  ·
الخاصـــة بحمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث فـــي المنشـــآت التابعـــة لـــوزارة الصحـــة، ووضـــع وتنفيـــذ 
خطـــط التدريـــب الالزمـــة لتفعيـــل وتطبيـــق هـــذه الخطـــط، والتنســـيق مـــع الهيئـــة لترتيـــب عمليـــات 

المراجعـــة الدوريـــة عـــن مـــدى مالئمـــة خطـــط الطـــوارئ.
بنـــاء القـــدرات األساســـية علـــى المســـتويين الوطنـــي والمحلـــي لتقديـــم الدعـــم التقنـــي لخدمـــات   ·

ـــال. ـــة العم ـــة بصح ـــرية الخاص ـــوارد البش ـــة الم ـــة وتنمي ـــة العام ـــة البيئ صح

4( تحقيق التوازن األمثل بين التنمية والبيئة لضمان تحقيق التنمية المستدامة:
المشـــاركة فـــي تنفيـــذ الخطـــط الوطنيـــة المســـتقبلية فيمـــا يتعلـــق بالقضايـــا ذات الصلـــة بالتنميـــة   ·

المســـتدامة.
ــتدامة فـــي كل القطاعـــات والمشـــروعات التنمويـــة  تعميـــم أســـس ومؤشـــرات التنميـــة المسـ  ·

بالمملكـــة.
التعـــاون مـــع اإلدارات الداخليـــة فـــي جمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بتقريـــر الحالـــة البيئيـــة ومؤشـــرات   ·

ـــة. ـــتدامة البيئي االس
ـــة  ـــاد وحماي ـــة لألرص ـــة العام ـــي بالهيئ ـــزام البيئ ـــة وااللت ـــة البيئي ـــة للمراقب ـــع اإلدارة العام ـــيق م التنس  ·
ـــن  ـــدر مـ ـــي تصـ ـــية التـ ـــح البيئـ ـــس واللوائـ ـــر والمقاييـ ـــة بالمعايـ ـــزام وزارة الصح ـــة التـ ـــة لمتابع البيئ

الهيئــــة العامــــة لألرصـــاد وحمايــــة البيئــــة لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة بالمملكـــة.
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دعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات األهلية التي تعمل في مجال حماية البيئة.  ·
إعداد مخططات عمل لالقتصاد األخضر يعتمد أفضل الممارسات البيئية واإلنتاج النظيف.  ·

نصوص من النظام العام للبيئة كأساس عمل وحده حماية البيئة

النظـــام العـــام للبيئـــة هـــو القانـــون البيئـــي العـــام فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، صـــدر بموجـــب 
المرســـوم الملكـــي رقـــم )م/34( بتاريـــخ 1422/7/28هــــ المبنـــي على قـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم )193( 
بتاريـــخ 1422/7/7هــــ. وتـــم نشـــر النظـــام فـــي جريـــدة أم القـــرى الرســـمية فـــي عددهـــا رقـــم )3868( 

بتاريـــخ 1422/8/24هـ.
احتـــوى النظـــام العـــام للبيئـــة علـــى مـــواد ألزمـــت الجهـــات العامـــة بالتزامـــات محـــددة، والتـــي ينبغـــي 
علـــى وحـــدات حمايـــة البيئـــة أن تركـــز عليهـــا كأســـاس لعملهـــا، تســـتمد منهـــا مهامهـــا. وهـــذه المواد 

علـــى النحـــو اآلتي:
المادة )4(:

على  النظام  هذا  في  الــواردة  القواعد  تطبيق  تكفل  التي  اإلجــراءات  اتخاذ  عامة  جهة  كل  على   .1
مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع إلشرافها، أو تقوم بترخيصها والتأكد من االلتزام باألنظمة 

والمقاييس والمعايير البيئية المبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 
2. على كل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات 

مؤثرة على البيئة أن تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها. 
المادة )5(:

علـــى الجهـــات المرخصـــة التأكـــد مـــن إجـــراء دراســـات التقويـــم البيئـــي فـــي مرحلـــة دراســـات الجـــدوى 
للمشـــروعات التـــي يمكـــن أن تحـــدث تأثيـــرات ســـلبية علـــى البيئـــة وتكـــون الجهـــة القائمـــة علـــى 
تنفيـــذ المشـــروع هـــي الجهـــة المســـئولة عـــن إجـــراء دراســـات التقويـــم البيئـــي وفـــق األســـس 

والمقاييـــس البيئيـــة التـــي تحددهـــا الجهـــة المختصـــة فـــي اللوائـــح التنفيذيـــة. 
المادة )6(:

علـــى الجهـــة القائمـــة علـــى تنفيـــذ مشـــروعات جديـــدة أو التـــي تقـــوم بإجـــراء تغييـــرات رئيســـية علـــى 
المشـــروعات القائمـــة أو التـــي لديهـــا مشـــروعات انتهـــت فتـــرات اســـتثمارها المحـــددة أن تســـتخدم 

أفضـــل التقنيـــات الممكنـــة والمناســـبة للبيئـــة المحليـــة والمـــواد األقـــل تلويثـــً للبيئـــة. 
المادة )7(:

علـــى الجهـــات المســـئولة عـــن التعليـــم تضميـــن المفاهيـــم البيئيـــة فـــي مناهـــج مراحـــل التعليـــم   .1
المختلفـــة. 

علـــى الجهـــات المســـئولة عـــن اإلعـــالم تعزيـــز برامـــج التوعيـــة البيئيـــة فـــي مختلـــف وســـائل   .2
اإلعـــالم وتدعيـــم مفهـــوم حمايـــة البيئـــة مـــن منظـــور إســـالمي. 

علـــى الجهـــات المســـئولة عـــن الشـــئون اإلســـالمية والدعـــوة واإلرشـــاد تعزيـــز دور المســـاجد فـــي حـــث   .3
المجتمـــع علـــى المحافظـــة علـــى البيئـــة وحمايتهـــا. 

علـــى الجهـــات المعنيـــة وضـــع برامـــج تدريبيـــة مناســـبة لتطويـــر القـــدرات فـــي مجـــال المحافظـــة   .4
علـــى البيئـــة وحمايتهـــا. 

المادة )8(: 
مع مراعاة ما تقضي به األنظمة والتعليمات تلتزم الجهات العامة واألشخاص بما يأتي:

دليـل وحدة حماية البيئة
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ترشـــيد اســـتخدام المـــوارد الطبيعيـــة للمحافظـــة علـــى مـــا هـــو متجـــدد منهـــا وإنمائـــه وإطالـــة أمـــد   .1
المـــوارد غيـــر المتجـــددة. 

تحقيق االنسجام بين أنماط ومعدالت االستخدام وبين السعة التحملية للموارد.   .2
استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد.   .3

تطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية واإلقليمية.   .4
تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية.   .5

المادة )9(:
تضـــع الجهـــة المختصـــة بالتنســـيق والتعـــاون مـــع الجهـــات المعنيـــة خطـــة لمواجهـــة الكـــوارث البيئية   .1

تســـتند علـــى حصـــر اإلمكانـــات المتوفـــرة علـــى المســـتوى المحلـــي واإلقليمـــي والدولـــي. 
تلتـــزم الجهـــات المعنيـــة بوضـــع وتطويـــر خطـــط الطـــوارئ الالزمـــة لحمايـــة البيئـــة مـــن مخاطـــر   .2
ـــام  ـــاء القي ـــة التـــي قـــد تحدثهـــا المشـــروعات التابعـــة لهـــا أثن ـــج عـــن الحـــاالت الطارئ التلـــوث التـــي تنت

ـــاطاتها.  بنش
ـــرات ســـلبية محتملـــة  علـــى كل شـــخص يشـــرف علـــى مشـــروع أو مرفـــق يقـــوم بأعمـــال لهـــا تأثي  .3
ــه  ــون لديـ ــرات وأن تكـ ــر تلـــك التأثيـ ــع أو تخفيـــف مخاطـ ــوارئ لمنـ ــع خطـــط طـ ــة وضـ علـــى البيئـ

الوســـائل الكفيلـــة بتنفيـــذ تلـــك الخطـــط. 
تقـــوم الجهـــة المختصـــة بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة بمراجعـــة دوريـــة عـــن مـــدى مالئمـــة خطـــط   .4

الطـــوارئ. 
المادة )10(: 

يجـــب مراعـــاة الجوانـــب البيئيـــة فـــي عمليـــة التخطيـــط علـــى مســـتوى المشـــاريع والبرامـــج والخطـــط 
التنمويـــة للقطاعـــات المختلفـــة والخطـــة العامـــة للتنميـــة. 
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مهام ومسؤوليات وحده حماية البيئة

تقوم وحده حماية البيئة في اإلدارة العامة لصحه البيئة بالمهام التالية:

أوالً: تدعيم االلتزام البيئي للوزارة واألجهزة التي تخضع إلشرافها:

مراقبـــة ومتابعـــة كافـــة أنشـــطة وزارة الصحـــة ومشـــروعاتها وأنشـــطة ومشـــروعات األجهـــزة التـــي   .1
ـــام  ـــام الع ـــا بالنظ ـــن التزامه ـــد م ـــة للتأك ـــدن الطبي ـــة والم ـــئون الصحي ـــل الش ـــرافها مث ـــع إلش تخض
ـــداد  ـــة األخـــرى المعمـــول بهـــا بالمملكـــة وإع ـــح البيئي ـــة، وباألنظمـــة واللوائ ـــه التنفيذي ـــة والئحت للبيئ

ـــي. ـــزام البيئ ـــول االلت ـــة ح ـــد الحاج ـــة عن ـــر دوري تقاري
التأكـــد مـــن إجـــراء دراســـات عـــن تقييـــم التأثيـــرات البيئيـــة للمشـــروعات التـــي تقـــوم بهـــا وزارة   .2
الصحـــة بتنفيذهـــا واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها وذلـــك وفـــق األســـس والمعاييـــر البيئيـــة المبينـــة 
ــة  ــة العامـ ــات علـــى الهيئـ ــرض تلـــك الدراسـ ــة، وعـ ــه التنفيذيـ ــة والئحتـ ــام للبيئـ ــام العـ فـــي النظـ
لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة لمراجعتهـــا وإصـــدار التراخيـــص البيئيـــة لتلـــك المشـــاريع بعـــد الموافقـــة 

ـــات. ـــى الدراس عل
اإلشـــراف علـــى التـــزام وزارة الصحـــة واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها باإلجـــراءات والضوابـــط التـــي   .3
حددهـــا النظـــام العـــام للبيئـــة والئحتـــه التنفيذيـــة فـــي إنتـــاج أو نقـــل أو تخزيـــن أو تدويـــر أو معالجـــة 
المـــواد والنفايـــات الخطـــرة والتخلـــص النهائـــي منهـــا واالســـتعانة عنـــد الحاجـــة بمقدمـــي الخدمـــات 
ـــل  ـــاط عم ـــة ارتب ـــي حال ـــك ف ـــة، وذل ـــة المختص ـــن الجه ـــة م ـــائل المرخص ـــات والوس ـــتخدام التقني واس

منشـــآت ومشـــاريع الجهـــة بهـــذه المـــواد.
اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ وتشـــغيل منظومـــة متكاملـــة مـــن محطـــات الرصـــد الذاتـــي للملوثـــات   .4
ــآت  ــطة المنشـ ــن أنشـ ــادرة عـ ــرف الصـ ــاه الصـ ــات ميـ ــك ملوثـ ــدت وكذلـ ــة إن وجـ ــة المنبعثـ الغازيـ
ـــادات  ـــب اإلرش ـــك حس ـــرافها وذل ـــع إلش ـــي تخض ـــزة الت ـــوزارة واألجه ـــة لل ـــروعات التابع ـــة والمش الصحي

المعتمـــدة. البيئيـــة 
5.  التأكـــد مـــن اإلبـــالغ الفـــوري للهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة عنـــد حـــدوث أي حالـــة تلـــوث 
طـــارئ فـــي منشـــآت ومشـــاريع الـــوزارة أو األجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها ومراكـــز اإلنتـــاج التـــي 
ــة تلـــوث  ــدوث أي حالـ ــد حـ ــورًا عنـ ــة فـ ــة البيئـ ــة بحمايـ ــوارئ الخاصـ ــغلها، وتفعيـــل خطـــط الطـ تشـ

والتأكـــد مـــن فعاليـــة التنفيـــذ.
العمـــل المســـتمر علـــى تدعيـــم ضمـــان التـــزام الـــوزارة واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها - عنـــد   .6
القيـــام بكافـــة أنشـــطتها - باتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة لعـــدم تلويـــث البيئـــة أو اإلضـــرار بهـــا وااللتـــزام 
بالمقاييـــس والمعاييـــر واإلرشـــادات البيئيـــة المعتمـــدة، واالســـتعانة عنـــد الحاجـــة بمقدمـــي 
الخدمـــات البيئيـــة واســـتخدام التقنيـــات والوســـائل المرخصـــة أو المؤهلـــة مـــن قبـــل الجهـــة 

المختصـــة.
ـــذي  ـــي ال ـــرر البيئ ـــة الض ـــا بإزال ـــرافها بالتزاماته ـــع إلش ـــي تخض ـــزة الت ـــوزارة واألجه ـــاء ال ـــن إيف ـــد م التأك  .7
مـــن  تدهـــور  مـــا  تأهيـــل  إعـــادة  مشـــاريع  وتمويـــل  تنفيذيـــة  خطـــط  بوضـــع  فيـــه،  تتســـبب 
النظـــم البيئيـــة والمـــوارد الطبيعيـــة بســـبب أنشـــطة الجهـــة أو المشـــروعات التابعـــة لهـــا واألجهـــزة 
التـــي تخضـــع إلشـــرافها، والتنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة للحصـــول علـــى موافقتهـــا علـــى خطـــط 

ـــة الضـــرر البيئـــي وإعـــادة إعمـــار وتأهيـــل المناطـــق المتضـــررة. وعمليـــات إزال

دليـل وحدة حماية البيئة
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ثانيًا: تعزيز التنسيق والتعاون البيئي مع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة:

العمـــل كنقطـــة اتصـــال بيـــن وزارة الصحـــة واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها والهيئـــة العامـــة لألرصـــاد   .1
ـــة صـــادرة عـــن  ـــات أو اشـــتراطات بيئي ـــة لغـــرض التأكـــد مـــن االســـتجابة مـــع أي متطلب ـــة البيئ وحماي

الهيئـــة.
ـــة  ـــش والمراقب ـــة بالتفتي ـــة مختص ـــة كجه ـــة البيئ ـــاد وحماي ـــة لألرص ـــة العام ـــات الهيئ ـــهيل عملي تس  .2
البيئيـــة علـــى الـــوزارة واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها مثـــل: المـــدن الطبيـــة - الشـــئون الصحيـــة 

بالمناطـــق والمحافظـــات. 
تزويـــد الهيئـــة بصـــورة آنيـــة ودوريـــة بالبيانـــات والمعلومـــات عـــن الحالـــة البيئيـــة للمنشـــآت   .3
والمشـــروعات التابعـــة للـــوزارة واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها، ومســـتويات األداء البيئـــي، ورفـــع 

ــزام البيئـــي. ــر االلتـ تقاريـ
التنســـيق مـــع الهيئـــة قبـــل إصـــدار الـــوزارة أو األجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها ألي مقاييـــس أو   .4
مواصفـــات أو قواعـــد تتعلـــق بممارســـة نشـــاطات مؤثـــرة علـــى البيئـــة، والحصـــول علـــى موافقـــة 

الهيئـــة قبـــل البـــدء فـــي تطبيقهـــا.
ـــدة للـــوزارة  ـــة جدي ـــأي مشـــاريع سياســـات واســـتراتيجيات أو خطـــط أو برامـــج تنموي 5.  إشـــعار الهيئـــة ب
واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها، والتنســـيق مـــع الهيئـــة للتأكـــد مـــن مراعـــاة الجوانـــب البيئيـــة.
إشـــعار الهيئـــة بكافـــة الجهـــود واألنشـــطة البيئيـــة المخطـــط إلقامتهـــا والمقامـــة فعليـــً ســـواء مـــن   .6

ديـــوان الـــوزارة أو الشـــئون الصحيـــة، ورفـــع التقاريـــر عـــن ذلـــك.
التعـــاون مـــع الهيئـــة فـــي عمـــل التقييمـــات البيئيـــة المتكاملـــة وإصـــدار التقاريـــر الوطنيـــة عـــن حالـــة   .7

البيئـــة، وذلـــك حســـب اإلرشـــادات البيئيـــة التـــي تعدهـــا الهيئـــة.

ثالثًا: تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال البيئة وتطوير األداء البيئي: 

العمـــل مـــع المنشـــآت التابعـــة لـــوزارة الصحـــة واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها لتبنـــي تطبيـــق   .1
المنشـــآت. هـــذه  فـــي   )EMS( البيئيـــة  اإلدارة  نظـــم 

الرشـــيد  واالســـتهالك  باالســـتخدام  إلشـــرافها  تخضـــع  التـــي  واألجهـــزة  الـــوزارة  التـــزام  متابعـــة   .2
والكربونيـــة. البيئيـــة  بصمتهـــا  وخفـــض  والطاقـــة،  الطبيعيـــة  للمـــوارد  والمســـتدام 

متابعـــة التـــزام المنشـــآت الصحيـــة والمشـــروعات فـــي الـــوزارة واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها   .3
بإعـــادة اســـتخدام المـــوارد واســـتخدام تقنيـــات إعـــادة تدويـــر المخلفـــات.

تنفيـــذ برامـــج فعالـــة لتعزيـــز التوعيـــة البيئيـــة لـــدى المســـؤولين والموظفيـــن فـــي الـــوزارة واألجهـــزة   .4
الـــوزارة  مـــع  للمتعامليـــن  بيئيـــة  توعيـــة  برامـــج  أيضـــا  وتخصيـــص  إلشـــرافها.  تخضـــع  التـــي 

واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها والمســـتفيدين مـــن خدماتهـــا. 
تطبيـــق المؤشـــرات البيئيـــة، ومؤشـــرات قيـــاس األداء البيئـــي للـــوزارة واألجهـــزة التـــي تخضـــع   .5
إلشـــرافها. ورفـــع التقاريـــر الدوريـــة عـــن نتائـــج القيـــاس، ووضـــع التصـــورات واإلجـــراءات التصحيحيـــة 

لتطويـــر هـــذا األداء.
6.  وضـــع برامـــج تدريبيـــة مناســـبة لتطويـــر قـــدرات العامليـــن فـــي وزارة الصحـــة واألجهـــزة التـــي تخضـــع 

إلشـــرافها فـــي مجـــال المحافظـــة علـــى البيئـــة وحمايتهـــا.

12



رابعًا: خطط الطوارئ البيئية:

التأكـــد مـــن االلتـــزام بوضـــع وتطويـــر خطـــط الطـــوارئ الخاصـــة بحمايـــة البيئـــة مـــن مخاطـــر التلـــوث   .1
التـــي تنتـــج عـــن الحـــاالت الطارئـــة التـــي قـــد تحدثهـــا المشـــروعات التابعـــة لهـــا واألجهـــزة التـــي 

تخضـــع إلشـــرافها أثنـــاء القيـــام بنشـــاطاتها، وذلـــك حســـب اإلرشـــادات البيئيـــة المعتمـــدة.
متابعـــة توفيـــر اإلمكانـــات البشـــرية المدربـــة والمؤهلـــة والفنيـــة والمعـــدات لتفعيل خطـــط الطوارئ   .2
الخاصـــة بحمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث فـــي المنشـــآت والمشـــاريع التـــي تشـــرف عليهـــا وزارة الصحـــة 
أو األجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها علـــى تشـــغيلها، ووضـــع وتنفيـــذ خطـــط التدريـــب الالزمـــة 
ـــب  ـــة لترتي ـــة البيئ ـــاد وحماي ـــة لألرص ـــة العام ـــع الهيئ ـــيق م ـــط، والتنس ـــذه الخط ـــق ه ـــل وتطبي لتفعي

ـــوارئ. ـــط الط ـــة خط ـــدى مالئم ـــن م ـــة ع ـــة الدوري ـــات المراجع عملي

خامسًا: تطبيق الوزارة واألجهزة التي تخضع إلشرافها لما يخصها من أحكام 
المعاهدات واالتفاقيات البيئية: 

متابعـــة إيفـــاء الـــوزارة واألجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها بمـــا يخصهـــا مـــن االلتزامـــات تجـــاه   .1
ـــه  ـــة التـــي صادقـــت عليهـــا حكومـــة المملكـــة مثـــل: اتفاقي ـــة الدولي ـــات والمعاهـــدات البيئي االتفاقي

التغيـــر المناخـــي، اتفاقيـــه بـــازل، الســـالمة الكيميائيـــة وغيرهـــا. 
توفيـــر المعلومـــات المطلوبـــة لدعـــم إعـــداد التقاريـــر الوطنيـــة عـــن التـــزام المملكـــة بهـــذه   .2

والمعاهـــدات. االتفاقيـــات 

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

الفصل الثاني
تنظيم وحدة حماية البيئة

المــقدمـــة

ـــة البيئـــة فـــي اإلدارة العامـــة لصحـــة البيئـــة، تبقـــى المســـألة  ـــد أهـــداف ومهـــام وحـــدات حماي بعـــد تحدي
ــاء الهيـــكل التنظيمـــي المناســـب لطبيعـــة هـــذه  األهـــم هـــو الجانـــب التنظيمـــي، والمتعلـــق ببنـ
الوحـــدة، وبمـــا يســـاعدها علـــى القيـــام بمهامهـــا وتحقيـــق أهدافهـــا علـــى أحســـن وجـــه، وأيضـــا تحديـــد 
مهـــام ألقســـام/البرامج المكونـــة لهـــذه الوحـــدة، ومهـــام مديـــر الوحـــدة. وهـــذه المواضيـــع ســـيتناولها 

ـــراز أهميـــة التنظيـــم. ـــً بإب هـــذا الفصـــل مبتدئ

أهمية التنظيم

ـــل  ـــاول أن تعم ـــة( تح ـــر حكومي ـــة أو غي ـــأة )حكومي ـــور أي منش ـــب ظه ـــة تصاح ـــره إداري ـــم ظاه التنظي
ــاة  ــداف المتوخـ ــول لألهـ ــا الوصـ ــن خاللهـ ــم مـ ــة التـــي يتـ ــدده، فهـــي اآلليـ ــداف محـ ــق أهـ علـــى تحقيـ

بشـــكل جيـــد وفعـــال. 
ـــه ال يمكـــن لإلدارييـــن  ـــة التنظيـــم اإلداري بمـــدى نجـــاح المنشـــآت واســـتمراريتها، إذ بدون تتمثـــل أهمي
ــذي  ــار الـ ــا واإلطـ ــة وأبعادهـ ــات اإلداريـ ــح علـــى مفهـــوم العمليـ ــم، فهـــي دليـــل واضـ ــام بأعمالهـ القيـ
تتحـــدد بموجبـــه أوجـــه النشـــاطات الالزمـــة لتحقيـــق األهـــداف، حيـــث يعتبـــر التنظيـــم وســـيله 
لإلنجـــاز وتتـــم فيـــه تحديـــد المســـارات الوظيفيـــة تحديـــدا دقيقـــا، فتتـــم فيـــه عمليـــات تجميـــع المهـــام 
والنشـــاطات المرغـــوب القيـــام بهـــا فـــي كل وظيفـــة تحـــت كل وحـــده إداريـــة محـــدده، أي أن التنظيـــم 
ليـــس هدفـــا فـــي حـــد ذاتـــه وإنمـــا هـــو وســـيلة لتحقيـــق أهـــداف المنشـــأة بطريقـــة أفضـــل وأســـلوب 

أكفـــأ، حيـــث يحقـــق عـــددا مـــن الفوائـــد مـــن بينهـــا اآلتـــي:
يعتبـــر التنظيـــم وســـيلة مثلـــى لتحقيـــق نـــوع مـــن االنســـجام والتوافـــق فـــي تنفيـــذ األعمـــال وتحقيق   .1

ـــات. ـــي االختصاص ـــارب ف ـــة والتض ـــن االزدواجي ـــدا ع ـــداف بعي األه
ــع  ــم توزيـ ــث يتـ ــراد حيـ ــات األفـ ــدرات وإمكانيـ ــن قـ ــتفادة مـ ــق االسـ ــى تحقيـ ــم علـ ــاعد التنظيـ يسـ  .2

الخبـــرة. وســـابق  العمـــل  فـــي  التخصـــص  أســـاس  علـــى  العامليـــن  بيـــن  األعمـــال 
ـــراد وبعضهـــم البعـــض وبينهـــم وبيـــن  ـــات بيـــن األف ـــد الدقيـــق للعالق يســـاعد التنظيـــم علـــى التحدي  .3

ـــم. ـــزاء التنظي ـــف أج ـــي مختل ـــرى ف اإلدارات األخ
يحقـــق التنظيـــم أســـلوبا جيـــدا للرقابـــة علـــى األداء، حيـــث يتـــم مـــن خاللـــه تحديـــد الواجبـــات   .4

بالمنشـــأة. العمـــل  فريـــق  فـــي  فـــرد  كل  لـــدى  والمســـئوليات 
يساعد التنظيم على تسهيل تدفق المعلومات واألوامر والقرارات بين أجزاء التنظيم.  .5

ـــة  ـــوارد المالي ـــي الم ـــرة ف ـــق وف ـــى تحقي ـــليم إل ـــي س ـــاس منهج ـــى أس ـــم عل ـــم القائ ـــؤدي التنظي ي  .6
والبشـــرية للمنشـــأة عـــن طريـــق االســـتثمار األمثـــل لمواردهـــا.

يســـاعد التنظيـــم علـــى تضافـــر وتوحيـــد الجهـــود بيـــن األفـــراد فـــي المنظمـــة والعمـــل كفريـــق واحـــد   .7
علـــى أســـاس مـــن التعـــاون والتآلـــف بيـــن جميـــع أفـــراد التنظيـــم.
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يعتبـــر التنظيـــم وســـيلة لتوزيـــع المســـئوليات علـــى األفـــراد في جميـــع أجـــزاء المنشـــأة، ويـــؤدي إلى   .8
تحديـــد مصـــادر الســـلطة الرســـمية فـــي التنظيـــم علـــى أســـاس مـــن التسلســـل الهرمـــي وتركيـــز 

الجهـــود لربـــط األنشـــطة باألهـــداف المطلـــوب تحقيقهـــا.
وعندمـــا تظهـــر أهـــداف جديـــدة تصبـــو المنشـــأة إلـــى تحقيقهـــا، فـــإن ذلـــك يتطلـــب إجـــراء ترتيبـــات 
تنظيميـــة تتعلـــق بالتمكيـــن مـــن تحقيـــق تلـــك األهـــداف. فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا تنامـــى الوعـــي 
ـــد أن يعقـــب ذلـــك  ـــدى المنشـــأة بأهميـــة االهتمـــام بالبيئـــة ودمـــج اإلدارة البيئيـــة فـــي أنشـــطتها، فالب ل
القيـــام بالجوانـــب التنظيميـــة المطلوبـــة. ومـــن هنـــا يتـــم تعريـــف اإلدارة البيئيـــة مـــن منطلـــق 
ـــق  ـــن تحقي ـــراب م ـــآت لالقت ـــا المنش ـــوم به ـــي تق ـــة الت ـــود المنظم ـــا الجه ـــى أنه ـــي عل ـــد التنظيم البع
األغـــراض البيئيـــة بوصفهـــا جـــزءًا أساســـيً مـــن سياســـتها. وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن اإلدارة البيئيـــة 
ــاالً  ــة مجـ ــام بالبيئـ ــون االهتمـ ــث يكـ ـــات بحيـ ــم المنظم ــة فـــي تنظيـ ــالت المطلوبـ ــى بالتعديـ ُتعنـ
مؤثـــرًا وفعـــاالً فيهـــا، ويظهـــر ذلـــك فـــي الهيـــكل التنظيمـــي للمنظمـــة مـــن حيـــث المســـؤوليات 
والمهـــام، بهـــدف تحســـين األداء البيئـــي للمنظمـــة ومنـــع أو الحـــد مـــن اثارهـــا الســـلبية علـــى 

ـــة. البيئ
ــة.  ــة البيئـ ــدة حمايـ ــام بالجانـــب التنظيمـــي لوحـ ــالء االهتمـ ــك، فمـــن المهـــم إيـ ــتنادًا لـــكل ذلـ واسـ
فوحـــدة حمايـــة البيئـــة كجـــزء مـــن تنظيـــم الجهـــة الحكوميـــة التـــي تنتمـــي اليهـــا، يجـــب أن 
تكـــون معبـــرة عـــن األهـــداف البيئيـــة التـــي أنشـــئت مـــن أجلهـــا، فـــي إطـــار األهـــداف الكليـــة للجهـــة. 

الهيكل التنظيمي  

الهيـــكل التنظيمـــي عبـــارة عـــن إطـــار يوضـــح التقســـيمات أو الوحـــدات أو األقســـام اإلداريـــة التـــي 
تأخـــذ  البعـــض،  بعضهـــا  فـــوق  مســـتويات  شـــكل  علـــى  مرتبـــة  المنشـــأة  منهـــا  تتكــــون 
شـــكل هـــرم يربطهـــا مــــن المستــــوى األعلــــى إلـــى األدنـــى، وتوضـــح فيـــه صالحيـــة اتخـــاذ القـــرارات 
ــة للترتيـــب التنظيمـــي الـــذي  ــؤولية. فالهيـــكل التنظيمـــي هـــو ترجمـ ــلطة والمسـ ــز السـ ومراكـ
ـــا  ـــه ووظائفه ـــدات داخل ـــع الوح ـــر موق ـــا، ويظه ـــع بعضه ـــة م ـــية والفرعي ـــات اإلدارات الرئيس ـــم عالق يحك

بعضهـــا. مـــع  وارتباطهـــا 
وفـــي هـــذا اإلطـــار تعـــرف الوحـــدة التنظيميـــة أو الوحـــدة اإلداريـــة بأنهـــا مجموعـــة مـــن األفـــراد تقـــوم 
بمهـــام متشـــابهة ومحـــددة تظهـــر بشـــكل مســـتقل علـــى الهيـــكل التنظيمـــي للمنظمـــة 
وتكـــون علـــى شـــكل قطـــاع أو إدارة أو قســـم أو شـــعبة أو فـــرع أو مكتب...الـــخ. وأمـــا الهيـــكل 
التنظيمـــي للوحـــدة التنظيميـــة ذاتهـــا فهـــو يوضـــح األقســـام أو اإلدارات الفرعيـــة المكونة لهـــذه الوحدة. 
ــب أن  ــة، يجـ ــا التنظيميـ ــن وحداتهـ ــدة مـ ــة ككل أو كل وحـ ــواء للمنظمـ ــكل التنظيمـــي سـ والهيـ
يتناســـق أو يوضـــع علـــى أســـاس التمكيـــن مـــن تحقيـــق األهـــداف الموضوعـــة علـــى أحســـن وجـــه.

وبالنســـبة لوحـــدة حمايـــة البيئـــة يكتســـب هيكلهـــا التنظيمـــي بعـــدًا خاصـــً وتجســـيد للرؤيـــة 
البيئيـــة للـــوزارة التـــي تنتمـــي اليهـــا، بمـــا يتناســـب مـــع الطابـــع البيئـــي لمهامهـــا وأهدافهـــا، 
ـــة  ـــات المختلف ـــئوليات واالرتباط ـــى المس ـــز عل ـــع التركي ـــة م ـــمولية البيئ ـــث اإلدراك بش ـــن حي ـــة م خاص
لجميـــع البرامـــج واألقســـام بعضهـــا ببعـــض حيـــث يشـــمل تكويـــن وحـــده حمايـــة البيئـــة علـــى عـــدة 
أقســـام، حيـــث يتولـــى كل قســـم علـــى مســـؤولية مهـــام محـــددة مـــن مهـــام هـــذه الوحـــدة. كمـــا 
يمكـــن أن يقتصـــر تكويـــن وحـــدة حمايـــة البيئـــة علـــى عـــدد محـــدود مـــن األقســـام قـــد تصـــل إلـــى 

قســـمين أو ثـــالث ويختلـــف الهيـــكل التنظيمـــي تبعـــا للمهـــام والمســـؤوليات.
ويوضـــح الشـــكل رقـــم )1( نمـــوذج مبســـط للهيـــكل التنظيمـــي لوحـــدة حمايـــة البيئـــة بشـــكل مصغر 

مـــع التوســـع تدريجيـــً فـــي تطويرهـــا.

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

مدير إدارة وحدة حماية البيئة

↓↓↓

قسم التنسيق والمتابعةقسم الرصد البيئيقسم التفتيش وااللتزام البيئي

الشكل رقم )1(

مهام مدير وحدة حماية البيئة 

ـــق  ـــاء الفائ ـــب االعتن ـــة تتطل ـــة المختلف ـــا البيئي ـــة بمهامه ـــة خاص ـــة كإدارة ذات نوعي ـــة البيئ ـــدة حماي وح
ـــالف  ـــك بخ ـــة وذل ـــال اإلدارة البيئي ـــي مج ـــة ف ـــي وخاص ـــص البيئ ـــب التخص ـــى جان ـــا. إل ـــار مديره ـــي اختي ف

الصفـــات القياديـــة والمهـــارات االجتماعيـــة حتـــى يـــؤدي مهامـــه بفعاليـــة وكفـــاءة أكبـــر. 
ومن أهم مهام مدير وحدة حماية البيئة اآلتي: 

العمل على ضمان تحقيق أهداف ومهام الوحدة.  .1
متابعـــة أداء العمـــل بالوحـــدة واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة النتظامـــه وانضباطـــه وحســـن ســـير البرامـــج   .2

ــا. ــام بمهماتهـ ــي القيـ ــة فـ التابعـ
اإلشـــراف علـــى وضـــع خطـــة عمـــل الوحـــدة ومتابعـــة تنفيذهـــا مـــع البرامـــج واإلدارات األخـــرى المعنيـــة   .3

النتائـــج. وتقييـــم  الـــوزارة  لديـــوان  التابعـــة 
العمل كنقطة اتصال بين الوزارة والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.  .4

اإلشراف على إعداد تقارير االلتزام البيئي وغيرها من التقارير الصادرة عن الوحدة.  .5
متابعه البرامج أو المشروعات الصحية التي يتم تصميمها أو تنفيذها ألغراض بيئية.  .6

ـــرات األداء  ـــوء مؤش ـــى ض ـــداف، عل ـــق األه ـــدى تحق ـــاس م ـــف، وقي ـــاط الضع ـــل دوري لنق ـــام بتحلي القي  .7
ـــي. البيئ

إيجـــاد الحلـــول واتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بتطويـــر األداء البيئـــي للـــوزارة واألجهـــزة التـــي تخضـــع   .8
إلشـــرافها فـــي المناطـــق والمحافظـــات.

مهام األقسام التابعة لوحدة حماية البيئة

1( قسم التفتيش وااللتزام البيئي:
ــذا القســـم بالجوانـــب المتعلقـــة بضمـــان التـــزام منشـــآت وزارة الصحـــة واألجهـــزة التـــي  يختـــص هـ
تخضـــع إلشـــرافها بكافـــة االلتزامـــات البيئيـــة الناشـــئة بموجـــب األنظمـــة واللوائـــح والمقاييـــس 
والمعاييـــر واإلرشـــادات البيئيـــة المعتمـــدة. كمـــا يتولـــى مســـؤولية إعـــداد تقاريـــر االلتـــزام البيئـــي، 
باإلضافـــة الـــى المراقبـــة المســـتمرة علـــى كافـــة أنشـــطة الشـــئون الصحيـــة والمـــدن الطبيـــة 
ومشـــروعاتها وأنشـــطة ومشـــروعات األجهـــزة التـــي تخضـــع إلشـــرافها، والقيـــام بحمـــالت وبرامـــج 
ــق  ــة فـــي المناطـ ــاريع وزارة الصحـ ــزام مشـ ــد الفعلـــي مـــن التـ ــق البيئـــي للتأكـ التفتيـــش والتدقيـ
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ـــئة  ـــة الناش ـــات البيئي ـــة االلتزام ـــص كاف ـــا يخ ـــرافها فيم ـــع إلش ـــي تخض ـــك الت ـــا تل ـــات خصوص والمحافظ
بموجـــب األنظمـــة واللوائـــح البيئيـــة المعمـــول بهـــا بالمملكـــة، وكذلـــك المقاييـــس والمعاييـــر 

واإلرشـــادات البيئيـــة المعتمـــدة. 

2( قسم الرصد والمقاييس البيئية:
ـــوزارة واألجهـــزة التـــي تخضـــع  يتولـــى مهمـــة التعـــرف وحصـــر كافـــة االلتزامـــات البيئيـــة الملزمـــة بهـــا ال
إلشـــرافها، بموجـــب األنظمـــة والمقاييـــس والمعاييـــر واإلرشـــادات البيئيـــة المعتمـــدة. كمـــا يتولـــى 
أيضـــا مهمـــة التعـــرف ومتابعـــة إيفـــاء الشـــئون الصحيـــة للمشـــاريع التـــي تخضـــع إلشـــرافها بمـــا 
يخصهـــا مـــن االلتزامـــات تجـــاه االتفاقيـــات والمعاهـــدات البيئيـــة الدوليـــة التـــي صادقـــت عليهـــا حكومـــة 

ـــة. المملك
ـــاإلدارة  ـــا ب ـــدت )وربطه ـــة إن وج ـــة المنبعث ـــات الغازي ـــي للملوث ـــد الذات ـــات الرص ـــغيل محط ـــذ وتش وتنفي
المختصـــة بالهيئـــة الكترونيـــً(، وكذلـــك ملوثـــات ميـــاه الصـــرف الصحـــي الصـــادرة عـــن أنشـــطة 
المنشـــآت الصحيـــة والمشـــروعات التابعـــة ســـواء لديـــوان الـــوزارة أو المـــدن الطبيـــة واألجهـــزة التـــي 
ـــة.  ـــر البيئي ـــاس للمعايي ـــى بالقي ـــي تعن ـــة الت ـــر الفني ـــجالت والتقاري ـــه الس ـــع متابع ـــرافها م ـــع إلش تخض

3( قسم التنسيق والمتابعة:
ــه  ــة علـــى أداء مهامـ ــة البيئـ ــدة حمايـ ــر وحـ ــاعدة مديـ ــاعد األيمـــن فـــي مسـ ــو السـ ــذا القســـم هـ هـ
ــة  ــاد وحمايـ ــة لألرصـ ــة العامـ ــرافها والهيئـ ــع إلشـ ــزة التـــي تخضـ ــوزارة واألجهـ ــن الـ ــال بيـ ــة اتصـ كنقطـ
ــهيل  ــة وتسـ ــذه الهيئـ ــات هـ ــة متطلبـ ــع كافـ ــتجابة مـ ــن االسـ ــد مـ ــة التأكـ ــالل متابعـ ــن خـ ــة مـ البيئـ
التنســـيق والتعـــاون معهـــا. كمـــا يتولـــى القســـم التنســـيق والمتابعـــة مـــع الشـــؤون الصحيـــة 

فـــي المناطـــق والمحافظـــات والمـــدن الطبيـــة فيمـــا يرتبـــط بالجوانـــب البيئيـــة. 

عاقة وحده حماية البيئة مع برامج صحة البيئة األخرى

تعتبـــر وحـــده حمايـــة البيئـــة نقطـــه مركزيـــه فـــي التفاعـــل والتنســـيق مـــع البرامـــج األخـــرى مثـــل: 
برنامـــج الســـالمة الكيميائيـــة وبرنامـــج النفايـــات الطبيـــة، برنامـــج اإلصحـــاح البيئـــي، برنامـــج الســـالمة 
ــر المناخـــي.  حيـــث ان لـــكل  ــة األخـــرى مثـــل التغيـ ــا البيئيـ ــج والقضايـ ــا مـــن البرامـ ــة وغيرهـ الغذائيـ
ــة مـــع  ــة البيئـ ــده حمايـ ــر دور وحـ ــه وتنحصـ ــه وواجباتـ ــه مهامـ ــا لـ ــار اليهـ ــج المشـ ــج مـــن البرامـ برنامـ

البرامـــج فـــي المهـــام التاليـــة: 
ــة  ــة العامـ ــا الهيئـ ــة التـــي اعتمدتهـ ــرات البيئيـ ــه اداء المؤشـ ــدة فـــي متابعـ العمـــل مـــع اداره الوحـ  .1
لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة وتبنتهـــا اإلدارة العامـــة لصحـــه البيئـــة مـــن خـــالل النمـــاذج المطلوبـــة.
متابعـــه المشـــاريع حســـب اختصـــاص كل برنامـــج مـــن البرامـــج والتأكـــد مـــن مـــدى وفائـــه   .2

البيئـــة. حمايـــة  لوحـــده  وإرســـالها  الالزمـــة  التقاريـــر  وإعـــداد  البيئيـــة  بالمتطلبـــات 
إرسال المعلومات والبيانات والتقارير المطلوبة الى إدارة وحدة حماية البيئة.  .3

ـــج القياســـات ســـواء مـــا يخـــص جـــوده الهـــواء إن وجـــد أو جـــوده الميـــاه المنصرفـــة حســـب  إرســـال نتائ  .4
ـــي. ـــر األداء البيئ ـــي تقاري ـــة ف ـــة المطلوب ـــة البيئ ـــاد وحماي ـــة األرص ـــة لهيئ ـــه التنفيذي معاييرالالئح

يقـــوم مـــدراء البرامـــج بالتنســـيق مـــع المنســـقين فـــي الشـــئون الصحيـــة والمـــدن الطبيـــة بإبـــالغ اداره   .5
الوحـــدة بالمشـــاريع أو السياســـات أو البرامـــج التطويريـــة. 

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

الفصل الثالث
المعايير والمقاييس البيئية

المــقدمـــة

مـــن أهـــم مهـــام إدارة وحـــده حمايـــة البيئـــة التأكـــد المســـتمر مـــن التـــزام وزارة الصحـــة والجهـــات 
التابعـــة لهـــا كالشـــئون الصحيـــة والمـــدن الطبيـــة باألنظمـــة والمقاييـــس والمعاييـــر واإلرشـــادات البيئيـــة 

المعتمـــدة. 
ــرص إدارة  ــداء أن تحـ ــم ابتـ ــن المهـ ــر، فمـ ــا المقاييـــس والمعاييـ ــدور التـــي تلعبهـ ــة الـ ــرًا ألهميـ ونظـ
صحـــة البيئـــة بشـــكل عـــام ووحـــدة حمايـــة البيئـــة بشـــكل خـــاص علـــى التعـــرف علـــى كافـــة 
ـــة لمنـــع التلـــوث والحـــد منهـــا داخـــل  المقاييـــس والمعاييـــر واإلرشـــادات البيئيـــة التـــي تعتمدهـــا الدول
نطاقهـــا العملـــي. يوضـــح هـــذا الفصـــل تعريفـــات حـــول المقاييـــس والمعاييـــر البيئيـــة، ومـــدى أهميـــة 
االلتـــزام بهـــا، كمـــا يعـــرض الفصـــل نمـــاذج مـــن المقاييـــس والمعاييـــر البيئيـــة الـــواردة فـــي الالئحـــة 
التنفيذيـــة للنظـــام العـــام للبيئـــة، ومقاييـــس أخـــرى صـــادرة عـــن الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة 

ـــة.  البيئ

التعاريف

ـــر  ـــول المعايي ـــف ح ـــن )12-15( تعاري ـــرات م ـــة الفق ـــام للبيئي ـــام الع ـــن النظ ـــى م ـــادة األول ـــي الم ـــاء ف ج
والمقاييـــس البيئيـــة علـــى النحـــو االتـــي:

مقاييس المصدر: حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي ال يسمح بصرف   ·
ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم الالزمة للتمشي مع هذه 

الحدود.
مقاييس الجودة البيئية: حدود أو نسب تركيز الملوثات التي ال يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء   ·

أو اليابسة.
المقاييس البيئية: تعني كالً من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.  ·

المعايير البيئية: تعني المواصفات واالشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث.  ·

أهمية المقاييس والمعايير البيئية

تكتســـب عمليـــة إصـــدار المقاييـــس والمعاييـــر البيئيـــة أهميـــة كبيـــرة فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة، 
ــداف المرتبطـــة بالســـالمة البيئيـــة إذا لـــم يكـــن  حيـــث ال يمكـــن التأكـــد مـــن أنـــه تـــم تحقيـــق األهـ

هنـــاك مقاييـــس ومعاييـــر محـــددة باألرقـــام أو النســـب أو مواصفـــات واشـــتراطات معينـــة.
ولذلـــك يضـــع المعاييـــر البيئيـــة فـــي معظمهـــا لجـــان مـــن الخبـــراء الدولييـــن، ثـــم يجـــري اعتمادهـــا أو 
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تكييفهـــا وفقـــً الحتياجـــات الـــدول أو الشـــركات ومصالحهـــا وظروفهـــا. وتســـتند هـــذه المعاييـــر عـــادة 
إلـــى مبـــادئ علميـــة ترمـــي إلـــى التخفيـــف مـــن األخطـــار التـــي قـــد تلحـــق بالبيئـــة، واألخطـــار التـــي قـــد 
تلحـــق بالصحـــة والســـالمة العامـــة. وبالتالـــي، ُتعَتَمـــد المعاييـــر البيئيـــة كأنظمـــة فنيـــة وفقـــً لمـــا 
لهـــا مـــن قـــدرة علـــى حمايـــة المســـتهلكين والموظفيـــن وأربـــاب العمـــل، وكذلـــك الحفـــاظ فـــي الوقـــت 

ذاتـــه علـــى النظـــم اإليكولوجيـــة الطبيعيـــة.
ـــال  ـــدم االمتث ـــة ع ـــإن كلف ـــض، ف ـــع أو تنخف ـــد ترتف ـــة ق ـــر البيئي ـــال للمعايي ـــة االمتث ـــن أن كلف ـــي حي وف
ــائر فـــي  ــان، وتحقيـــق خسـ ــرر بصحـــة اإلنسـ ــاق الضـ ــور الوضـــع البيئـــي، وإلحـ ــح تدهـ هـــي علـــى األرجـ

ـــة باهظـــه. المـــوارد وتحمـــل تكاليـــف مالي

المقاييس الواردة في الائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة

خصـــص الملحـــق رقـــم )1( لمقاييـــس حمايـــة البيئـــة ضمـــن ملحقـــات الالئحـــة التنفيذيـــة للنظـــام العـــام 
للبيئـــة. وحـــدد تاريـــخ ســـريان تطبيقهـــا مـــن أول ذي القعـــدة 1402هــــ، وعلـــى أن تطبـــق هـــذه المقاييـــس 
ـــا  ـــا حالي ـــة منه ـــة القائم ـــا والخاص ـــة منه ـــعودية العام ـــة الس ـــة العربي ـــق بالمملك ـــع المراف ـــى جمي عل

وتلـــك التـــي يتـــم تصميميهـــا حديثـــا. ومـــا عـــدا المرافـــق التـــي تســـتثنيها الجهـــة المختصـــة صراحـــة.
ـــم  ـــم وتنظي ـــبة لتقوي ـــس مناس ـــاد أس ـــو إيج ـــس ه ـــذه المقايي ـــن ه ـــرض م ـــد أن الغ ـــم التحدي ـــا ت كم
ــاعدة فـــي تخطيـــط وتصميـــم  ــة والمسـ ــا بالمملكـ ــة حاليـ ــة القائمـ ــة والعمرانيـ األنشـــطة الصناعيـ
ـــار الضـــارة بصحـــة  وتنفيـــذ وتشـــغيل المرافـــق التـــي ســـيتم إنشـــاؤها وذلـــك بالطريقـــة التـــي تمنـــع اآلث
وســـالمة واســـتقرار اإلنســـان وتـــؤدي الـــى تنميـــة حياتـــه االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والحفـــاظ علـــى 

عـــام.  بوجـــه  المملكـــة  بيئـــة 

وفيما يلي نورد المقاييس التي وردت في هذا الملحق وهي على النحو اآلتي: 
مقاييس جودة الهواء:  .1

واشتملت على مقاييس العناصر اآلتية:
ــة  ــارة بصحـ ــرات الضـ ــع المؤثـ ــو منـ ــذه المقاييـــس هـ ــيد الكبريـــت: الغـــرض مـــن هـ ثانـــي أكسـ  ·

اإلنســـان والمؤثـــرات الضـــارة بالنبـــات.
الدقائـــق القابلـــة لالستنشـــاق: الغـــرض مـــن هـــذه المقاييـــس هـــو حمايـــة الســـكان المعرضيـــن   ·
لهـــذه الدقائـــق العالقـــة مـــن تأثيرهـــا الضـــار بالصحـــة مـــع مراعـــاة التأثيـــرات المضاعفـــة الناجمـــة عـــن 

ـــرى. ـــات أخ ـــودة ملوث ج
المؤكســـدات الفوتـــو كيميائيـــة كاألوزون: الغـــرض مـــن هـــذا القيـــاس هـــو منـــع المنغصـــات لراحـــة   ·

اإلنســـان، واألضـــرار المؤثـــرة علـــى النبـــات والمـــواد.
أكاســـيد النيتروجيـــن المقاســـة كثانـــي أكســـيد النيتروجيـــن: الغـــرض مـــن هـــذه المقاييـــس هـــو   ·
منـــع نمـــو تركيـــزات ثانـــي أكســـيد النيتروجيـــن والتـــي قـــد تـــؤدي إلـــى أضـــرار بالصحـــة أو إلـــى إنتـــاج 

تركيـــزات مؤكســـدات فوتـــو كيميائيـــة خطيـــرة.
أول أكســـيد الكربـــون: الغـــرض مـــن هـــذه المقاييـــس هـــو حمايـــة مجموعـــات الســـكان بصفـــة   ·

عامـــة وذوي القابليـــة للتأثـــر بصفـــة خاصـــة مـــن اآلثـــار قصيـــرة المـــدى الضـــارة بالصحـــة.
كبريتيـــد الهيدروجيـــن: الغـــرض مـــن هـــذه المقاييـــس هـــو حمايـــة اإلنســـان والحيـــوان ومنـــع األذى   ·
الـــذي يحـــدث نتيجـــة التعـــرض لكبريتيـــد الهيدروجيـــن )بمـــا أن هـــذه المقاييـــس لـــن تمنـــع 
ـــق  ـــي المناط ـــا ف ـــة لوقايته ـــر خاص ـــاذ تدابي ـــب اتخ ـــذا يج ـــواد ل ـــرر للم ـــن ض ـــدث م ـــد يح ـــا ق ـــا م تمام

ـــن(.  ـــد الهيدروجي ـــن كبريتي ـــة م ـــب عالي ـــود نس ـــا وج ـــع فيه ـــي يتوق الت
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الفلوريدات: الغرض من هذه المقياس هو حماية نباتات الرعي من اآلثار الضارة.  ·

مقاييس مصادر تلوث الهواء:  .2
واشتملت على مقاييس المصادر اآلتية:

المرافق العاملة باالحتراق.   ·
مرافـــق البتـــرول والبتروكيماويـــات: صهاريـــج الســـوائل البتروليـــة، وحـــدات تجديـــد العوامـــل   ·
المســـاعدة فـــي وحـــدات )F.C.C.(، عمليـــات حـــرق غـــاز الوقـــود، منشـــآت كالوز الســـترجاع الكبريـــت، 

العضويـــة. المركبـــات  مـــن  المتســـربة  األبخـــرة 
مصانع األسمدة.   ·

مصانع االسمنت: أفران االسمنت، ومبردات الكلينكر.  ·
القطـــب  ذات  التســـخين  ومنشـــآت  االختـــزال،  أوعيـــة  لأللمنيـــوم:  األولـــى  االختـــزال  منشـــآت   ·

الموجـــب.  الكهربائـــي 
مصانع الحديد والصلب )أفران الشرارة الكهربائية(.   ·

مصانع إنتاج الجير )األفران(.   ·
المقذوفات المرئية الناجمة عن األنشطة الصناعية.   ·

إرشادات خاصة بالمياه المستلمة للملوثات:  .3

الغرض من هذه اإلرشادات هو التوجيه فيما يتعلق بموقع وتصميم وتشغيل المرافق القائمة حاليً. 

مقاييس األداء للتصريف المباشر:  .4
الغـــرض مـــن هـــذه المقاييـــس هـــو إلـــزام المرافـــق بتطبيـــق أفضـــل التقنيـــات المتوفـــرة للســـيطرة 
علـــى التلـــوث. وتنطبـــق مقاييـــس األداء للتصريـــف المباشـــر علـــى ميـــاه المجـــاري والمجـــاري 
الســـطحية )بمـــا فـــي ذلـــك ميـــاه الحريـــق( وتصريـــف ميـــاه التبريـــد وميـــاه تكييـــف الغاليـــات والميـــاه 

التالفـــة المســـتعملة فـــي أي عمليـــات صناعيـــة، وأيـــة ميـــاه تالفـــة أخـــرى.
إرشادات خاصة بالمعالجة األولية قبل التصريف إلى مرافق المعالجة المركزية:  .5

الغـــرض مـــن هـــذه اإلرشـــادات هـــو توجيـــه المرافـــق إلزالـــة المـــواد ذات األثـــر الواضـــح علـــى أداء مرافـــق 
المعالجـــة  مرافـــق  فـــي  كافيـــة  لســـيطرة  تخضـــع  ال  التـــي  والمـــواد  المركزيـــة  المعالجـــة 
المركزيـــة. وتطبـــق إرشـــادات ومقاييـــس المعالجـــة علـــى جميـــع المرافـــق وتعديالتهـــا والتعديـــالت 
التـــي تســـري عليهـــا مقاييـــس حمايـــة البيئـــة والتـــي تقـــوم بالتصريـــف إلـــى مرفـــق معالجـــة 

مركـــزي صناعـــي أو عمرانـــي خـــاص بمعالجـــة الميـــاه التالفـــة.
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مقاييس صادرة عن الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

المـــادة الثالثـــة مـــن النظـــام العـــام للبيئـــة التـــي اختصـــت بتحديـــد مهـــام الجهـــة المختصـــة التـــي 
مـــن شـــأنها المحافظـــة علـــى البيئـــة ومنـــع تدهورهـــا، ألزمـــت هـــذه الجهـــة بمهمتيـــن متعلقتيـــن 

ـــي: ـــا اآلت ـــر وهم ـــس والمعايي بالمقايي
إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها )الفقرة الثالثة(.  .1

التأكـــد مـــن التـــزام الجهـــات العامـــة واألشـــخاص باألنظمـــة والمقاييـــس والمعاييـــر البيئيـــة، واتخـــاذ   .2
ـــة(. ـــرة الخامس ـــة )الفق ـــة والمرخص ـــات المعني ـــع الجه ـــاون م ـــيق والتع ـــك بالتنس ـــة لذل ـــراءات الالزم اإلج
وقـــد قامـــت الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة، بإصـــدار واعتمـــاد مقاييـــس بيئيـــة وفـــق قـــرار 
رئيســـها العـــام رقـــم 11557/1/8 بتاريـــخ 1435/25/2ه، وهـــي متاحـــة علـــى الموقـــع االلكترونـــي للهيئة 

ـــط:  براب
https://www.pme.gov.sa/Ar/Environment/EnvironmentSector/EnvStandards/Pages/default.

aspx
ــط،  ــواء المحيـ ــودة الهـ ــة، جـ ــاه المحيطـ ــودة الميـ ــرب، جـ ــاه الشـ ــودة ميـ ــرار مقاييـــس جـ وشـــمل القـ
مقاييـــس مســـتويات الضوضـــاء، مقاييـــس تصريـــف ميـــاه الصـــرف الصناعيـــة والصحيـــة/ الحـــد مـــن 

ــة. ــادر المتحركـ ــات المصـ ــة، انبعاثـ ــادر الثابتـ ــواء مـــن المصـ ــات الهـ ــات ملوثـ انبعاثـ
ــر  ــن مقاييـــس ومعاييـ ــداره مـ ــم إصـ ــا يتـ ــع مـ ــة، أن تتبـ ــة البيئـ ــدات حمايـ ــب وحـ ــن جانـ ــب مـ ويتطلـ
ــل  ــا تعمـ ــا، كمـ ــا فـــي جهتهـ ــل علـــى تطبيقهـ ــة، ثـــم تعمـ ــة المختصـ ــل الجهـ ــن قبـ ــتحدثة مـ مسـ
علـــى تســـهيل مهمـــة الجهـــة المختصـــة فـــي التأكـــد مـــن التـــزام جهتهـــا واألجهـــزة التابعـــة لهـــا بهـــذه 

ــر. ــس والمعاييـ المقاييـ
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الفصل الرابع
اإلدارة البيئية في صحة البيئة 

المــقدمـــة

اإلدارة البيئيـــة أصبحـــت إحـــدى المتطلبـــات العالميـــة لجـــودة المنتجـــات والخدمـــات، ويقصـــد بنظـــام 
ـــام  ـــو نظ ـــل، وه ـــب العم ـــر وجوان ـــي كل مظاه ـــة ف ـــام بالبيئ ـــاول االهتم ـــام يتن ـــه نظ ـــة ان اإلدارة البيئي
تطوعـــي ولكـــن الهيئـــات المختلفـــة بـــدأت تســـتوعب تدريجيـــً فوائـــد تطبيـــق هـــذا النظـــام، حيـــث 
األخطـــار المترتبـــة علـــى تجاهـــل المظاهـــر البيئيـــة المصاحبـــة لمنشـــآتهم ممـــا يـــؤدي إلـــى وقـــوع 
الحـــوادث وعـــدم القـــدرة علـــى الحصـــول علـــى القـــروض البنكيـــة واالســـتثمارات الماليـــة وأخيـــرًا 

المتاحـــة.  األســـواق  خســـارة 
ــا ظهـــرت  ــتينات كمـ ــدءًا مـــن السـ ــور بـ ــر بمراحـــل مختلفـــة مـــن التطـ ومفهـــوم حمايـــة البيئـــة مـ
الحاجـــة إليـــه كنتيجـــة للمظاهـــر التـــي أدت إلفســـاد البيئـــة وكذلـــك الممارســـات الخاطئـــة لإلنســـان 
لســـنوات طويلـــة والتـــي كان مـــن أخطـــر آثارهـــا ثقـــب األوزون والصوبـــة الخضـــراء التـــي ترفـــع درجـــة 
حـــرارة الغـــالف الجـــوي بصفـــة عامـــة، ومـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة تطويـــر اإلدارة البيئيـــة فـــي وزارة 
ــا أن زيـــادة الوعـــي البيئـــي بـــدأ بالتعامـــل مـــع النفايـــات  الصحـــة والمنشـــآت الصحيـــة األخـــرى.  كمـ
المختلفـــة والـــذي تطـــور مـــن مرحلـــة دفـــن النفايـــات فـــي األرض الـــى مرحلـــة الحـــرق ثـــم الـــى 
ـــا وأحـــد  ـــة علي ـــات أصـــاًل واإلقـــالل منهـــا كغاي ـــة بمنـــع النفاي ـــادة تصنعيهـــا الـــى مرحلـــة الوقاي مرحلـــة إع
ـــدال مـــن  ـــات علـــى العلبـــة مـــن الداخـــل ب ـــة تعليمـــات اســـتخدام المحتوي األمثلـــة علـــى ذلـــك هـــو كتاب
وضـــع ورقـــة إضافيـــة للتعليمـــات وبذلـــك توفـــر ورقـــة إضافيـــة تذهـــب إلـــى القمامـــة.  فباإلقـــالل مـــن 
نســـبة الفاقـــد فإنـــه ســـوف تقـــل أيضـــا تكلفـــة وحـــدة اإلنتـــاج إلـــى جانـــب ازديـــاد عـــدد الوحـــدات. 

عناصر إدارة البيئة

Environment policy
سياسة البيئة

Management review
مراجعة اإلدارة

Planning
التخطيط

Checking and Corrective 
action

التطبيق والعمليات

Implementation And 
operation
التطبيق

   Continual improvement
تحسن مستمر
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1. السياسة البيئية:
تحددهـــا اإلدارة العليـــا للمنشـــأة والسياســـة يجـــب أن توضـــح التزامهـــا تجـــاه البيئـــة وتضـــع الخطـــوط 
ــع  ــالمة جميـ ــة وسـ ــاظ علـــى صحـ ــة والحفـ ــة البيئـ ــأة بحمايـ ــزام المنشـ ــداف مثـــل التـ ــة لألهـ العريضـ
العامليـــن بهـــا وجميـــع العمـــالء الذيـــن يتعاملـــون مـــع الـــوزارة وتطبيـــق األســـاليب واالســـتراتيجيات 

لمنـــع التلـــوث واإلقـــالل مـــن النفايـــات والمحافظـــة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة  

2. التخطيط:
ــا التـــي يمكـــن  ــاليب تحـــدد العناصـــر البيئيـــة الخاصـــة بأنشـــطتها ومنتجاتهـ ــأة أسـ تنشـــئ المنشـ

مراقبتهـــا والتـــي يكـــون لهـــا تأثـــر جوهـــري علـــى البيئـــة بالمراحـــل التاليـــة:
تعريـــف المظاهـــر البيئيـــة لألنشـــطة والمنتجـــات والخدمـــات التـــي يمكـــن التحكـــم فيهـــا والتأثيـــر   ·

ـــا. عليه
تحديد تلك المظاهر ذات األثر األكبر ضررا على البيئة.  ·

تحديـــد والمحافظـــة علـــى وســـائل الوصـــول إلـــى القواعـــد واألحـــكام القانونيـــة المطبقـــة علـــى   ·
المظاهـــر البيئيـــة لألنشـــطة والمنتجـــات والخدمـــات.

تحديد أهداف ثابتة.  ·
إقامة نظام لإلدارة البيئية.  ·

3.  التطبيق والتشغيل:
ـــد األدوار والمســـئوليات والســـلطات وتوثيقهـــا وتوصيلهـــا إلـــى المختصيـــن لتســـهيل إدارة  يتـــم تحدي
بيئـــة فعالـــة وتقـــوم المنشـــأة بتدبيـــر المـــوارد األساســـية الالزمـــة لتطبيـــق ومراقبـــة نظـــام إدارة البيئـــة 

وتشـــير الفقـــرة 4-4 إلـــى التطبيـــق النظـــام البيئـــي مـــن خـــالل:
التنظيم والمسئوليات.  ·

التدريب والوعي والمنافسة.  ·
االتصاالت.  ·

EMS توثيق نظام اإلدارة البيئي  ·
ضبط العمليات.  ·

االستعداد واالستجابة عند الطوارئ.  ·

4. الفحص واإلجراءات التصحيحية:    
ــة  ــكالت المختلفـ ــاف المشـ ــة واكتشـ ــام هـــي فحـــص ومراقبـ ــق النظـ ــة فـــي تطبيـ ــوة التاليـ الخطـ

وتصحيحهـــا، ولهـــذه العمليـــة أربعـــة أركان أساســـية:
قياس ومراقبة تنفيذ األداء البيئي.  ·

إذا وقعت مشكلة فيجب أن تتخذ اإلجراء التصحيحي المناسب لها.  ·
احتفظ بالسجالت.  ·

راجع نظام اإلدارة البيئية.  ·

5. مراجعة نظام اإلدارة البيئية:
إن الهـــدف مـــن هـــذه المراجعـــة هـــو التأكـــد مـــن توافـــق النظـــام مـــع الخطـــط الموضوعـــة ومتطلبـــات 
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ـــزو. ويجـــب أن توضـــح اإلجـــراءات الخاصـــة بالمراجعـــة مجالهـــا ومعـــدل تكرارهـــا واألســـاليب المتبعـــة  األي
باإلضافـــة إلـــى المســـئوليات والمتطلبـــات الالزمـــة إلجرائهـــا.

ضـــرورة توفيـــر بيانـــات عـــن نتائـــج المراجعـــات لـــإلدارة العليـــا ومراجعـــة اإلدارة ضروريـــة للتقييـــم 
الشـــامل وتوثيـــق تلـــك المراجعـــة التـــي تحقـــق االتـــي:

فحص نتائج المراجعات  ·
كفاءة تطبيق النظام وانه مستمر  ·

دراسة الظروف المتغيرة  ·
تقييم التزام اإلدارة بالتحسين المستمر  ·

تحديد التعديالت الممكنة في السياسة واألغراض وباقي عناصر النظام  ·
والظروف التي قد تؤثر في هذه المراجعة تشمل ما يلي:

أي تغيرات قانونية أو تشريعية  ·
التوقعات المتغيرة للجهات المعينة بالبيئة أو التغير في نشاط اإلدارة  ·

التطور التكنولوجي   ·
حوادث البيئة   ·

أهمية نظام اإلدارة البيئية للمنشآت الصحية

تولـــد المنشـــآت الصحيـــة النفايـــات الخطـــرة وغيـــر الخطـــرة، وانبعاثـــات الهـــواء، والميـــاه العادمـــة حيـــث 
ـــة،  ـــاء والترب ـــواء والم ـــوث اله ـــي تل ـــح، ف ـــكل صحي ـــه بش ـــدم إدارت ـــة ع ـــي حال ـــك، ف ـــهم ذل ـــن أن يس يمك
ــل  ــوث، وتحلـ ــع التلـ ــة أن تمنـ ــآت الصحيـ ــن للمنشـ ــة، يمكـ ــام اإلدارة البيئيـ ــق نظـ ــالل تطبيـ ــن خـ ومـ

اآلثـــار المحتملـــة لـــدورة حيـــاة منتجاتهـــا وخدماتهـــا.
ــز  ــا، وتعزيـ ــول بهـ ــة المعمـ ــريعات البيئيـ ــح والتشـ ــر للوائـ ــة أكبـ ــزام بفعاليـ ــيتيح لهـــم ذلـــك االلتـ سـ
العالقـــات المجتمعيـــة الجيـــدة، وتوفيـــر خدمـــات رعايـــة صحيـــة أفضـــل، والحفـــاظ علـــى القـــدرة 

التنافســـية داخـــل الصناعـــة.

نظام اإلدارة البيئية وكيفية استفادة المنشآت الصحية عند تطبيقه 
إن نظام اإلدارة البيئية هو إطار للتحسين المستمر الذي يشمل:

وضع سياسة بيئية  ·
تقييم آثار المنظمة على البيئة  ·

تنفيذ المعايير والبرامج واإلجراءات  ·
رفع الوعي وتغيير السلوكيات  ·

نتائج القياس والتدقيق  ·
مراجعة التقدم المحرز ومراجعة نظام اإلدارة البيئية حسب الحاجة  ·

حيـــث يتيـــح نظـــام اإلدارة البيئيـــة للمنشـــآت تحويـــل أهدافهـــا البيئيـــة إلـــى حقيقـــة واقعـــة. فـــإن الفوائـــد 
المحتملـــة لنظـــام اإلدارة البيئيـــة لصناعـــة المنشـــآت الصحيـــة والمجتمـــع عظيمـــه. التخلـــص مـــن 
النفايـــات، واســـتهالك الطاقـــة والميـــاه العادمـــة مكلفـــه فـــي المنشـــآت الصحيـــة مـــع التأثيـــرات البيئيـــة 
لهـــا.  العديـــد مـــن المنشـــآت الصحيـــة غيـــر مدركـــة لآلثـــار البيئيـــة التـــي قـــد تخلقهـــا. قـــد ال يكـــون 

بيئيـــة.  إدارة  ا  أو  تحتيـــة  بنيـــة  لديهـــا 
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مع نظام اإلدارة البيئية، يمكن للمنشآت الصحية:
الحد من التلوث البيئي  ·

تقليل تكاليف الطاقة والمياه والتخلص من النفايات  ·
السيطرة على التعامل مع المواد الخطرة  ·

الحد من انبعاثات الهواء  ·
تحسين جودة رعاية المرضى  ·

تعزيز صورتها كعمل أخالقي مسؤول   ·
االمتثال للقوانين واللوائح والتشريعات المعمول بها  ·

تقليل تكاليف التشغيل  ·
ـــن  ـــع الموظفي ـــجيع جمي ـــالل تش ـــن خ ـــي م ـــا البيئ ـــين أدائه ـــة بتحس ـــآت الصحي ـــزم المنش ـــب أن تلت يج
علـــى الســـعي للحـــد مـــن التلـــوث، وتحســـين األداء وخفـــض التكاليـــف. وكلمـــا تـــم إنشـــاء نظـــام 
إدارة بيئيـــة كلمـــا أصبحـــت المنشـــأة فـــي وضـــع أفضـــل يعمـــل بقـــوة إلعـــالم العالـــم بأنـــه ملتـــزم 

بحمايـــة البيئـــة.
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الفصل الخامس
المخاطر البيئة في المنشآت 

الصحية

المــقدمـــة

ــا  ــة باعتبارهـ ــي، فالبيئـ ــتويين الوطنـــي والدولـ ــام علـــى المسـ ــاًل لالهتمـ ــة محـ ــد أصبحـــت البيئـ لقـ
تراثـــً مشـــتركً لإلنســـانية تســـتحق كل االهتمـــام والدراســـة علـــى النطـــاق الدولـــي بالدرجـــة األولـــى 
والـــذي ينعكـــس داخليـــً مـــن خـــالل التشـــريعات الوطنيـــة. والبيئـــة كيـــان واحـــد ال تعتـــرف بالحـــدود 
الســـيادية والجغرافيـــة للـــدول، فـــإذا مـــا وقـــع إضـــرار بالبيئـــة فـــي مـــكان معيـــن فـــإن آثـــاره تترتـــب 
وتظهـــر وتنتشـــر فـــي مـــكان آخـــر. وهـــذه احـــدى أهـــم المخاطـــر البيئيـــة، فـــال يمكـــن الســـيطرة عليهـــا 
أو محاصرتهـــا فـــي حـــدود معينـــة، وال يمكـــن منعهـــا أو باألحـــرى التقليـــل منهـــا إال بتكاتـــف الجهـــود 

المتبادلـــة. الدوليـــة 
ـــدة  ـــباب ع ـــك ألس ـــة، وذل ـــآت الصحي ـــي المنش ـــة ف ـــار البيئي ـــدد لألخط ـــف مح ـــد تعري ـــة ال يوج ـــي الحقيق ف
أهمهـــا أن األخطـــار البيئيـــة فـــي ظهـــور مســـتمر، فـــال يمكـــن حصـــر جميـــع األخطـــار البيئيـــة، وال يمكـــن 
ـــى  ـــه عل ـــه وتأثيرات ـــه وخصائص ـــه مميزات ـــي ل ـــر بيئ ـــكل خط ـــا ف ـــم عليه ـــد المعم ـــف الواح ـــاء الوص إضف
الطبيعـــة واإلنســـان، وبمـــا أنهـــا فـــي ظهـــور مســـتمر فـــإن أغلـــب األخطـــار البيئيـــة تتأرجـــح بيـــن 

ـــذي يصيـــب البيئـــة نتيجـــة أســـباب صناعيـــة. ـــذي يمـــس أحـــد عناصـــر البيئـــة أو التدهـــور ال التلـــوث ال

المخاطر البيئية في المنشآت الصحية

ـــرق إدارة المخاطـــر  ـــة التـــي تتطلـــب مـــن ف ـــر البيئي ـــه مـــن المخاط ـــة مجموع ـــآت الصحي تواجـــه المنش
ـــة متخصصـــة لمعالجـــة الخســـائر المحتملـــة بشـــكل مالئـــم حيـــث تتلخـــص  أن يكـــون لديهـــم معرف

المخاطـــر البيئيـــة فـــي المنشـــآت البيئيـــة كاآلتـــي: 
النفايات الطبية الخطرة.  .1

السالمة الكيميائية  .2
مياه الشرب  .3

الصرف الصحي  .4
جودة الهواء  .5

تسرب المواد اإلشعاعية الخطرة من المعدات أو األجهزة.   .6
النفايات الصلبة.  .7

الحشرات وآفات الصحة العامة.  .8
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النفايات الطبية الخطرة

النفايـــات الطبيـــة أو نفايـــات الرعايـــة الصحيـــة يشـــير إلـــى كافـــة النفايـــات التـــي تنتجهـــا مرافـــق الرعايـــة 
الصحيـــة. وهـــي تشـــمل النفايـــات التـــي تخلفهـــا ممارســـات طبيــــة أو أنــــشطة تتصـــل بهـــا. ومعظـــم 
ـــات تخلفهـــا خدمـــات الصحـــة العامـــة وال تشـــكل أي خطـــر  ـــارة عـــن نفاي ـــات )75%-80%( عب هـــذه النفاي
محـــدد علـــى صحـــة اإلنســـان.  وتشـــتمل علـــى مـــواد لـــم يســـتخدمها المرضـــى بصـــورة مباشـــرة 
ـــات  ـــن النفاي ـــك م ـــر ذل ـــة وغي ـــة واألطعم ـــات المعدني ـــف والنفاي ـــواد التغلي ـــؤوس واألوراق ومـ ـــل الكـ مث
المشـــابهة للنفايـــات المنزليـــة. والنســـبة المتبقيـــة مـــن النفايـــات الطبيـــة )20 - 25 %(، تشـــمل 
النفايــــات الناتجـــة عـــن تشـــخيص األمـــراض والعـــالج أو التطعيـــم. وُتعـــد هـــذه النفايـــات خطـــرة وقـــد 
تـــؤدي إلـــى جملـــة مـــن المخاطـــر الصحيـــة إذا لـــم يتـــم تصريفهـــا والتخلـــص منهـــا بطريقـــة ســـليمة.

تصنيف النفايات الطبية: 
يتم تصنيف النفايات الطبية الخطرة إلى عدة أنواع بحسب مصدرها ونوعها إلى: 

1. النفايـات الطبية الملوثة بأمراض معدية:
 وهـــي النفايـــات التـــي تحتـــوي علـــى مســـببات األمـــراض )بكتيريـــا، فيروســـات، طفيليـــات أو فطريـــات( 
ــا  بكميـــات أو تراكيـــز كافيـــة إلحـــداث أمـــراض لـــدى األشـــخاص المعرضيـــن للعـــدوى وتشـــمل بقايـ
المـــزارع الجرثوميـــة ومخالفـــات العمليـــات الجراحيـــة ومخلفـــات أقســـام العـــزل ومخلفـــات أقســـام 

ـــة. ـــراض معدي ـــن بأم ـــى المصابي ـــوي للمرض ـــيل الكل الغس
2. المعدات الحادة:

األدوات الحـــادة تشـــمل اإلبـــر والمحاقـــن والشـــفرات والمشـــارط مـــن األجـــزاء الحـــادة التـــي مـــن 
ــا تكـــون ملوثـــة بالـــدم أو  ــً مـ ــز للجســـم. وهـــذه غالبـ الممكـــن أن ُتحـــدث إصابـــات أو قطـــع أو وخـ

ـــرة.  ـــة خطي ـــراض معدي ـــى أمـ ـــره مـــن ســـوائل أجســـام المرضـــى التـــي تحتـــوي علـ غي
3. النفايـات الجراحيـة والعاجيـة:

تشـــمل هـــذه النفايـــات الـــدم والمخـــاط واألجـــزاء التشـــريحية أو األنســـجة الــــتي تــــستأصل أثنــــاء 
ــزرع فـــي  ــات التـــي ُتـ ــل العينـ ــرى مثـ ــن األدوات األخـ ــاًل عـ ــث، فضـ ــريح الجثـ ــة أو تشـ ــات الجراحيـ العمليـ
المختبـــرات والمـــواد المخزونـــة التـــي تتطلـــب إجـــراءات خاصـــة للتعامـــل معهــــا والــــتخلص منــــها. 
والنفايـــات الجراحيـــة هـــي جـــزء مـــن النفايـــات العالجيـــة وتشـــمل األطـــراف المبتــــورة وتتطلــــب ألســـباب 

أخالقيـــة التخلـــص منهـــا بطـــرق خاصـــة. 
4. النفايات الصيدالنية: 

تشـــمل نفايـــات الناتجـــة عـــن تصنيـــع وتحضيـــر األدويـــة والمســـتحضرات الصيدالنيـــة والمنتجـــات الدوائيـــة 
ـــة واألمصـــال واللقاحـــات وتشـــمل األوعيـــة  ـــة، والمنتجـــات الدوائيـــة الملوث التالفـــة أو المنتهيـــة الصالحي

واألدوات المســـتخدمة فـــي إنتاجهـــا وتعبئتهـــا وتوزيعهـــا.
5. النفايات الكيميائية:

ـــآكل المـــواد  ـــة خطـــرة إذا كانـــت ســـامة وقابلـــة لالشـــتعال وتســـبب ت ـــات المـــواد الكيماوي تعتبـــر نفاي
األخـــرى ونشـــطة التفاعـــل أو قابلـــة لالنفجـــار وكان لهـــا القـــدرة علـــى إحـــداث العيـــوب الخلقيـــة فـــي 

األجنـــة أو تغييـــر المـــواد الجينيـــة أو تســـبب اإلصابـــة بالســـرطان أو تـــؤدي إلـــى إيقـــاف نمـــو الخاليـــا.
6. النفايات المشعة:

يمكـــن تعريـــف النفايـــات الطبيـــة المشـــعة علـــى أنهـــا نفايـــات مشـــعة ناتجـــة عــــن عمليــــات تشـــخيص 
ـــادر  ـــشعة والمص ـــدات المـ ـــدات النوي ـــمل مول ـــي تش ـــة. وه ـــوث الطبي ـــق بالبح ـــات تتعل ـــالج وتطبيق وع
اإلشـــعاعية المغلقـــة، ومختلـــف النفايـــات الصلبـــة الجافـــة )مثـــل القفـــازات والمنشـــفات الورقيـــة وأجــــزاء 
المعـــدات المســـتخدمة فـــي هـــذا المجـــال( التـــي تحتـــوي علـــى قـــدر ضئيـــل مـــن اإلشـــعاع. وُتصنـــف 
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ـــة الصحيـــة علـــى أنهـــا “متدنيـــة المســـتوى  ـــات المشـــعة الناتجـــة عـــن مؤسســـات الرعاي ـــة النفاي غالبيـ
ـــر المشـــعة المســـتخدمة فـــي المستشـــفيات فـــي عمليـــات التشـــخيص  اإلشـــعاعي” فغالبيـــة النظائ
والعـــالج هـــي قــــصيرة العمـــر، والمعالجـــة الوحيـــدة التـــي تتطلبهـــا هـــي فصلهـــا وتخزينها حتـــى ينضب 
نشـــاطها اإلشــــعاعي ثـــم ُتعالـــج إلزالـــة المخاطـــر البيولوجيـــة و/أو يتـــم التخلـــص منهـــا فـــي البيئـــة.

7. نفايات المواد السامة للجينات والخايا:
وهـــي التـــي يمكنهـــا أن تؤثـــر علـــى الجينـــات والخاليـــا، بحيـــث تـــؤدي إلـــى مشـــاكل صحيـــة مثـــل 
ـــاف  ـــى إيق ـــدرة عل ـــا الق ـــرطان وله ـــة بالس ـــداث اإلصاب ـــى إح ـــادرة عل ـــن أو الق ـــي الجني ـــة ف ـــوب الخلقي العي
ـــا وتســـتخدم هـــذه المـــواد فـــي أقســـام الطـــب النـــووي ووحـــدات عـــالج األورام والتشـــخيص  نمـــو الخالي
باإلشـــعاع، بمـــا فـــي ذلـــك ميـــاه الصـــرف الصحـــي الناتجـــة مـــن دورات الميـــاه الخاصـــة بالمرضـــى 

المعالجيـــن بهـــذه المـــواد.
8. نفايات عبوات الغازات المضغوطة:

وهـــي عبـــوات الغـــازات المضغوطـــة الفارغـــة أو التالفـــة التـــي اســـتخدمت فـــي تعبئـــة الغـــازات الخاملـــة 
أو الغـــازات التـــي يحتمـــل أن تســـبب الضـــرر وقـــد تنفجـــر هـــذه العبـــوات عندمـــا تتعـــرض للثقـــب أو 

ـــة. ـــرارة عالي ـــات ح لدرج

مصادر النفايات الطبية:
فيما يلي بعض من المصادر الرئيسية للنفايات الطبية:

المستشفيات والعيادات الطبية في القطاع العام.  ·
المستشفيات والعيادات الخاصة.  ·

مؤسسات تعليم الطب العام، وطب األسنان، والطب البيطري.  ·
عيادات التحصين والتطعيم ضد األمراض.  ·

مختبرات الصحة العامة.  ·
مؤسسات البحوث الطبية.  ·

مراكز نقل الدم.  ·
عيادات الجراحات الطبية العامة.  ·

عيادات معالجة األسنان.  ·
مراكز المعالجة والمختبرات البيطرية، ومتاجر الحيوانات األليفة وأماكن إيوائها.  ·

أية أماكن أخرى يتم فيها إجراء فحوصات ومعالجة طبية.  ·

التشريعات الوطنية المتعلقة بمعالجة النفايات الطبية:
النظـــام الموحـــد إلدارة نفايـــات الرعايـــة الصحيـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة الصـــادر 

بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م/53 بتاريـــخ 16 / 9 / 1426 يتضمـــن النظـــام مايلـــى: 
أحـــكام عامـــة – اشـــتراكات منتـــج نفايـــات الرعايـــة الصحيـــة الخطـــرة – اشـــتراكات نقـــل نفايـــات الرعايـــة 
الصحيـــة الخطـــرة خـــارج المنشـــأة الصحيـــة – اشـــتراكات مرافـــق معالجـــة نفايـــات الرعايـــة الصحيـــة 
الخطـــرة خـــارج المنشـــأة – النقـــل عبـــر الحـــدود – العقوبـــات – أحـــكام ختاميـــة٫ علمـــا بـــان التشـــريعات 
الوطنيـــة هـــي األســـاس لتحســـين وتفعيـــل الممارســـات المتعلقـــة بمعالجـــة النفايـــات الطبيـــة الخطرة 

وتصـــدر فـــي العـــادة عـــن وزارتـــي الصحـــة والبيئـــة مجتمعتيـــن.
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الهدف من النظام ونطاق تطبيقه
ـــل  ـــن ونق ـــرز وتخزي ـــاج وف ـــات إنت ـــب لعملي ـــة مناس ـــم ومراقب ـــلوب تحك ـــع أس ـــى وض ـــام إل ـــدف النظ يه
ـــة الصحيـــة الخطـــرة والتخلـــص منهـــا بطـــرق آمنـــة فـــي دول المجلـــس. كمـــا  ـــات الرعاي ومعالجـــة نفاي
ـــات بمـــا يحافـــظ علـــى الصحـــة  ـــر عمليـــات معالجـــة هـــذه النوعيـــة مـــن النفاي يهـــدف إلـــى دعـــم وتطوي
العامـــة، وعـــدم تلـــوث البيئـــة. ويطبـــق هـــذا النظـــام علـــى كل منتـــج أو ناقـــل أو متخلـــص يعمـــل 
ـــة الصحيـــة الخطـــرة،  ـــات الرعاي فـــي عمليـــات جمـــع أو تخزيـــن أو نقـــل أو معالجـــة أو التخلـــص مـــن نفاي
وبالنســـبة للمـــواد المشـــعة يتـــم التعامـــل معهـــا وفًقـــا للنظـــام الموحـــد للتعامـــل مـــع المـــواد 

ـــة ـــج العربي ـــدول الخلي ـــاون ل ـــس التع ـــي دول مجل ـــعة ف المش

السامة الكيميائية

إدارة المواد الكيميائية 

ـــة، الســـائلة، أو الصلبـــة التـــي يتـــم التعامـــل معهـــا فـــي بيئـــة  هـــي تلـــك المـــواد ســـواء بحالتهـــا الغازي
العمـــل.

تصنيفها:
تصنـــف المـــواد الكيميائيـــة حســـب وجـــود إحـــدى الصفـــات التاليـــة: فاعليتهـــا أو ســـميتها، أو قابليتهـــا 
ــان  ــى اإلنسـ ــر علـ ــا خطـ ــم عنهـ ــن أن ينجـ ــرى يمكـ ــآكل أو ذات خصائـــص آخـ ــداث التـ ــار، أو إلحـ لالنفجـ
والبيئـــة ســـواء بمفردهـــا أو عنـــد اتصالهـــا بمـــواد أخـــرى. وهنـــاك عـــدد مـــن المصـــادر مثـــل وكالـــة حمايـــة 
ـــاون  ـــس التع ـــي دول مجل ـــرة ف ـــة الخط ـــواد الكيميائي ـــد إلدارة الم ـــام الموح ـــة أو النظ ـــة األمريكي البيئ

لـــدول الخليـــج العربـــي.

السامة الكيميائية في المملكة العربية السعودية:

الجهات التشريعية:
هنـــاك عـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة التـــي لهـــا عالقـــة بالتشـــريعات والتراخيـــص باســـتيراد المـــواد 

الكيميائيـــة وهـــي كمـــا يلـــي:
الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحماية البيئـــة )مركـــز الرقابـــة الوطنـــي(: لديهـــا إدارة مســـؤولة فـــي التمثيل   .1

الدولـــي فيمـــا يخـــص بعـــض االتفاقيـــات الدوليـــة مثـــل اتفاقيـــة األوزون و )POPs( وبـــازل وغيرهـــا.
الدفـــاع المدنـــي: يهتـــم بشـــروط ومواصفـــات تخزيـــن هـــذه المـــواد وإصـــدار التصاريـــح المنوطـــة بحفـــظ   .2
هـــذه المـــواد وكذلـــك نقـــل هـــذه المـــواد مـــن المـــدن، وهـــي تشـــاطر وزارة النقـــل بعـــض هـــذه 

الصالحيـــات والمســـؤوليات.

وزارة الصحة: 

إحدى الجهات التي تستخدم هذه المواد الكيميائية كما يلي:
المختبـــرات: تســـتخدم وزارة الصحـــة العديـــد مـــن المـــواد الكيميائيـــة فـــي مختبراتهـــا التحليليـــة   .1
تشـــمل أنـــواع كثيـــرة مـــن المـــواد الكيميائيـــة ســـواء الصلبـــة أو الســـائلة أو الغازيـــة، لقطاعاتهـــا 
المختلفـــة ســـواء المنشـــآت الصحيـــة الكبيـــرة أو مراكـــز الرعاية الصحيـــة. ويـــكاد يكـــون كل مواقع 

الشـــؤون الصحيـــة فـــي مناطـــق المملكـــة لديهـــا كميـــات مـــن هـــذه المـــواد.
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

ـــا  ـــا وكمياته ـــف أنواعه ـــرية بمختل ـــدات الحش ـــن المبي ـــد م ـــة العدي ـــتخدم وزارة الصح ـــدات: تس المبي  .2
حســـب االســـتخدام، وتعتبـــر إدارة النواقـــل ومراكـــز اإلصحـــاح البيئـــي أكثـــر الجهـــات المســـتخدمة 
لهـــذه المـــواد وتختلـــف األنـــواع تبعـــا لنـــوع االســـتخدام، وتعمـــل الـــوزارات علـــى تحديـــث هـــذه 
المعلومـــات مـــن وقـــت آلخـــر، وهنـــاك لجـــان فنيـــة تقـــوم بالموافقـــة أو الرفـــض علـــى هـــذه المـــواد.

مـــواد التعقيـــم: تقـــوم وزارة الصحـــة باســـتخدام بعـــض المـــواد الكيميائيـــة فـــي التعقيـــم ألغـــراض   .3
مختلفـــة ســـواء داخـــل مستشـــفياتها أو فـــي المرافـــق التابعـــة لهـــا. 

تقـــوم وزارة الصحـــة بوضـــع هـــذه المـــواد الكيميائيـــة علـــى اختـــالف أنواعهـــا فـــي مســـتودعاتها 
المختلفـــة وذلـــك بغيـــة اســـتعمالها حســـب الطلـــب مـــن الجهـــات الطالبـــة ســـواء المختبـــرات أو 
ــر  ــد أهـــم العناصـ ــتودعات أحـ ــر المسـ ــا. وتعتبـ ــة أو التنويـــم أو التعقيـــم أو غيرهـ ــادات الداخليـ العيـ
المهمـــة التـــي يجـــب مراعـــاة تصاميمهـــا الفنيـــة حيـــث أن المـــواد الكيميائيـــة تبقـــى فيهـــا لفتـــرات 
ــق  ــل الحرائـ ــة مثـ ــر المحتملـ ــن المخاطـ ــد مـ ــتودعات يجنـــب العديـ ــام بالمسـ ــذا االهتمـ ــة وهـ طويلـ

ــا. وغيرهـ

برامج السامة الكيميائية:

يعتبـــر تطويـــر برامـــج ومبـــادرات الســـالمة الكيميائيـــة قضيـــة هامـــة جـــدا ســـواًء مـــن حيـــث حفظهـــا أو 
اســـتخدامها أو التخلـــص منهـــا بالطريقـــة اآلمنـــة. ويعتبـــر النهـــج االســـتراتيجي إلدارة المـــواد الكيميائيـــة 
)SAICM( أحـــد أهـــم المبـــادرات العالميـــة التـــي لقطـــاع الصحـــة دور هـــام فيهـــا. حيـــث يعتبـــر النهـــج 

االســـتراتيجي إلدارة المـــواد الكيميائيـــة.
وقـــد قامـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة بتطويـــر خارطـــة طريـــق لقطـــاع الصحـــة علـــى المســـتويات 
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة. ومـــن النقـــاط الهامـــة فـــي خارطـــة طريـــق المنظمـــة هـــو اإلدارة 

الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة طيلـــة دورة عمرهـــا.
ـــر خطـــة  ـــة تطوي ـــاك تفاصيـــل هامـــة فـــي هـــذه الخارطـــة يجـــب علـــى برنامـــج الســـالمة الكيميائي وهن
تنفيذيـــة متكاملـــة تلبـــي متطلبـــات النهـــج االســـتراتيجي، علـــى أن تتضمـــن الخطـــة التنفيذيـــة مـــا 

يلـــي:
آلية الحد من المخاطر.  .1

المعارف والبيانات المعرفية.  .2
القدرة على التنسيق بين القطاعات المختلفة.  .3

ومـــن المهـــم إعـــداد تقاريـــر ســـنوية عـــن وضـــع الكيميائيـــات الموجـــودة فـــي المســـتودعات أو 
المســـتعملة أو تلـــك التـــي ترســـل للتخلـــص منهـــا. وكذلـــك توفـــر قاعـــدة معلومـــات المـــواد 
الكيميائيـــة التـــي تتعامـــل معهـــا الـــوزارة، وكذلـــك تفعيـــل برامـــج إجـــراءات بيئـــة العمـــل التـــي تضمـــن 
ـــدان العمـــل أو  ـــن يتعاطـــون مـــع هـــذه المـــواد ســـواء فـــي مي المحافظـــة علـــى ســـالمة العامليـــن الذي

فـــي المســـتودعات.
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جودة المياه

المـــاء هـــو مـــورد يجـــب اســـتخدامه وإدارتـــه بشـــكل صحيـــح فـــي المنشـــآت الصحيـــة. قـــد تكـــون هـــذه 
الميـــاه بمثابـــة وســـيلة لنشـــر العـــدوى مـــن مصـــادر خارجيـــة إلـــى المنشـــأة، ممـــا يتطلـــب تحليـــل 
كيميائـــي وجرثومـــي كامـــل للميـــاه لتحديـــد مســـتويات الجـــودة. قـــد يتـــم إجـــراء هـــذا التحليـــل 
ــا  ــاه تخزيـــن، فيجـــب تنظيفهـ ــأة خزانـــات ميـ ــأة او طـــرف اخـــر. إذا كان لـــدى المنشـ بواســـطة المنشـ
بانتظـــام ويجـــب أخـــذ عينـــات مـــن نوعيـــة الميـــاه بشـــكل دوري للتحقـــق مـــن التلـــوث الجرثومـــي فـــي 
ـــي  ـــرب ف ـــة للش ـــاه الصالح ـــر المي ـــى توفي ـــة عل ـــأة الصحي ـــوم إدارة المنش ـــة. تق ـــة الصحي ـــق الرعاي مراف
المنشـــأة الصحيـــة ومرافقهـــا التابعـــة لهـــا حســـب المواصفـــات الســـعودية لميـــاه الشـــرب غيـــر المعبـــأة.

جودة الهواء

ــواد  ــن المـ ــر مـ ــوث بكثيـ ــه للتلـ ــو عرضـ ــة وهـ ــوي المهمـ ــالف الجـ ــات الغـ ــن مكونـ ــواء مـ ــر الهـ يعتبـ
واألدخنـــة والفطريـــات والبكتيريـــا وحبـــوب اللقـــاح وغيرهـــا. يزخـــر الهـــواء بأنـــواع العوالـــق الحيـــة 
والغيـــر حيـــه وتمثـــل التراكيـــب الفطريـــة والبكتيريـــة إحـــدى هـــذه العوالـــق فنـــادرًا مـــا يخلـــو الهـــواء 
الجـــوي مـــن األبـــواغ الفطريـــة التـــي يعـــد الهـــواء الوســـط الشـــائع النتشـــارها. حيـــث توجـــد عـــده آالف مـــن 
االبـــواغ الفطريـــة والبكتيريـــة المشـــخصة والموجـــودة فـــي الهـــواء الجـــوي والتـــي تصيـــب اإلنســـان 

والنبـــات. والحيـــوان 
يعتبـــر وجـــود نســـب عاليـــة مـــن األحيـــاء المجهريـــة فـــي هـــواء البيئـــة الداخليـــة للمنشـــآت الصحيـــة 
عامـــاًل مقلقـــً وذلـــك يتعلـــق بالعديـــد مـــن األمـــراض الحـــادة والعـــدوى والحساســـية عـــن مثـــل هـــذه 

ـــة. ـــاء المجهري األحي
تعـــد العنايـــة بنوعيـــة الهـــواء الداخلـــي )IAQ Indoor air quality( مـــن األمـــور المهمـــة فـــي الســـيطرة 
علـــى التلـــوث الميكروبـــي فـــي المنشـــآت الصحيـــة. إن النمـــو الميكروبـــي فـــي أنظمـــة تكييـــف 
المنشـــآت الصحيـــة يـــؤدي إلـــى حـــدوث تلـــوث فـــي نوعيــــة الهــــواء الداخلـــي ممـــا يتســـبب عنــــه العديــــد 
مـــن المشاكــــل الصحيــــة، كمــــا أن المشـــاكل المرتبطـــة بنوعيـــة الهـــواء الداخلـــي فـــي بيئة المنشـــأة 
ـــأة  ـــن منش ـــة م ـــة الناجم ـــراض المرضي ـــف األع ـــيوعً وتختل ـــة ش ـــات الصحي ـــا البيئ ـــر قضاي ـــن أكث ـــي م ه
ـــا الصحيـــة. علـــى الرغـــم مـــن كـــون  ألخـــرى ومـــن شـــخص آلخـــر حســـب طبيعـــة المنشـــآت وأنظمته
ـــة  ـــك أنظم ـــك تمتل ـــي بذل ـــة فه ـــذ التهوي ـــث مناف ـــن حي ـــق م ـــة الغل ـــة محكم ـــآت الصحي ـــب المنش أغل
ـــون  ـــة ألن تك ـــة عالي ـــي احتمالي ـــي تعط ـــذا فه ـــي ل ـــواء الداخل ـــر اله ـــاس تدوي ـــى أس ـــل عل ـــف تعم تكيي
هنـــاك أمـــراض مرتبطـــة بهـــذه األبنيـــة. وتشـــكل الدقائـــق الميكروبيـــة المنقولـــة عبـــر الهـــواء ســـببً 
كالربـــو  األمـــراض  مـــن  العديـــد  مســـببة  اإلنســـان  لـــدى  التنفســـي  الجهـــاز  إصابـــة  فـــي  رئيســـً 

والحساســـية وغيرهـــا مـــن األمـــراض.
هنـــاك عـــدة تفســـيرات وراء ظهـــور عـــدوى المنشـــآت الصحيـــة منهـــا إن العديـــد مـــن المرضـــى 
ــواء أو مـــن خـــالل  ــر الهـ ــأة لديهـــم إصابـــات أو أمـــراض يمكـــن أن تنتقـــل عبـ المنوميـــن فـــي المنشـ
اســـتعمال األدوات الطبيـــة الملوثـــة والســـبب الثانـــي هـــو الكثافـــة العاليـــة فـــي نســـبة األشـــخاص 
فـــي  العامليـــن  أو  المنوميـــن  وغيـــر  المنوميـــن  مـــن  الصحيـــة  المنشـــآت  فـــي  المتواجديـــن 
ـــا  ـــر أم ـــخص ألخ ـــن ش ـــدوى م ـــال الع ـــً النتق ـــً مالئم ـــأة مكان ـــة المنش ـــل بيئ ـــا يجع ـــي مم ـــال الطب المج
الســـبب األخيـــر فهـــو إن بعـــض المنشـــآت الصحيـــة ربمـــا تكـــون قديمـــة المنشـــأ فهـــي بذلـــك تحتـــاج 
ـــدرًا  ـــي ومص ـــد الميكروب ـــبة للتواج ـــة مناس ـــد بيئ ـــا تع ـــث إنه ـــة حي ـــة التهوي ـــة ألنظم ـــة وإدام ـــى صيان إل
رئيســـً فـــي انتقالـــه مســـببة العـــدوى أو اإلصابـــة. تلعـــب بعـــض الكائنـــات المجهريـــة وخصوصـــا 
المرضيـــة منهـــا دورًا كبيـــرًا فـــي تلـــوث بيئـــة المنشـــأة ونقـــل العـــدوى بيـــن المنوميـــن فيهـــا 
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ـــات وفايروســـات وطفيليـــات  ـــا وفطري ـــق مـــن هـــذه الكائنـــات )بكتري نتيجـــة الستنشـــاقهم تلـــك الدقائ
– ومســـببات مرضيـــة أخـــرى( ممـــا يتســـبب عنهـــا الكثيـــر مـــن المشـــاكل الصحيـــة منهـــا التهـــاب 
الرئتيـــن وأمـــراض أخـــرى مرتبطـــة بالمنشـــآت الصحيـــة تقـــع تحـــت عنـــوان عـــدوى المنشـــآت الصحيـــة. 

 )Nosocomial infection(

متابعة نوعية الهواء داخل المنشأة الصحية ومدى مطابقته للمعايير المطلوبة: 
ـــد  ـــة بالعدي ـــة الهـــواء الداخلـــي فـــي المنشـــآت الصحي ـــر نوعي ـــات الهـــواء الداخلـــي: يمكـــن أن تتأث ملوث

ـــا: ـــن أهمه ـــة وم ـــة أو البيولوجي ـــة أو الفيزيائي ـــات الكيميائي ـــن الملوث م
 )VOCs(المركبات العضوية المتطايرة  .1

 )CH2O( 2.  الفورمالدهايد
)PM2.5 – PM10( 3.  الجسيمات العالقة

)CO2( وثاني أوكسيد الكربون )CO( 4.  غاز أول أوكسيد الكربون
)Ozone O3( 5.  األوزون

)SO2( 6.  ثاني أوكسيد الكبريت
)NO2( 7.  ثاني أوكسيد النيتروجين

مياه الصرف الصحي

إن حمايـــة الصحـــة العامـــة هـــي الغـــرض األساســـي مـــن تداخـــالت الصـــرف الصحـــي. حيـــث ينبغـــي أن 
تبنـــي اإلدارة منهجيـــة فـــي إدخـــال التحســـينات علـــى أنظمـــة الصـــرف الصحـــي علـــى أســـاس 
فهـــم كافـــي للمخاطـــر الصحيـــة الفعليـــة التـــي يفرضهـــا النظـــام، وكيفيـــة الســـيطرة علـــى هـــذه 
المخاطـــر. إن التخطيـــط لســـالمة الصـــرف الصحـــي مـــا هـــو إال أداة إلدارة المخاطـــر الحاليـــة فـــي أنظمـــة 
الصـــرف الصحـــي، والتركيـــز علـــى االســـتخدام اآلمـــن للنفايـــات البشـــرية، كمـــا يجـــب تحديـــد وإدارة 
المخاطـــر الصحيـــة بمنهجيـــة علـــى طـــول سلســـلة الصـــرف الصحـــي، وتعزيـــز الفوائـــد الصحيـــة 

ـــار الضـــارة بالصحـــة. والتقليـــل مـــن اآلث
ـــد  ـــة وتع ـــة الصحي ـــات الرعاي ـــم خدم ـــاء تقدي ـــودة أثن ـــلبً بالج ـــر س ـــاه تتأث ـــي: أي مي ـــرف الصح ـــاه الص مي
نفايـــات ســـائلة بشـــكل أساســـي - تحتـــوي علـــى بعـــض المـــواد الصلبـــة حيـــث تـــم التخلـــص منهـــا مـــن 
قبـــل الموظفيـــن والمرضـــى أو مـــن العمليـــات األخـــرى المتعلقـــة بالرعايـــة الصحيـــة، مثـــل الطهـــي أو 

التنظيـــف أو الغســـيل. 

فئات مياه الصرف الصحي في المنشآت الصحية:

الميـــاه الســـوداء )ميـــاه الصـــرف الصحـــي(: هـــي ميـــاه الصـــرف الصحـــي شـــديدة التلـــوث التـــي   ·
ــة  ــواد الكيميائيـ ــام - المـ ــا الطعـ ــرية - بقايـ ــالت البشـ ــن الفضـ ــة مـ ــزات عاليـ ــى تركيـ ــوي علـ تحتـ

ــامة.  السـ
ـــتحمام،  ـــيل، واالس ـــن الغس ـــا م ـــع بقاي ـــوث م ـــة التل ـــرف منخفض ـــاه الص ـــي مي ـــة: ه ـــاه الرمادي المي  ·
والعمليـــات المختبريـــة، والغســـيل، أو العمليـــات التقنيـــة مثـــل ميـــاه التبريـــد أو الشـــطف مـــن أفـــالم 

األشـــعة الســـينية. 
ـــاه الصـــرف الصحـــي ولكنهـــا تتكـــون مـــن هطـــول  ميـــاه األمطـــار: مـــن الناحيـــة الفنيـــة ليســـت مي  ·

32



ــاه  ــى الميـ ــرب إلـ ــد تتسـ ــي قـ ــفيات والمبانـ ــطح المستشـ ــى أسـ ــا علـ ــم جمعهـ ــي تـ ــار التـ األمطـ
ـــض.  ـــف بالمراحي ـــأة أو التنظي ـــري أرض المنش ـــتخدامها ل ـــن اس ـــة، أو يمك الجوفي

المخاطر الصحية والبيئية لمياه الصرف الصحي: 

الصحـــي  الصـــرف  ميـــاه  فـــي  المهمـــة  الكيميائيـــة  المـــواد  العادمـــة:  الميـــاه  ملوثـــات   ·
بالمستشـــفيات تشـــمل )المـــواد المخـــدرة، والمطهـــرات )الفورمالديهايـــد، الجلوتارالدهيـــد(، والمـــواد 

الكيميائيـــة مـــن أنشـــطة المعمـــل كمـــا يلـــي:
الزئبق من ملغمات األسنان أو المواد الكيميائية المختبرية.  -

الزائدة المغذيات والنترات.  -
المستحضرات الصيدالنية، بما في ذلك المضادات الحيوية.    -

النفايات المشعة.  -
العوامل المعدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات.  -

المياه العادمة يحتمل أن تكون معدية.  -
بعض مرافق الرعاية الصحية في المناطق النائية ليس لديها أنظمة صرف صحي.   -

بعـــض شـــبكات الصـــرف الصحـــي فـــي مرافـــق الرعايـــة الصحيـــة ليســـت محكمـــة اإلغـــالق، ويمكـــن   -
أن تتســـرب الميـــاه العادمـــة إلـــى الميـــاه الجوفيـــة. 

ـــى  ـــا إل ـــاه الصـــرف الصحـــي وجمعهـــا ومعالجتهـــا والتخلـــص منه ـــر الســـليمة لمي ـــؤدي اإلدارة الغي ـــد ت ق
ـــاه العادمـــة.  ـــة والمي ـــوث المـــوارد الطبيعي ـــة أو تل ـــاه الشـــرب المحلي تلـــوث مصـــادر مي

اآلثار البيئية:   ·
تتسبب المغذيات المفرطة في تدهور بيولوجي في المياه الجوفية.  -

قد تعمل المستحضرات الصيدالنية في الماء كمثبطات للغدد الصماء.   -
قد تؤدي المضادات الحيوية إلى مسببات األمراض المقاومة للمضادات الحيوية.  -

التسمم من الزئبق والمعادن الثقيلة.   -
تفشي األمراض المنقولة عن طريق المياه في المجتمع:   ·

داء الفطريات البيضاء والكوليرا والتهاب الكبد A وE، البلهارسيا، وحمى التيفوئيد.  -
األمراض والطفيليات المنقولة بالنواقل:  ·
حمى الضنك، المالريا، ديدان المياه العادمة.   -

سامة المباني العامة

تعتبـــر المنشـــآت الصحيـــة الكبيـــرة مـــن أكثـــر أنـــواع المبانـــي تعقيـــدًا، فجميـــع المنشـــآت الصحيـــة 
ـــواع مختلفـــة مـــن عيـــادات  تتألـــف مـــن نطـــاق واســـع مـــن الخدمـــات والوحـــدات الوظيفيـــة، وتتضمـــن أن
تشـــخيص األمـــراض والخدمـــات العالجيـــة مثـــل المختبـــرات الســـريرية، األشـــعة المقطعيـــة، غـــرف 
الطعـــام  تقديـــم  كخدمـــة  الثانويـــة،  الخدمـــات  إلـــى  باإلضافـــة  الجراحيـــة.  الطوارئ والعمليـــات 
والتنظيـــف والرعايـــة األساســـية للمرضـــى بداخـــل المستشـــفى، أو الخدمـــات المتعلقـــة باألســـرة. فـــي 

هـــذا العـــدد نســـتعرض أبـــرز محـــاور التصميـــم للمنشـــآت الصحيـــة.

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

شـــهد تصميمهـــا فـــي الســـنوات األخيـــرة تطـــور مذهـــل، والســـبب فـــي ذلـــك يعـــود لـــدور التقنيـــة فـــي 
ــا  ــذا مـ ــً فـــي مجـــاالت األجهـــزة الطبيـــة. ولعـــل هـ ــر، خصوصـ تطـــور المجـــاالت الطبيـــة بشـــكل كبيـ
يجعـــل تصميـــم المستشـــفيات، عبـــارة عـــن عمـــل مشـــترك بيـــن المصمميـــن واألطبـــاء واإلخصائيـــون، 
ــة  ــاركة فعالـ ــاك ورش عمـــل ومشـ ــد، دون أن يكـــون هنـ ــروج بتصميـــم جيـ ــدًا الخـ فمـــن الصعـــب جـ
ـــا  ـــي، بينم ـــي أو الطب ـــب التقن ـــن الجان ـــاء والمختصي ـــل األطب ـــث يمث ـــددة. حي ـــراف المتع ـــذه األط ـــن ه بي
ــة، طريقـــة  ــزوار، المورديـــن، أقســـام الصيانـ يراعـــي المصمـــم الجوانـــب التـــي تتعلـــق بالمرضـــى، الـ

التشـــغيل للمبنـــى ومســـارات الحركـــة الداخليـــة والخارجيـــة. 

المعايير العامة:
بشـــكل عـــام، تتبـــع المنشـــآت الصحيـــة، معاييـــر عامـــة تميزهـــا عـــن بقيـــة المبانـــي والمنشـــآت، 
كونهـــا ترتبـــط بالممارســـات العالجيـــة والتـــي تتعلـــق بالصحـــة. هـــذه المعاييـــر يمكـــن اســـتعراضها 

بشـــكل مبســـط علـــى النحـــو التالـــي:
الموقع المالئم.             ·

السالمة واألمان.  ·
حركة المريض.          ·

اإلضاءة والتهوية.  ·
الفصل والخصوصية.  ·
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الفصل السادس 
تعزيز البيئة في المنشآت الصحية

المــقدمـــة

فـــي الوقـــت الحاضـــر، أصبحـــت الصحـــة البيئيـــة فـــي الـــدول الحريصـــة علـــى مجتمعاتهـــا، حقـــً أساســـيً 
لإلنســـان وضـــرورة حيويـــة متممـــة لحقـــه فـــي الحيـــاة والصّحـــة الســـليمة والبيئـــة اآلمنـــة. وتعتبـــر 
علمـــً يرمـــي لحمايـــة الصحـــة والوقايـــة مـــن المـــرض عبـــر مكافحـــة العوامـــل البيئيـــة المضـــرة 
ـــتمرار  ـــة باس ـــع البيئ ـــر م ـــل البش ـــث يتفاع ـــة حي ـــا المتنوع ـــة ومصادره ـــر المختلف ـــن المخاط ـــد م والح

وتؤثـــر هـــذه التفاعـــالت علـــى نوعيـــة الحيـــاة وســـنوات الحيـــاة الصحيـــة والتفاوتـــات الصحيـــة. 
تعـــرف منظمـــة الصحـــة العالميـــة البيئـــة مـــن حيـــث صلتهـــا بالصحـــة، باعتبارهـــا “جميـــع العوامـــل 
الفيزيائيـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة الخارجـــة عـــن أي شـــخص وجميـــع الســـلوكيات ذات الصلـــة “ 

ــم. ــاس وبيئتهـ ــن النـ ــالت بيـ ــة بالتفاعـ ــة المتعلقـ والعالقـ
ــار  ــم آثـ ــتمرة لفهـ ــاث المسـ ــد علـــى األبحـ ــدة ويعتمـ ــة معقـ ــات صحيـ ــاء بيئـ ــون إنشـ ــن أن يكـ يمكـ

ــل. ــكل أفضـ ــاس بشـ ــة النـ ــة علـــى صحـ ــر البيئيـ ــرض للمخاطـ التعـ
ــة. علـــى  ــاة الصحيـ ــنوات الحيـ ــاة وسـ ــودة الحيـ ــادة جـ ــر أساســـي لزيـ ــة أمـ ــة صحيـ ــاظ علـــى بيئـ الحفـ
الصعيـــد العالمـــي، 23 ٪ مـــن جميـــع الوفيـــات و26٪ مـــن الوفيـــات بيـــن األطفـــال دون ســـن الخامســـة 
ـــز  ـــك مـــن المهـــم تبنـــي برنامـــج عملـــي لتعزي ـــا، ولذل ـــة منه ـــة يمكـــن الوقاي يرجـــع إلـــى عوامـــل بيئي

البيئـــة فـــي المنشـــآت الصحيـــة 

الصحة البيئية

تهتـــم الصحـــة البيئيـــة بســـالمة كل مـــا يحيـــط باإلنســـان مـــن مـــاء وهـــواء وتربـــة وغـــذاء، وخلوهـــا مـــن 
األمـــراض أو مســـبباتها، وإضفـــاء بعـــد إنســـاني علـــى نوعيـــة حيـــاة اإلنســـان. وهكـــذا، تصـــوغ الصحـــة 
ـــة الضـــارة كالتلـــّوث مـــن جهـــة، وللدفـــع  البيئيـــة إجـــراءات يتوجـــب تنفيذهـــا للحـــد مـــن العوامـــل البيئّي
باتجـــاه بيئـــة مناســـبة لحيـــاة اإلنســـان وجميـــع الكائنـــات الحّيـــة، مـــع الحـــرص علـــى عـــدم اختـــالل التـــوازن 
ـــات  ـــن الدعام ـــة م ـــة البيئ ـــُد حماي ـــك، ُتع ـــً بذل ـــاة وارتباط ـــة والحي ـــتدامة الصّح ـــن اس ـــا يضم ـــي مم البيئ

األساســـية لممارســـات الصّحـــة العامـــة.
وتمـــر الصحـــة البيئيـــة عبـــر خدمـــات محـــددة ُتعرُفهـــا »منظمـــة الصحـــة العالميـــة« بأنهـــا إجـــراءات تهـــدف 
إلـــى تطبيـــق سياســـات الصحـــة البيئيـــة، خصوصـــً عبـــر نشـــاطات الرصـــد والمراقبـــة. وتشـــمل تلـــك 
اإلجـــراءات أيضـــً تقييـــم العوامـــل البيئيـــة التـــي يرجـــح أن تؤثـــر علـــى الصحـــة، ثـــم العمـــل علـــى 
الســـيطرة عليهـــا. وينفـــذ ذلـــك الـــدور عبـــر تعزيـــز البيئـــة وتحســـينها، وتشـــجيع اســـتخدام تقنيـــات 
وســـلوكيات صحيـــة وصديقـــة للبيئـــة. وتهـــدف اإلجـــراءات عينهـــا إلـــى الوقايـــة مـــن األمـــراض وخلـــق بيئـــة 
مـــن شـــأنها دعـــم الصّحـــة. وكذلـــك تعالـــج كافـــة العوامـــل الفيزيائيـــة والكيميائيـــة البيولوجيـــة خـــارج 

جســـم اإلنســـان، إضافـــة إلـــى العوامـــل التـــي تؤثـــر علـــى الســـلوك والتصرفـــات العامـــة والخاصـــة.
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مفهوم تعزيز اإلدارة البيئية

تتعلـــق اإلدارة البيئيـــة بالسياســـات والقواعـــد والمعاييـــر والمؤسســـات واإلجـــراءات وآليـــات التمويـــل، 
فهـــي تتنـــاول الجهـــات التـــي تتخـــذ القـــرارات، وكيـــف يتـــم اتخـــاذ القـــرارات وتنفيذهـــا، والمعلومـــات 
العلميـــة الالزمـــة لصنـــع القـــرار، وكيـــف يمكـــن للجمهـــور وأصحـــاب المصلحـــة الرئيســـيين المشـــاركة 
فـــي صنـــع القـــرار، ونـــوع المعلومـــات التـــي ينبغـــي أن تكـــون متاحـــة وكيـــف تتـــم العمليـــات والنظـــم 

تتـــم مراجعـــة.

الخطوات الست للتخطيط لبرنامج تعزيز البيئة

1. إدارة التخطيط:

الغـــرض: وضـــع الخطـــة مـــع أصحـــاب المصلحـــة وتحديـــد الجـــداول الزمنيـــة، ومعرفـــه المـــوارد المتاحـــة، 
وتحديـــد طـــرق جمـــع البيانـــات التـــي تحـــدد االحتيـــاج مـــن المـــوارد البشـــرية وصنـــع القـــرار. 

هـــي مرحلـــة جمـــع المعلومـــات والبيانـــات واإلحصائيـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والســـكانية والدخـــل 
ـــي  ـــا ف ـــة بم ـــاب المصلح ـــراك أصح ـــط، إش ـــل التخطي ـــي مراح ـــتخدامها ف ـــاالت اس ـــد مج ـــي وتحدي القوم
ـــة  ـــة، وضـــع جـــدول زمنـــي واضـــح لوضـــع خطـــة عمـــل، كيفي ذلـــك العمـــالء والموظفـــون بطريقـــة هادف
ـــات الالزمـــة التخـــاذ القـــرارات فـــي كل  ـــة والبشـــرية. النظـــر فـــي البيان تخصـــص المـــوارد الماليـــة والمادي
خطـــوة وتشـــمل الوقـــت الكافـــي لجمـــع البيانـــات وتحليلهـــا إلنشـــاء عمليـــة واضحـــة لصنـــع القـــرار، 

)علـــى ســـبيل المثـــال، بتوافـــق اآلراء، عـــن طريـــق لجنـــة(.

2. إجراء تقييم الحالة

الغـــرض: معرفـــة المزيـــد عـــن المجتمـــع واالتجاهـــات والمشـــكالت التـــي قـــد تؤثـــر علـــى التنفيـــذ، 
بمـــا فـــي ذلـــك احتياجـــات المجتمـــع. 

تتضمـــن هـــذه الخطـــوة تحديـــد: مـــا هـــو الموقـــف؟ ومـــا الـــذي يجعـــل الوضـــع أفضـــل ومـــا يجعلـــه 
أســـوأ؟  ومـــا اإلجـــراءات الممكنـــة التـــي يمكـــن اتخاذهـــا لمعالجـــة الموقـــف؟ اســـتخدم أنواًعـــا متنوعـــة 
مـــن البيانـــات )مثـــل مؤشـــرات الحالـــة الصحيـــة للمجتمـــع، ونتائـــج التقييـــم، وإرشـــادات “أفضـــل 
ـــات )مثـــل مؤسســـات المجتمـــع / الشـــركاء، والباحثـــون، والحكومـــات،  الممارســـات”(، ومصـــادر البيان
والقطـــاع الخـــاص(، وطـــرق جمـــع البيانـــات )مثـــل المقابـــالت، والدراســـات االســـتقصائية، واســـتعراض 

ــات.  ــابقة أو السياسـ ــم السـ ــج التقييـ ــتعراض نتائـ ــورات، واسـ المنشـ

3. تحديد األهداف، أصحاب المصلحة، المخرجات:  

الغـــرض: تحديـــد أيـــن نريـــد أن نذهـــب فـــي حـــدود األهـــداف المحـــددة؟ إذ أن الهـــدف هـــو النهايـــة التـــي 
ترغـــب الخطـــة بلوغهـــا، وكيـــف لنـــا الوصـــول إليهـــا وتحقيـــق األهـــداف المنوعـــة، والبـــد مـــن التفريـــق بيـــن 
األهـــداف األساســـية والفرعيـــة. كمـــا البـــد مـــن تحديـــد أهـــداف األقســـام والوحـــدات التنظيميـــة ومـــن 

خـــالل هـــدف المنشـــأة األساســـي.
يجب التأكد من أن أهداف البرنامج ونتائج المخرجات تتوافق مع اتجاهات االستراتيجية للمنشأة:

الهدف: بيان يوفر التوجيه العام للبرنامج على مدار فترة زمنية طويلة.  ·
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)المجموعات( ذات االهتمام: مجموعة أو مجموعات تحتاج إلى عناية خاصة لتحقيق هدفك.  ·
النتيجة: بيان موجز يحدد التغيير المطلوب الناجم عن البرنامج.  ·

4. تحديد االستراتيجيات واألنشطة والمدخات 

ـــة العوامـــل المحيطـــة  الغـــرض: دراســـة البيئـــة وتحليلهـــا وتشـــمل هـــذه الدراســـة تحليـــاًل عميقـــً لكاّف
يمكـــن  التـــي  واألنشـــطة  االســـتراتيجيات  لتحديـــد  الحالـــة  تقييـــم  نتائـــج  اســـتخدام  بالمنشـــأة، 

ـــج.  ـــى النتائ ـــول ال ـــداف والوص ـــق األه ـــي تحقي ـــهم ف ـــي ستس ـــة والت ـــوارد المتاح ـــا بالم تنفيذه
ـــر بصـــورٍة مباشـــرة فـــي تطبيـــق االســـتراتيجيات. حـــدد أنشـــطة محـــددة  تحديـــد العوامـــل التـــي ُتؤثِّ
لـــكل اســـتراتيجية، بمـــا فـــي ذلـــك األنشـــطة الحاليـــة التـــي يجـــب أن تبـــدأ أو تتوقـــف أو تســـتمر. 
تحديـــد المخرجـــات وتطويـــر أهـــداف العمليـــة. النظـــر فـــي المـــوارد الماليـــة والبشـــرية والعينيـــة 
المتاحـــة. تحديـــد المخرجـــات وتطويـــر أهـــداف العمليـــة. النظـــر فـــي المـــوارد الماليـــة والبشـــرية 

والعينيـــة المتاحـــة.

5. مؤشرات التنمية:

ــج  ــداف النتائـ ــق أهـ ــدى تحقيـ ــا لتقييـــم مـ ــن تتبعهـ ــرات التـــي يمكـ ــة بالمؤشـ ــع قائمـ ــرض: وضـ الغـ
والعمليـــة. 

ــادر البيانـــات المطلوبـــة والمـــوارد الالزمـــة لتقييـــم النتيجـــة المتوفـــرة.  يمكـــن الوصـــول إلـــى مصـ
ـــد مؤشـــرات لقيـــاس كل نتيجـــة والهـــدف مـــن العمليـــة، إجـــراء فحـــص الجـــودة علـــى المؤشـــرات  تحدي
المقترحـــة للتأكـــد مـــن أنهـــا صالحـــة وموثوقـــة ويمكـــن الوصـــول إليهـــا. تســـتخدم المؤشـــرات لتحديـــد 

ـــج وأهـــداف العمليـــة. مـــدى تحقيـــق النتائ

6. مراجعة خطة البرنامج:

ـــد الثغـــرات،  ـــح مســـاهمة كل عنصـــر مـــن عناصـــر الخطـــة فـــي تحقيـــق األهـــداف، وتحدي الغـــرض: توضي
ـــات  ـــوده المخرج ـــان ج ـــة، وضم ـــوارد الكافي ـــان الم وضم

مراجعـــة الخطـــة لتحديـــد مـــا إذا كانـــت االســـتراتيجيات تســـاهم بفعاليـــة فـــي تحقيـــق األهـــداف والغايات؛ 
ــطة  ــار أفضـــل األنشـ ــل؛ يتـــم اختيـ ــة األجـ ــداف طويلـ ــق أهـ ــهم فـــي تحقيـ ــرة األجـــل تسـ ــداف قصيـ األهـ

لتعزيـــز االســـتراتيجية؛ األنشـــطة المناســـبة للمجتمـــع؛ والمـــوارد كافيـــة التنفيـــذ األنشـــطة.
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الفصل السابع
التقويم البيئي لمشاريع وزارة 

الصحة

المــقدمـــة:

نظـــام التقويـــم البيئـــي لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 
م/3 فـــي 1421/2/4هــــ المبنـــي علـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )23( وتاريـــخ 1421/1/26هــــ 

ــة  ــرات البيئيـ ــن التأثيـ ــر مـ ــة فـــي الغالـــب كثيـ ــة والصناعيـ ــرية والعمرانيـ ــاطات البشـ يصاحـــب النشـ
الســـلبية التـــي تـــؤدي إلـــى تأثيـــر ضـــار علـــى صحـــة اإلنســـان ونوعيـــة البيئـــة وعلـــى قـــدرة المـــوارد 
ـــدة  ـــة والفري ـــات الحساس ـــر البيئ ـــور أو تدمي ـــى تده ـــؤدي إل ـــا ت ـــتمرار كم ـــدد واالس ـــي التج ـــة ف الطبيعي

التـــي تعتبـــر مواطـــن لمجموعـــة كبيـــرة مـــن األحيـــاء.
والكثيـــر مـــن المشـــاريع إن لـــم تأخـــذ فـــي االعتبـــار العوامـــل البيئيـــة أثنـــاء التخطيـــط والتنفيـــذ لهـــا 
يمكن أن تضـــر، باإلضافـــة إلـــى البيئـــات الطبيعيـــة والمناطـــق األثريـــة والتاريخيـــة أو ذات القيمـــة العلمية 

أو الجماليـــة أو التعليميـــة.
لـــذا فـــإن الســـلطة المختصـــة انطالقـــً مـــن المســـئوليات المناطـــة بهـــا نحـــو صـــون وحمايـــة 
ـــج  ـــدول الخلي ـــاون ل ـــس التع ـــدول مجل ـــى ل ـــس األعل ـــرار المجل ـــً بق ـــة والتزام ـــوارد الطبيعي ـــة والم البيئ
ـــدأ  ـــاد مب ـــادة )6( “اعتم ـــي الم ـــر ف ـــذي أق ـــان 1985م ال ـــلطنة عم ـــقط بس ـــة مس ـــادس بقم ـــة الس العربي
التقويـــم البيئـــي للمشـــاريع وإعـــداد دراســـات التقويـــم البيئـــي ضمـــن دراســـات الجـــدوى وربـــط ترخيـــص 

ـــات. ـــذه الدراس ـــج ه ـــى نتائ ـــة عل ـــة البيئ ـــن حماي ـــئولة ع ـــة المس ـــة الجه ـــق بموافق ـــاريع والمراف المش
وبقـــرار المؤتمـــر العربـــي الـــوزاري األول للـــوزراء المســـئولين عـــن شـــئون البيئـــة حـــول االعتبـــارات البيئيـــة 
فـــي التنميـــة والـــذي نصـــت الفقـــرة 7 مـــن مادتـــه ثانيـــً علـــى “اعتمـــاد مبـــدأ التقويـــم البيئـــي 
لمشـــروعات التنميـــة وإعـــداد دراســـات التقويـــم البيئـــي بمـــا فـــي ذلـــك الجوانـــب االقتصاديـــة كجـــزء 
مـــن دراســـات الجـــدوى لهـــذه المشـــروعات وربـــط الموافقـــة علـــى مشـــروعات التنميـــة بضـــرورة االلتـــزام 

بتطبيـــق نتائـــج التقويـــم البيئـــي.
وتمشـــيً مـــع اتفاقيـــة الكويـــت اإلقليميـــة لحمايـــة البيئـــة البحريـــة مـــن التلـــوث فـــي مادتهـــا 
ــم  ــإدراج تقويـ ــوم بـ ــدة أن تقـ ــة متعاقـ ــى كل دولـ ــي “علـ ــى اآلتـ ــص علـ ــي تنـ ــر )أ( والتـ ــة عشـ الحاديـ
آثـــار البيئـــة المحتملـــة فـــي أي نشـــاط تخطيطـــي تجريـــه ويترتـــب عليـــه تنفيـــذ مشـــروعات داخـــل نطـــاق 
ـــوث  ـــن التل ـــيمة م ـــر جس ـــن مخاط ـــه م ـــم عن ـــد ينج ـــا ق ـــاحلية، مم ـــق الس ـــي المناط ـــة ف ـــا خاص أراضيه

ـــة “. ـــة البحري ـــي المنطق ف
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األسس واإلجراءات الازمة لتقويم اآلثار البيئية في دول مجلس التعاون 
الخليجي

 أنواع المشاريع المقترحة التي ينبغي أن يعد لها تقرير تقويم اآلثار البيئية.
المواضيع التي يعالجها تقرير تقويم اآلثار البيئية.  ·

تحديـــد الجهـــة المقترحـــة للمشـــروع )الجهـــة التابعـــة للقطـــاع العـــام أو الخـــاص، أو الشـــخص مقتـــرح   ·
ـــروع(. المش

·  دور ومســـئوليات الســـلطات المســـئولة عـــن الموافقـــة )حكوميـــة أو شـــبه حكوميـــة أو الجهـــة 
ــرح. ــروع المقتـ المختصـــة التـــي تملـــك الســـلطة القانونيـــة للتصديـــق علـــى المشـ

دور ومسئوليات السلطة المختصة.  ·

تقرير تقويم اآلثار البيئية

1. يجب أن يتضمن تقرير تقويم اآلثار البيئية ما يلي:

·  وصف كامل للمشروع المقترح في مراحله التمهيدية.
·  بيان بأهداف المشروع المقترح.

·  وصف كامل للوضع البيئي الحالي الذي قد يتأثر بالمشروع المقترح إن تم تنفيذه.
·  تحديـــد وتحليـــل التفاعـــل المتوقـــع بيـــن المشـــروع المقتـــرح والبيئـــة فـــي جميـــع مراحـــل المشـــروع 

ـــة - اإلنشـــائية - التشـــغيلية(. )التمهيدي
·  تحليـــل لآلثـــار والنتائـــج البيئيـــة المتوقعـــة للمشـــروع المقتـــرح بمـــا فـــي ذلـــك جوانـــب اســـتخدام 

ــا. الطاقـــة والمحافظـــة عليهـ
مبررات المشروع المقترح وفق االعتبارات البيئية، االقتصادية، واالجتماعية.  ·

اإلجراءات المطلوب اتخاذها الحماية البيئة نتيجة للمشروع المقترح وتقويم لمدى فعاليتها.  ·
·  أي بدائـــل ممكنـــة للقيـــام بالمشـــروع المقتـــرح آمـــا هـــو موصـــوف فـــي )النقطـــة األولـــى( ومبـــررات 

ـــار القيـــام بالمشـــروع. اختي
·  النتائج المترتبة على عدم تنفيذ المشروع المقترح.

·  االلتزامات تجاه االستمرار برصد ومراقبة البيئة من قبل المشروع.

2. يجب أن تشمل العوامل التي تؤخذ في االعتبار عند تحليل التفاعات البيئية 
المحتملة ما يلي: 

أي أثر بيئي على صحة اإلنسان والتجمعات السكانية.   ·
أي أثـــر بيئـــي علـــى األنظمـــة األيكولوجيـــة فـــي المنطقـــة التـــي يقـــع المشـــروع فيهـــا أو أي   ·

بالمشـــروع. تتأثـــر  قـــد  أخـــرى  أيكولوجيـــة  أنظمـــة 
ـــة  ـــة أو انتروبولوجي ـــة أو ترفيهي ـــة، أثري ـــة جمالي ـــه أهمي ـــى ل ـــكان أو مبن ـــة، م ـــى منطق ـــر عل أي تأثي  ·
ـــة  ـــا قيم ـــرى له ـــة أخ ـــص بيئي ـــة خصائ ـــة أو أي ـــة أو اجتماعي ـــة أو علمي ـــة أو تاريخي ـــة أو ثقافي أو معماري

خاصـــة بالنســـبة للحاضـــر أو لألجيـــال القادمـــة.
أي تهديد ألي نوع من المجموعات الحيوانية والنباتية.  ·

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

أي تأثير على البيئة بعيد المدى.  ·
أي تغير في نوعية البيئة في المنطقة المعنية.  ·

أي تدهور في نوعية البيئة.  ·
أي تلوث للبيئة.  ·

أي تهديد لسالمة البيئة.  ·
أي تقليص لمدى االستخدامات النافعة للبيئة.  ·

أي مشاكل بيئية مرتبطة بالتخلص من النفايات.   ·
أي زيـــادة فـــي الطلـــب علـــى المـــوارد الطبيعيـــة وغيرهـــا مـــن المـــوارد الشـــحيحة أو التـــي يحتمـــل أن   ·

تنضـــب.
أي تراكم للتأثيرات البيئية نتيجة للنشاطات الحالية أو النشاطات المستقبلية المحتملة.  ·

3. دور ومسئوليات الجهة المختصة:

كمـــا هـــو مبيـــن بالمـــادة )4( تســـتلم )الجهـــة المختصـــة( تقاريـــر التقويـــم البيئـــي للمشـــاريع المقدمة 
بإحـــدى ثـــالث طـــرق:

الحالة األولى: من الجهة الحكومية المرخصة )عندما يكون ترخيص المشروع مطلوبً(. 
ـــر  ـــة المرخصـــة غي ـــة: مـــن الشـــخص المتقـــدم مباشـــرة )عندمـــا تكـــون الجهـــة الحكومي ـــة الثاني الحال

ـــددة(. مح
الحالة الثالثة: جهة حكومية أو شبه حكومية.

· في الحالة األولى:
تـــدرس الســـلطة المختصـــة تقريـــر التقويـــم البيئـــي والمشـــروع بصـــورة عامـــة بعـــد اســـتالمه مـــن 
ــدم  ــع مقـ ــة مـ ــاط خاصـ ــة أي نقـ ــلطة المختصـ ــرة 4/أ/1 وتناقـــش السـ ــً للفقـ ــة وفقـ ــة المرخصـ الجهـ
المشـــروع وتبعـــث بمرئياتهـــا كتابـــة للجهـــة المرخصـــة مـــع أي توصيـــات تهـــدف للتقليـــل مـــن اآلثـــار 
ـــة ترخيـــص المشـــروع مـــن قبـــل الجهـــة المرخصـــة. البيئيـــة الســـلبية للمشـــروع أو تخفيفهـــا فـــي حال

· في الحالة الثانية:
يجـــب علـــى الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــه البيئـــة  أن تحـــدد أوالً مـــا إذا كانـــت هنـــاك جهـــة أخـــرى 
نظامـــً(  ترخيصـــه  )وليـــس  المشـــروع  رفـــض  أو  بقبـــول  مخولـــة  حكوميـــة  شـــبه  أو  حكوميـــة 
لهـــا القـــدرة بموجـــب النظـــام ولديهـــا الرغبـــة فـــي تبنـــي شـــروط حمايـــة البيئـــة فـــإذا كانـــت مثـــل هـــذه 
ـــة  ـــة المرخص ـــة الجه ـــة  بمثاب ـــه البيئ ـــاد وحماي ـــة لألرص ـــة العام ـــتعتبرها الهيئ ـــاًل فس ـــود فع ـــة موج الجه
ومـــن ثـــم تقديـــم المشـــورة لهـــا مـــع التوصيـــات التـــي تهـــدف إلـــى التقليـــل مـــن اآلثـــار البيئيـــة أو 
ـــر  ـــة  عب ـــة العام ـــرر الهيئ ـــات، تق ـــذه الجه ـــن ه ـــر م ـــن أو أكث ـــن اثنتي ـــود جهتي ـــة وج ـــي حال ـــا وف تخفيفه

ـــة. ـــة المرخص ـــر الجه ـــا يعتب ـــا أيه ـــاوض معهم ـــاش والتف النق
ـــة  ـــد جه ـــل لتحدي ـــي التوص ـــات ف ـــل المفاوض ـــث تفش ـــل، أو حي ـــذا القبي ـــن ه ـــلطة م ـــد س ـــث ال توج وحي

ــبة. ــراءات المناسـ ــاد وحمايـــة البيئـــة تحديـــد اإلجـ مرخصـــة فعلـــى الهيئـــة العامـــة لألرصـ
· في الحالة الثالثة:

تقـــع علـــى الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة المســـئوليات اآلتيـــة عنـــد دراســـة أي تقريـــر 
وتوصيـــات  مرئيـــات  تســـتلم  التـــي  النهائيـــة  الجهـــة  كانـــت  أيـــً  تتســـلمه  البيئـــي  للتقويـــم 

الســـلطة المختصـــة:
تقـــدم الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة نســـخة مـــن تقريـــر التقويـــم البيئـــي لـــكل جهـــة   )1

40



حكوميـــة أو شـــبه حكوميـــة لهـــا اهتمـــام فـــي بعـــض جوانـــب المشـــروع أو لديهـــا الخبـــرة المطلوبة 
ـــب، ويرفـــق مـــع النســـخة المقدمـــة طلـــب رســـمي لمعرفـــة وجهـــات  لمراجعـــة ودراســـة تلـــك الجوان

ـــة فـــي تلـــك الجوانـــب خـــالل 60 يومـــً. نظـــر ورأي الجهـــة المعني
تجمـــع الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة آراء الجهـــات الحكوميـــة أو شـــبه الحكوميـــة وتأخذهـــا   )2
جهـــة  ألي  أو  المختصـــة  للجهـــة  المقدمـــة  والتوصيـــات  المشـــورة  صياغـــة  فـــي  االعتبـــار  فـــي 

حكوميـــة معنيـــة أو للوزيـــر المختـــص.
تقـــدم الســـلطة المختصـــة المشـــورة والتوصيـــات للوزيـــر ا لمختـــص التخـــاذ القـــرار الـــذي يـــراه   )3

مناســـبً.

4. مسئوليات مقترح المشروع:

أ - متطلبات عامة:
يجـــب علـــى صاحـــب المشـــروع مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص علـــى حـــد ســـواء وقبـــل الشـــروع فـــي 
إعـــداد تقريـــر التقويـــم البيئـــي للمشـــروع، إخطـــار الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة كتابيـــً 
بموجـــز المشـــروع، ومـــن ثـــم إعـــداد التقويـــم البيئـــي بالتشـــاور مـــع ممثـــل الهيئـــة لالتفـــاق علـــى 
نطـــاق دراســـات التقويـــم البيئـــي وطريقـــة إعـــداد تقريـــر التقويـــم البيئـــي ومحتوياتـــه ومراعـــاة 
المواضيـــع الموضحـــة فـــي المـــادة )2( ويلتـــزم صاحـــب المشـــروع بالتوجيهـــات النهائيـــة المكتوبـــة 
ـــر المقـــدم فـــي  ـــؤدي لرفـــض التقري للســـلطة المختصـــة فـــي هـــذا الشـــأن وأي فشـــل فـــي ذلـــك قـــد ي

النهايـــة.

ب – مشاريع القطاع الخاص:

)1( عندما يتطلب المشروع ترخيصًا من جهة مرخصة محددة:
عندمـــا يكـــون لزامـــً علـــى مقـــدم المشـــروع الحصـــول علـــى ترخيـــص مـــن جهـــة مرخصـــة محـــددة 
وكان مشـــروعه ينـــدرج تحـــت صنـــف المشـــاريع المحـــددة )كمـــا ســـبق تعريفـــه(، أو عندمـــا تقـــر الهيئـــة 

ـــة البيئـــة بالحاجـــة إلـــى تقويـــم بيئـــي يجـــب عليـــه مـــا يلـــي: العامـــة لألرصـــاد وحماي
تقديـــم تقريـــر التقويـــم للجهـــة المرخصـــة مصحوبـــً بـــأي دراســـة ذات جـــدوى أو دراســـة فنيـــة تطلبهـــا   )1
الجهـــة الحكوميـــة وعلـــى تلـــك الجهـــة إحالـــة تقريـــر التقويـــم البيئـــي إلـــى الســـلطة المختصـــة 

ـــته. لدراس
يقـــوم صاحـــب المشـــروع بتزويـــد الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة فـــي الوقـــت نفســـه بصـــورة   )2

مـــن طلـــب الترخيـــص المقـــدم للجهـــة المرخصـــة.

)2( المشاريع التي ال تكون صاحية الترخيص لها لجهة مرخصة محددة:
ـــة  ـــة العام ـــرر الهيئ ـــا تق ـــددة، أو عندم ـــاريع المح ـــن المش ـــرح مـــن ضم ـــروع المقت ـــون المش ـــا يك عندم
ـــاج  ـــي ال تحت ـــاريع الت ـــرة 1 )أ(، أو للمش ـــً للفق ـــي وفق ـــم بيئ ـــى تقوي ـــة إل ـــة الحاج ـــة البيئ ـــاد وحماي لألرص
إلـــى ترخيـــص فعلـــى صاحـــب المشـــروع تقديـــم تقريـــر التقويـــم البيئـــي للمشـــروع للســـلطة 

المختصـــة مباشـــرة.

ج – مشاريع القطاع العام:
يقـــدم التقريـــر البيئـــي الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة عندمـــا تتقـــدم أي جهـــة حكوميـــة 
أو شـــبه حكوميـــة محليـــة باقتـــراح أحـــد المشـــروعات المحـــددة أو عندمـــا تقـــرر الســـلطة المختصـــة 

الحاجـــة إلـــى تقويـــم بيئـــي للمشـــروع وفقـــً للفقـــرة )1(. 
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5. مسئوليات الجهة المرخصة بالدولة:

ـــر التقويـــم البيئـــي حـــال اســـتالمها  ـــة البيئـــة بنســـخ مـــن تقاري ـــد الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحماي تزوي  )1
مـــن قبـــل الجهـــة المرخصـــة بموجـــب الفقـــرة 4/أ/1.

تنفيذ التوصيات النهائية الصادرة من السلطة المختصة.  )2
التفـــاوض مـــع الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة حـــول أي تعديـــالت للشـــروط البيئيـــة الموصـــى   )3

بهـــا مـــن قبـــل الهيئـــة.
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الفصل الثامن
التدقيق البيئي في المنشآت 

الصحية

المــقدمـــة

ـــم  ـــي تقيي ـــكل منهج ـــمالية بش ـــكا الش ـــا وأمري ـــي أوروب ـــركات ف ـــض الش ـــدأت بع ـــام 1970، ب ـــي ع ف
امتثالهـــم للتشـــريعات البيئيـــة. جـــاء هـــذا نتيجـــة للتشـــريعات التـــي جعلـــت الشـــركات مســـؤولة عـــن 

األضـــرار البيئيـــة التـــي تســـببت فيهـــا. 
انتشـــر اســـتخدام التدقيـــق البيئـــي بســـرعة فـــي البلـــدان الصناعيـــة بســـبب التشـــريعات البيئيـــة القويـــة 
وتزايـــد تعـــرض القطـــاع الخـــاص لخطـــر المســـؤولية القانونيـــة عـــن األضـــرار البيئيـــة. بقـــدر مـــا كانـــت 
الشـــركات المعنيـــة تحـــول هـــذا االتجـــاه المشـــاكل البيئيـــة إلـــى مخاطـــر ماليـــة، وبالتالـــي انتشـــر 

ـــي. ـــاط بيئ ـــا نش ـــي له ـــات الت ـــوزارات والجه ـــن ال ـــي كل م ـــي ف ـــق البيئ التدقي

تعريفات التدقيق البيئي

أدت الجهـــود المبذولـــة لتشـــجيع التدقيـــق البيئـــي إلـــى تعريفـــات رســـمية للتدقيـــق البيئـــي مـــن قبـــل 
مختلـــف المؤسســـات واألفـــراد ذوي الســـمعة الدوليـــة.

بعض هذه التعريفات تشمل:

تعريف غرفه التجارة الدولية: 
ـــى  ـــي عل ـــق البيئ ـــف التدقي ـــأن تعري ـــف بش ـــة موق ـــة ورق ـــارة الدولي ـــة التج ـــدرت غرف ـــام 1986، أص ـــي ع ف

ـــي: ـــو التال النح
أداة إداريـــة تشـــتمل علـــى توثيـــق منتظـــم ودوري وموضوعـــي، تقييـــم مـــدى جـــودة التنظيـــم واإلدارة 

البيئيـــة وأداه بهـــدف المســـاعدة فـــي حمايـــة البيئـــة مـــن خـــالل:
تسهيل الرقابة اإلدارية على الممارسات البيئية   .1

تقييم االمتثال لسياسات الجهة التي سوف تشمل تلبية المتطلبات التنظيمية   .2

تعريف وكاله حماية البيئة األمريكية: 
فـــي بيـــان السياســـة الصـــادر فـــي عـــام 1986، حـــددت وكالـــة حمايـــة البيئـــة األمريكيـــة التدقيـــق البيئـــي 
بأنهـــا “مراجعـــة منتظمـــة وموثقـــة ودوريـــة وموضوعيـــة مـــن قبـــل الكيانـــات المنظمـــة للمنشـــأة 

ـــاء بالمتطلبـــات البيئيـــة “. والعمليـــات والممارســـات المتعلقـــة بالوف
وحتـــى بعـــد )17( ســـنه علـــى التدقيـــق البيئـــي ال يـــزال يعـــرف بأنـــه “منهجـــي وموثـــق ودوري ومراجعـــة 
ـــة  ـــا تلبي ـــة به ـــات المرتبط ـــأة والممارس ـــات المنش ـــة لعملي ـــات المنظم ـــل الكيان ـــة مـــن قب موضوعي

المتطلبـــات البيئيـــة.

تعريف اتحاد الصناعة البريطانية: 
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تم تعريف مصطلح “التدقيق البيئي” من قبل اتحاد الصناعة البريطانية على النحو التالي:
ــذا يشـــمل  ــا. وهـ ــة بهـ ــة والمناطـــق المحيطـ ــة تجاريـ ــالت بيـــن أي عمليـ الفحـــص المنهجـــي للتفاعـ
جميـــع االنبعاثـــات فـــي الهـــواء؛ األرض والميـــاه؛ القيـــود القانونيـــة؛ التأثيـــر علـــى المجتمـــع المجـــاور؛ 

ـــة.  ـــة والبيئ ـــر الطبيعي المناظ
ـــة. التدقيـــق البيئـــي ال تتوقـــف فقـــط علـــى  ـــة فـــي المنطقـــة المحلي تصـــور الجمهـــور الشـــركة العامل

االمتثـــال للتشـــريعات. إنـــه نهـــج اســـتراتيجي كلـــي ألنشـــطة المنظمـــة. 

تعريفات أخرى: 
قدم العديد من المؤلفين عدًدا من التعريفات حول التدقيق البيئي. 

حدد هايز وآخرون )1999( السمات التالية للتدقيق البيئي:
التدقيق هو منهج منتظم.  ·

تتم عملية التدقيق بشكل موضوعي.  ·
يحصل المراجع على األدلة ويقيمها.  ·

ـــول  ـــدات ح ـــق بتأكي ـــابات تتعل ـــق الحس ـــل مدق ـــن قب ـــا م ـــا وتقييمه ـــول عليه ـــم الحص ـــي ت ـــة الت األدل  ·
ــراءات واألحـــداث االقتصاديـــة. اإلجـ

المدقق يتحقق من درجة المراسالت بين التأكيدات والمعايير المعمول بها.  ·
الهدف أو الهدف من التدقيق هو إيصال النتائج إلى المستخدمين المهتمين.  ·

أنواع التدقيق البيئي

هناك أنواع عديدة من عمليات التدقيق البيئي حيث يمكن تصنيفها ضمن فئتين عريضتين:

تدقيق االمتثال وتدقيق المسؤولية: 
وفقـــً إلدارة الشـــؤون البيئيـــة والســـياحة فـــي جنـــوب إفريقيـــا )DEA( يمكـــن تصنيـــف التدقيـــق 

البيئـــي فـــي ســـتة )6( أنـــواع:
تدقيق اإلدارة البيئية  ·

تدقيق االلتزام البيئي  ·
تدقيق التقييم البيئي  ·

تدقيق النفايات  ·
عمليات التدقيق في االجتهاد البيئي  ·

تدقيق حسابات الموردين  ·

وســـوف نركـــز فـــي هـــذا الدليـــل علـــى أنـــواع التدقيـــق المطلـــوب تطبيقهـــا فـــي وحـــده حمايـــة 
البيئـــة: 

1. تدقيق اإلدارة البيئية
هـــذه عمليـــات تدقيـــق مصممـــة خصيصـــً للتحقـــق مـــن فاعليـــة نظـــم اإلدارة البيئيـــة، اإلدارة البيئيـــة 
الســـليمة فـــي موقـــع التشـــغيل واإلجـــراءات، تعليمـــات العمـــل، اإلرشـــادات، المواصفـــات، برامـــج 
التدريـــب ونظـــم الرصـــد التـــي يجـــري تنفيذهـــا مـــن قبـــل موظفـــي المنظمـــة العاملـــة علـــى الموقـــع. 
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إذا لـــم يتـــم منـــح هـــؤالء الموظفيـــن الحـــق التعليمـــات والتدريـــب واإلجـــراءات داخـــل النظـــام، ال يمكـــن 
أن يتوقـــع منهـــم حملهـــا مـــن عملهـــم بشـــكل فعـــال. وبالتالـــي، فـــإن المرحلـــة األولـــى فـــي 
ــة )الـــذي يمكـــن أن  ــام اإلدارة البيئيـ ــاب وعمـــل نظـ ــود وغيـ ــه التدقيـــق هـــي التحقـــق مـــن وجـ عمليـ

ـــر رســـمية(.  تكـــون رســـمية أو غي
هـــذا يخلـــق األســـاس الـــذي يمكـــن للمـــرء التحقـــق مـــن األداء البيئـــي للمنظمـــة بشـــكل أكثـــر 

وموضوعيـــة. فاعليـــة 

2. تدقيق االلتزام البيئي
ــال  ــذي يغطـــي كل مـــن االمتثـ ــال الـ ــار االمتثـ ــً الختبـ ــزام البيئـــي خصيصـ ــق االلتـ تـــم تصميـــم تدقيـ
القانونـــي واالمتثـــال للتشـــريعات والسياســـات البيئيـــة واألهـــداف والقوانيـــن واللوائـــح والمعاييـــر. 
تشـــمل هـــذه األنـــواع مـــن عمليـــات التدقيـــق فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان أيًضـــا اختبـــارات رقميـــة وفحوصـــات 

محـــددة علـــى ســـبيل المثـــال، االمتثـــال لمتطلبـــات تراخيـــص الميـــاه والهـــواء والتراخيـــص.

3. تدقيق التقييم البيئي
تدقيـــق التقييـــم البيئـــي هـــو أداة تســـتخدم للتحقـــق مـــن توافـــق تقييـــم األثـــر البيئـــي مـــع الحـــد األدنـــى 

مـــن المتطلبـــات القانونيـــة ويتحقـــق أيًضـــا مـــن التأكـــد مـــن اتبـــاع اإلجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة. 

األهداف الرئيسية للتدقيق البيئي

التحقق من االلتزام: التحقق من االلتزام بالمعايير أو أفضل التقنيات المتاحة.   .1
تحديـــد المشـــاكل: الكشـــف عـــن أي تســـرب أو انســـكابات أو غيرهـــا مـــن هـــذه المشـــاكل مـــع   .2

ــات. العمليـ
صياغـــة السياســـة البيئيـــة: قـــم بصياغـــة السياســـة البيئيـــة للمنظمـــة إذا لـــم تكـــن هنـــاك سياســـة   .3

قائمـــة.
ـــة  ـــة وصح ـــاء والترب ـــواء والم ـــى اله ـــة عل ـــكل عملي ـــي ل ـــر البيئ ـــاس التأثي ـــي: قي ـــر البيئ ـــاس التأثي قي  .4

العمـــال وســـالمتهم والمجتمـــع ككل.
قياس األداء: قياس األداء البيئي لمنظمة ضد أفضل الممارسات.  .5

تأكيد فعالية نظام اإلدارة البيئية: إعطاء إشارة إلى فعالية النظام واقتراحات التحسين.  .6
توفير قاعدة بيانات: توفير قاعدة بيانات لإلجراءات التصحيحية والخطط المستقبلية.  .7

تطويـــر االســـتراتيجية البيئيـــة للمنشـــأة: تمكيـــن اإلدارة مـــن تطويـــر اســـتراتيجيتها البيئيـــة   .8
األداء. وثقافـــة  للشـــركات  خضـــرة  أكثـــر  نحـــو  للتقـــدم 

االتصـــاالت: توصيـــل أدائهـــا البيئـــي ألصحـــاب المصلحـــة علـــى الرغـــم مـــن التقاريـــر ســـتعزز صـــورة   .9
الشـــركة.
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مراحل التدقيق البيئي

التخطيـــط الفعـــال واللوجســـتي لعمليـــة التدقيـــق أمـــر بالـــغ األهميـــة لضمـــان نجـــاح المراجعـــة بصـــرف 
ــق. يجـــب تنظيـــم  ــئلة التدقيـ ــة علـــى أسـ ــبين لإلجابـ ــن المناسـ ــر الموظفيـ ــان توفـ ــر عـــن ضمـ النظـ

ـــج.  ـــذا النه ـــى ه ـــاء عل ـــت بن ـــة الوق ـــع إضاع ـــق لمن ـــتيات التدقي لوجس

تم تقسيم عملية التدقيق البيئي إلى ثاث مراحل رئيسية للنشاط:

1. مرحلة ما قبل التدقيق:
ـــدء األنشـــطة  بمجـــرد االلتـــزام بالتدقيـــق، يجـــب أن يكـــون هنـــاك عـــدد مـــن اإلجـــراءات المكتملـــة قبـــل ب

ــع.  فـــي الموقـ
حيث تتضمن إجراءات ما قبل التدقيق ما يلي:

يجب تحدد المواقع المراد التدقيق عليها   ·
يجب إبالغ الجهة الخاضعة للتدقيق بتاريخ التدقيق في أقرب وقت ممكن.   ·

يجـــب تحديـــد نطـــاق التدقيـــق. عـــادة مـــا يجـــب استشـــارة الجهـــة الخاضعـــة للتدقيـــق عنـــد تحديـــد   ·
ــاق. النطـ

ـــرات علـــى أســـاس المعلومـــات  يجـــب تصميـــم خطـــة التدقيـــق بطريقـــة يمكنهـــا اســـتيعاب التغيي  ·
التـــي تـــم جمعهـــا أثنـــاء التدقيـــق واالســـتخدام الفعـــال للمصـــادر.

يجب إنشاء فريق التدقيق وتعيين مسؤول.  ·
يجب جمع أوراق العمل المطلوبة لتسهيل عمليه التدقيق  ·

جمـــع المعلومـــات األساســـية عـــن المنشـــأة بمـــا فـــي ذلـــك مخططـــات الموقـــع وتاريـــخ الموقـــع   ·
والعمليـــات واللوائـــح والمعاييـــر ذات الصلـــة 

2. مرحلة التدقيق في الموقع
التدقيق في الموقع من أهم خطوات التدقيق.

 حيث يتكون من الخطوات التالية:
ـــه  ـــي لعملي ـــدول الزمن ـــد الج ـــه وتحدي ـــع لمناقش ـــق والمراج ـــق التدقي ـــن فري ـــي بي ـــاع أول ـــل اجتم عم  ·

التدقيـــق.
ـــق  ـــة للتدقي ـــائل المهم ـــق المس ـــق التدقي تفتيـــش الموقـــع. فـــي هـــذه الخطـــوة، قـــد يكتشـــف فري  ·

والتـــي لـــم يتـــم تحديدهـــا فـــي مرحلـــة التخطيـــط
تتطلـــب مرحلـــه التدقيـــق فـــي الموقـــع مـــن فريـــق التدقيـــق تطويـــر فهـــم عملـــي لكيفيـــة إدارة   ·
ـــدت. ـــة إن وج ـــم اإلدارة البيئي ـــن نظ ـــل أي م ـــف تعم ـــة وكي ـــى البيئ ـــر عل ـــي تؤث ـــطة الت ـــأة لألنش المنش

يجب تحديد تقييم نقاط القوة والضعف في اداره الموقع.  ·
استخدام بروتوكول التدقيق في جمع ادله التدقيق من المعلومات والبيانات.    ·

التواصل مع موظفي الجهة الخاضعة للتدقيق للحصول على معظم المعلومات.  ·
تقييم أدلة التدقيق مقابل األهداف الموضوعة للتدقيق والبروتوكول المتفق عليه.  ·

ـــة  ـــة الخاضع ـــي الجه ـــع موظف ـــق م ـــج التدقي ـــع نتائ ـــن جمي ـــاء م ـــرد االنته ـــروج بمج ـــاع الخ ـــد اجتم يعق  ·
للتدقيـــق.  

 ·
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3. مرحلة ما بعد التدقيق
تبـــدأ مرحلـــه مـــا بعـــد التدقيـــق فـــي إعـــداد تقريـــر المشـــروع. ينبغـــي مراجعـــه التقريـــر مـــن قبـــل   ·

ــق.  ــه التدقيـ ــاركين فـــي مرحلـ موظفـــي المشـ
بعد صدور التقرير النهائي يجب توزيعه على جميع األطراف المعنية.   ·

ـــج  ـــذ نتائ ـــل لتنفي ـــة عم ـــع خط ـــر ووض ـــة التقري ـــإلدارة متابع ـــم ل ـــن المه ـــه م ـــى أن ـــد عل ـــب التأكي ويج  ·
التدقيـــق.

طرق التدقيق البيئي

ــا.  ــتخدام أي منهـ ــق البيئـــي ويمكـــن اسـ ــراء التدقيـ ــا إجـ ــة يمكـــن مـــن خاللهـ ــرق مختلفـ ــاك طـ هنـ
ــة:  ــاليب التاليـ ــمل األسـ وتشـ

ـــإلدارة وتعطـــى لألشـــخاص المعنيـــن  ـــة ل االســـتبيانات: تـــم تصميمهـــا لتغطيـــة المجـــاالت ذات األولوي  ·
ــرة. ــتبيانات مباشـ ــون االسـ ــا. يجـــب أن تكـ بإكمالهـ

ـــل  ـــأة، مث ـــة بالمنش ـــور المتعلق ـــي األم ـــن ف ـــن المعنيي ـــع الموظفي ـــالت م ـــرى المقاب ـــالت: ُتج المقاب  ·
ـــخ. ـــة، إل ـــالمة المهني ـــة والس ـــا، الصح ـــص منه ـــات والتخل ـــة النفاي ـــاج، ومعالج ـــات اإلنت عملي

ـــي  ـــا ف ـــر فيه ـــيتم النظ ـــي س ـــكالت الت ـــة المش ـــة لتغطي ـــة مرجعي ـــداد قائم ـــم إع ـــق: ت ـــة التحق قائم  ·
عمليـــه التدقيـــق. هـــذا لضمـــان عـــدم التغاضـــي عـــن أي مشـــكالت.

ــة، علـــى الرغـــم مـــن أنـــه قـــد يكـــون علـــى  ــارات الموقـــع: مدققـــي البيئـ أنشـــطه التفتيـــش / زيـ  ·
درايـــة فـــي العمليـــات التـــي تقـــوم بهـــا المنشـــأة، إال انـــه قـــد ال يـــزال هنـــاك حاجـــه لزيـــارة الموقـــع 
للكشـــف عـــن مســـببات المشـــاكل / أو األضـــرار البيئيـــة مثـــل عمليـــة اإلنتـــاج المركزيـــة والمختبـــرات. 
قيـــاس األنشـــطة: تحديـــد اآلثـــار الســـلبية الفعليـــة لألنشـــطة علـــى البيئـــة، يتـــم اخـــذ عينـــات مـــن   ·

عناصـــر البيئـــة والنظـــر الـــى تأثيرهـــا ومقارنـــه النتائـــج.
فحـــص الســـجالت: ســـجالت التلـــوث فـــي عمليـــات التدقيـــق الســـابقة )إذا وجـــد( وفحـــص األداء   ·
التزامهـــا  ومـــدى  البيئـــي  المنشـــأة  أداء  لمـــدى  مؤشـــرا  يعطـــي  هـــذه  للمنشـــأة.  البيئـــي 

بالتشـــريعات.  
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الفصل التاسع 
المؤشرات البيئية

المــقدمـــة

تســـاعد المؤشـــرات علـــى اتخـــاذ القـــرارات أو وضـــع خطـــط ألنهـــا تســـاعد علـــى فهـــم مـــا يحـــدث فـــي 
العالـــم مـــن حولنـــا. والمؤشـــرات البيئيـــة أداة هامـــة لـــإلدارات البيئيـــة ويقـــع علـــى عاتـــق وحـــدات حمايـــة 
ـــه  ـــي الي ـــذي تنتم ـــاع ال ـــة بالقط ـــة ذات العالق ـــرات البيئي ـــع المؤش ـــة م ـــل خاص ـــام بالتعام ـــة االهتم البيئ

البيئـــي. األداء  مؤشـــرات  جانـــب  إلـــى  جهتهـــا، 
يقـــدم هـــذا الفصـــل توضيحـــً لمفهـــوم المؤشـــرات ووظائفهـــا، مـــع التركيـــز علـــى أهميـــة المؤشـــرات 

ـــة. ـــرات البيئي ـــن المؤش ـــاذج م ـــة نم ـــل ثالث ـــرض الفص ـــا يع ـــابها، كم ـــة احتس ـــة وكيفي البيئي

مفهوم المؤشرات ووظائفها

ـــر لفظـــي عـــن وضـــع ســـائد  ـــر علـــى شـــكل رقـــم مطلـــق أو نســـبي أو تعبي المؤشـــر عامـــة هـــو تعبي
أو عـــن حالـــة معينـــة. وتنبـــع أهميـــة المؤشـــر مـــن كونـــه المقيـــاس األســـهل للتغيـــر الـــذي يحـــدث 
ـــة الظواهـــر بيـــن المناطـــق الجغرافيـــة  ـــه يســـتخدم لمقارن علـــى ظاهـــرة معينـــة عبـــر الزمـــن، كمـــا أن
المختلفـــة، كمـــا يوفـــر الدليـــل علـــى حـــدوث ظـــرف معيـــن أو مـــدى تحقـــق هـــدف معيـــن بحيـــث يعطـــي 

القـــدرة لمتخـــذي القـــرار لتقييـــم التقـــدم باتجـــاه تحقيـــق الهـــدف. 
كمـــا يجـــري تطويـــر المؤشـــرات بنـــاء علـــى مقاييـــس إحصائيـــة مـــع إجـــراء بعـــض التبســـيطات عليهـــا 
لتكـــون أســـهل مقارنـــة بالبيانـــات األصليـــة، وتحمـــل المؤشـــرات معـــان أشـــمل مـــن خصائصهـــا وقيمهـــا 

المباشـــرة، وتعتبـــر المؤشـــرات نموذجـــً أقـــرب للواقـــع.
ـــط  ـــدى المخط ـــة ل ـــغ األهمي ـــر بال ـــاءات أم ـــرات واإلحص ـــن المؤش ـــي كل م ـــن مفهوم ـــة بي ـــد التفرق وتع
معينـــة  ظاهـــرة  لقيـــاس  يســـتخدم  نوعـــي  أو  كمـــي  مقيـــاس  عـــن  المؤشـــر  يعبـــر  حيـــث 
أو أداء محـــدد خـــالل فتـــرة زمنيـــة معينـــة. أمـــا اإلحصـــاءات فهـــي عـــرض لواقـــع ظاهـــرة معينـــة فـــي 
ــي أن األول ال  ــاءات فـ ــن اإلحصـ ــر عـ ــف المؤشـ ــذا يختلـ ــى هـ ــي. وعلـ ــكل رقمـ ــى شـ ــدد وفـ ــت محـ وقـ
يكتفـــى بعـــرض الواقـــع فقـــط بـــل يمتـــد لتفســـيره وتحليلـــه، فـــي حيـــن أن الثانـــي يعـــرض الواقـــع فقط. 

ـــرات. ـــاءات مؤش ـــت كل اإلحص ـــن ليس ـــاء ولك ـــرات إحص ـــال إن كل المؤش ـــك يق ولذل
ومن أهم وظائف المؤشرات اآلتي: 

تفيـــد فـــي قيـــاس مـــدى البعـــد أو القـــرب عـــن الهـــدف وبالتالـــي إمكانيـــة اتخـــاذ اإلجـــراءات التصحيحيـــة.   .1
وهنـــاك قاعـــدة مهمـــة فـــي قيـــاس األداء تقـــول: “ مـــا نســـتطيع قياســـه نســـتطيع تعديلـــه 

ـــه”.  ـــم في ـــره والتحك وتطوي
للمؤشرات وظيفة تحذيرية ورقابية.  .2

تســـاعد فـــي عمـــل مقارنـــات زمنيـــة ومكانيـــة، حيـــث يعبـــر عـــن المؤشـــرات باســـتخدام النســـب،   .3
ممـــا يتيـــح القابليـــة للمقارنـــة.

تســـتخدم فـــي وصـــف وتقديـــم صـــورة عـــن الوضـــع القائـــم لحالـــة مـــا أو نظـــام أو مؤسســـة. وذلـــك   .4
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ــة  ــأداء المهمـ ــوم بـ ــئلة مثـــل: هـــل اإلدارة تقـ ــة علـــى بعـــض األسـ ــرات مـــن اإلجابـ لتمكـــن المؤشـ
بالشـــكل المطلـــوب ووفـــق األهـــداف؟ مـــا مـــدى التقـــدم نحـــو أداء المهمـــة أو التخلـــف عنهـــا؟ مـــا هـــو 

ــه؟ ــاء منـ ــذي قامـــت باالنتهـ ــد األدنـــى الـ الحـ

أهمية المؤشرات البيئية

ُتعـــد المؤشـــرات البيئيـــة مقياســـً لمـــدى التقـــدم الـــذي تـــم إحـــرازه فـــي دولـــة أو منطقـــة مـــا مـــن حيـــث 
الحفـــاظ علـــى البيئـــة بمختلـــف مكوناتهـــا، والحـــد مـــن اإلضـــرار بهـــا مـــن جهـــة، ولتوفيـــر بيئـــة صحيـــة 

لســـكانها مـــن جهـــة أخـــرى.
وتعتبـــر المؤشـــرات البيئيـــة جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن مؤشـــرات التنميـــة المســـتدامة وتكتســـب أهميـــة 
خاصـــة فــــي كونهـــا تحقـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة عـــن طريـــق مراقبـــة الوضـــع القائـــم ورصـــد 
التغيـــرات التـــي تحــــدث علــــى البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة ســـواء كانـــت إيجابيـــة أو ســـلبية، كمـــا أنهـــا 

تقيـــس مـــدى تحقـــق الهـــدف. 
ـــة المســـتدامة األخـــرى،  ـــرات التنميـ ـــة ومؤشـ ـــرات البيئيـ كمـــا يالحـــظ وجـــود ارتبـــاط قـــوي بيـــن المؤشـ
حيـــث إن العوامـــل األخـــرى مثـــل النمـــو الســـكاني والصحـــة وغيرهـــا تؤثـــر بشـــكل مباشـــر أو 
غيـــر مباشـــر علـــى البيئـــة. فمؤشـــر النمـــو الــــسكاني، علـــى ســـبيل المثـــال، يعتبـــر ضمنيـــً مؤشـــرًا 
بيئيـــً، باعتبـــاره احــــدى المؤشـــرات القياديـــة التـــي تـــؤدي الـــى ضغـــوط بيئيـــة، وإحـــداث تغييـــرات 

على البيئــــة.
ـــد  ـــي رص ـــهم ف ـــة، ال تس ـــتدامة المختلف ـــة المس ـــرات التنمي ـــن مؤش ـــا م ـــة كغيره ـــرات البيئي والمؤش
ــا فـــي  ــات التـــي تحرزهـ ــا والتعـــرف علـــى النجاحـ ــرزه الـــدول نحـــو تحقيـــق أهدافهـ التقـــدم الـــذي تحـ
المحافظـــة علـــى البيئـــة فحســـب، بـــل أيضـــّا، تلقـــي الضـــوء علـــى نقـــاط الضعـــف والمشـــكالت الناجمـــة 
عـــن تطبيـــق اإلجـــراءات والقوانيـــن البيئيـــة المحليـــة والدوليـــة، األمـــر الـــذي يســـاعد متخـــذي القـــرارات 

ــة. ــة العامـ ــه المصلحـ ــا فيـ ــة لمـ ــً ودقـ ــر صوابـ ــرار األكثـ ــول إلـــى القـ علـــى الوصـ

وصف وحساب المؤشرات البيئية

أوال: يتم وضع إطار للعمل في جمع وتحليل البيانات وإعداد المؤشرات ويشتمل 
على االتي:

تحديد الهدف من إعداد المؤشرات البيئية يتضمن الهدف النقاط التالية:  .1
ـــر اإلنجـــازات  ـــة وتقاري ـــة صحـــة البيئ ـــر حال ـــة المؤشـــرات وتقاري اســـتخدام المؤشـــرات فـــي إعـــداد أدل  ·

الســـنوية.
قياس أداء صحة البيئة ومدي التقدم في تحقيق التنمية المستدامة.  ·

ــة  ــات البيئيـ ــع السياسـ ــى لوضـ ــتوي المحلـ ــى مسـ ــط علـ ــي التخطيـ ــرات فـ ــتخدام المؤشـ اسـ  ·
ـــة  ـــة صح ـــة بحماي ـــات المتعلق ـــي الموضوع ـــات ف ـــب األولوي ـــى ترتي ـــة إل ـــا باإلضاف ـــة تنفيذه ومتابع

البيئـــة وخفـــض التلـــوث.
دراســـة كيفيـــة تحديـــد وتصنيـــف وإعـــداد المؤشـــرات والتقاريـــر علـــى المســـتوي العلمـــي مثـــل:   .2

.)UNEP – UNSD – ESCWA - EPA(
إعـــداد الكـــوادر المؤهلـــة للعمـــل فـــي مجـــال إعـــداد المؤشـــرات والتقاريـــر البيئيـــة مـــن خـــالل   .3

المشـــاركة فـــي البرامـــج التدريبيـــة التـــي تـــم تنفيذهـــا.
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ثانيًا: تقسيم إطار العمل إلى ثاث مراحل وتحديد المهام لكل مرحلة وهي:

مرحلة اإلعداد وتشمل:  .1
اختيار وتنقيح المؤشرات.  ·

كدليـــل  المؤشـــرات  )إلعـــداد   )UNEP للبيئـــة المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  بمنهجيـــة  االســـتعانة   ·
توجيهـــي. 

دراسة مدى توافر البيانات من المصادر المختلفة.  ·
إعداد قائمة للمؤشرات المختارة.  ·

مرحلة إدارة البيانات وتشمل:  .2
ــرات  ــا مـــع البيانـــات المدرجـــة بتقاريـــر المؤشـ ــا وتطابقهـ مراجعـــة البيانـــات لتحديـــد مـــدي دقتهـ  ·

المحليـــة والدوليـــة.
إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات إلنتاج التقارير المؤسسة على بيانات دقيقة ومحدثة.  ·

مرحلة اإلنتاج وتشمل:  .3
إعداد تقارير سنوية عن المؤشرات البيئية.  ·

إصدار كتيبات ومنشورات للمؤشرات.  ·
تحديد ومراجعة البيانات الخاصة بإعداد المؤشرات بصفة دورية.  ·

اإلجراءات التنفيذية:  .4
يتـــم تصميـــم وإعـــداد النمـــاذج الموحـــدة إلعـــداد مؤشـــرات صحـــة البيئـــة بشـــكل مبســـط ويتـــواءم   ·

ـــة  ـــات المتاح ـــع البيان ـــب م ويتناس
يتم تجميع ومراجعة وتدقيق البيانات والمعلومات الواردة.  ·

يتم تحليل البيانات والمعلومات وإعداد المؤشرات.  ·
يتم مراجعة المنهجيات المستخدمة إلعداد المؤشرات.  ·

يتم التنسيق مع اإلدارات لتحديد المؤشرات المستقبلية.  ·

اإلطار المنهجي للمؤشرات البيئية

يتـــم إعـــداد المؤشـــرات طبقـــا للنمـــوذج المعـــروف باســـم DPSIR )القـــوي الدافعـــة – الضغـــوط – الحالـــة 
– التأثيـــر – االســـتجابة( والمســـتخدم عالميـــا والمنهجيـــة الصـــادرة مـــن برنامـــج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة 

UNEP )شـــكل رقـــم 2(. 

البنود التي يشتمل عليها المؤشر

المؤشر: مسمى المؤشر تم تحديده بطريقة متخصصة.
التعريـــف الدقيـــق: وهـــو تعريـــف المؤشـــر تعريفـــا وصفيـــا إضافـــة الـــى المعـــادالت التفصيليـــة 

المختلفـــة. المتغيـــرات  توضيـــح  جانـــب  إلـــى  لحســـابه  المســـتخدمة 
وحدة القياس: هي الوحدة التي يتم بها قياس المؤشر )كم – كجم – طن.. الخ(.  ·

معدل تحديث المؤشر: هي الفترة التي يتم خاللها تحديث المؤشر.  ·
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مصـــادر المعلومـــات: البـــد مـــن تحديـــد مصـــدر المعلومـــات إمـــا إن: المؤشـــر يتـــم حســـابه بنـــاء علـــى   ·
البيانـــات يتـــم تجمعيهـــا بمعرفـــة جهـــة أخـــرى أو المؤشـــر قـــد تـــم الحصـــول عليـــه مباشـــرة مـــن 

مصـــدر أخر.
مبررات اختيار المؤشر: وهي الغرض من اختيار المؤشر.  ·

القيمة الفعلية للمؤشر: هي القيم الحقيقية للمؤشر عن فترة محل القياس.  ·

اإلطار المنهجي للمؤشرات

االستجابة
R

التأثير
I

القوة الدافعة
D

الضغط
P

الحالة
S

تحكم جزئي

التفاعل 
والردود

التشريعات، 
االستثمارات، 
السياسات، 
الخطط والتثقيف 
التكنولوجي

الدوافع
 )دوافع غير 

مباشره( أنماط 
االستهالك، 

واالستهالك، 
واإلنتاج، ونماط 

التوزيع

الخسائر الصحية، 
االقتصادية 
واالجتماعية، 
التأثير على 
النظام البيئي 

االنبعاثات 
والنفايات 

واحتمال التلوث، 
الصرف اصحي 

بحث متغيرات الحالة )النوعية والكميه( مثل: جوده 
الهواء وجوده الماء، مستوى الماء وغيرها من األمثلة 

شكل رقم )2(

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

أنواع المؤشرات

 يمكن تقسيم المؤشرات إلى مجموعتين رئيسيتين كما يلي:

situation indicator أوال: مؤشرات الوضع القائم

وتشمل خمس مجموعات كما يلي:

driving force 1. مؤشرات قوي التوجيه
توضـــح هـــذه المؤشـــرات التقـــدم االجتماعـــي والديموغرافـــي واالقتصـــادي فـــي المجتمعـــات وعالقــــة 
ذلــــك بتغيـــر نمـــط الحيـــاة وأنمـــاط اإلنتـــاج واالســـتهالك، وتشـــمل هـــذه المجموعـــة عـــدد كبيـــر مـــن 
ـــو  ـــال النم ـــام، فمث ـــكل ع ـــة بش ـــى البيئ ـــدث عل ـــي تح ـــية الت ـــرات الرئيس ـــود التغي ـــي تق ـــرات الت المؤشـ
ـــة  ـــوارد الطبيعي ـــا مـــن الم ـــاه وغيره ـــوارد المي ـــة وم ـــى الطاق ـــب عل ـــادة الطل ـــؤدي إلـــى زي ـــكاني ي الس

ـــوارد. ـــك الم ـــث لتل ـــتنزاف وتلوي ـــدوث اس ـــى ح ـــؤدي إل ـــي ت والت

pressures indicator 2. مؤشرات الضغط
ــة  ــة نتيجــ ــا المختلفـ ــة بعناصرهـ ــى البيئـ ــدث علـ ــذي يحـ ــط الـ ــح الضغـ ــي توضـ ــرات التـ ــي المؤشـ هـ
االنبعاثــــات الضـــارة منهـــا الفيزيائيـــة والبيولوجيـــة، إضافـــة إلـــى اســـتخدامات المـــوارد الطبيعيـــة واألرض 
بحيـــث تـــؤدي إلـــى إحـــداث أضـــرار علـــى البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة، ومـــن األمثلـــة علـــى هـــذه 

المؤشـــرات مؤشــــر انبعــــاث ثــــاني أكســـيد الكربـــون.

 state indicators 3. مؤشرات الحالة
توضـــح هـــذه المجموعـــة مـــن المؤشـــرات الحالـــة الجديـــدة التـــي تصبـــح عليهـــا البيئـــة والمـــوارد 
الطبيعيــــة نتيجـــة حـــدوث الضغـــط علـــى عليهـــا، وتعبـــر مؤشـــرات هـــذه المجموعـــة عـــن كميـــة ونوعية 
الصفـــات الفيزيائيـــة )مثـــل درجـــة الحـــرارة(، والصفـــات البيولوجيـــة مثـــل مخـــزون األســـماك والكيميائيـــة 
ــة  ــة البيئـ ــا حالـ ــح عليهـ ــواء المحيـــط( التـــي تصبـ ــون فـــي الهـ ــيد الكربـ ــزات ثانـــي أكسـ )مثـــل تركيـ

الجديـــدة.

impact indicators 4. مؤشرات األثر
نتيجـــة وجـــود ضغـــط علـــى البيئـــة فـــإن حالـــة البيئـــة تتغيـــر وهـــذا التغيـــر يـــؤدي إلـــى حــــدوث آثــــار علــــى 
ـــوفر  ـــدى تـ ـــل مـ ـــة مث ـــك البيئ ـــي تل ـــش ف ـــذي يعي ـــع ال ـــي المجتم ـــة ف ـــة واالقتصادي ـــف االجتماعي الوظائ

الظــــروف الصحيـــة ومـــدى توفـــر المـــوارد الطبيعيـــة والتـــي تشـــمل التنـــوع الحيـــوي.

responses indicators 5. مؤشرات االستجابة
توضـــح هـــذه المجموعـــة مـــن المؤشـــرات اســـتجابة األشــــخاص فــــي المجتمــــع والحكومــــات لحمايــــة 
وتعويـــض وتحســـين أو التكيـــف مـــع التغيـــر الـــذي يحـــدث علـــى حالـــة البيئـــة، ومـــن األمثلـــة علـــى ذلــــك 
عمليــــة التوســـع فـــي الغابـــات وزراعـــة األشـــجار والتـــي تزيـــد مـــن الســـعة البيولوجيــــة وتقلــــل مــــن 

ضــــرر االنبعاثـــات.

ثانيا مؤشرات األداء:

وتعنى هذه المؤشرات بقياس المسافة بين حالة البيئة فــــي الوقــــت الحــــالي والوضــــع المــــستهدف، 
وتســـتخدم عـــادة مؤشـــرات األداء بهـــدف المراقبـــة وقيـــاس مـــدى التقـــدم نحـــو الهدف.
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مؤشرات أداء صحة البيئة

مفهوم مؤشرات األداء:

Indicator :المؤشر
هـــو عامـــل أو متغيـــر كّمـــي أو نوعـــي يوفـــر وســـيلة ســـهلة موثوقـــة لقيـــاس اإلنجـــاز أو للكشـــف عـــن 

ــل. ــر أداء متدخـ ــاعدة علـــى تقديـ ــل اإلنمائـــي أو للمسـ ــة بالتدخـ ــرات المرتبطـ التغيـ

Performance Indicators :مؤشرات األداء
ـــتدالل  ـــت لالس ـــرور الوق ـــع األداء بم ـــتخدم لتتب ـــة تس ـــة والنوعي ـــس الكمي ـــن المقايي ـــة م ـــي مجموع ه
علـــى مـــدى تلبيتـــه لمســـتويات األداء المتفـــق عليهـــا وهـــي نقـــاط الفحـــص التـــي تراقـــب التقـــدم نحـــو 

تحقيـــق المعاييـــر.

:Performance Evaluation تقويم األداء
م إن كان فـــردا أو مؤسســـة أو نظامـــً  هـــو العمليـــة التـــي يتـــم مـــن خاللهـــا إخضـــاع أداء المقـــوَّ
ــا مـــن المعنـــى الـــذي اعتمـــده مـــن  للحكـــم والتقديـــر بصورتيـــه الكميـــة والنوعيـــة وذلـــك انطالقـ
يقـــوم بالتقويـــم فـــي فهـــم األداء وفـــي ضـــوء األهـــداف المعتمـــدة مـــن خـــالل اســـتخدام بعـــض 
الخاصـــة  العناصـــر  مختلـــف  بيـــن  العالقـــة  فهـــم  علـــى  تســـاعد  التـــي  المرجعيـــة  المقاييـــس 
ـــألداء إلدارة  ـــن ل ـــع الراه ـــل الوض ـــة تحلي ـــى عملي ـــوم عل ـــي يق ـــم األداء البيئ ـــا، فتقوي ـــم وإدراكه بالتقوي

البيئـــة. صحـــة 
 للكشـــف عـــن نواحـــي القـــوة والضعـــف وتحديـــد االنحرافـــات وأوجـــه القصـــور المختلفـــة وتشـــخيص 
المشـــكالت التـــي تؤثـــر ســـلبً علـــى هـــذا األداء؛ وذلـــك بهـــدف اتخـــاذ القـــرار المناســـب بشـــأنها 

وكفـــاءة. بفاعليـــة  المؤسســـة  برســـالة  للنهـــوض  األداء  بمســـتوى  لالرتقـــاء 
ويـــرى بعضهـــم أن تقويـــم األداء هـــو: قيـــاس األداء الفعلـــي ومقارنـــة النتائـــج الفعليـــة بالنتائـــج 
حـــدث  لمـــا  صـــورة  تتكـــون  حتـــى  إليهـــا،  الوصـــول  يمكـــن  التـــي  أو  تحقيقهـــا  المطلـــوب 
فعـــال ومـــدى النجـــاح فـــي تحقيـــق األهـــداف وتنفيـــذ الخطـــط الموضوعـــة بمـــا يكفـــل تحســـين 
األداء بطريقـــة مســـتمرة ويضيـــف بعضهـــم أن تقويـــم األداء هـــو المراجعـــة اإلداريـــة لـــألداء مـــن خـــالل 
مراجعـــة المعاييـــر ومقارنتهـــا بـــاألداء الفعلـــي لـــكل خطـــوة مـــن خطـــوات العلميـــة اإلداريـــة لصحـــة 

البيئـــة.

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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نماذج من مؤشرات أداء صحة البيئة

يعرض الجدول رقم )1( نماذج من مؤشرات أداء صحة البيئة ذات األهمية 

نماذج من مؤشرات صحة البيئة

الوحدة المؤشر م

طن/عام كميه الكيماويات الخطرة المستخدمة بالقطاع الصحي 1

عدد عدد الحوادث الناتجة عن المواد الخطرة 2

طن/سنه كميه المبيدات المهجورة 3

طن/سنه الكمية اإلجمالية للمخلفات البلدية التي يتم تجميعها سنويا 4

ميكروجرام/ متر 
مكعب )pb( تركيز الرصاص 5

طن/سنه كميه المخلفات الخطرة المتولدة من قطاع الصحة 6

عدد عدد مواقع دفن النفايات الخطرة 7

جدول رقم )1(

المؤشرات البيئية ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

واكـــب وضـــع خطـــة التنميـــة المســـتدامة 2030 االهتمـــام بإعـــداد المؤشـــرات التـــي تفيـــد فـــي التحقـــق 
ـــوكاالت المعنـــي  ـــراء المشـــترك بيـــن ال ـــق الخب مـــن مـــدى التقـــدم فـــي تحقيـــق أهـــداف، وقـــد قـــام فري
بمؤشـــرات أهـــداف التنميـــة المســـتدامة )Inter Agency and Expert Group-SDGs( بوضـــع إطـــار 
للمؤشـــرات العالميـــة ألهـــداف وغايـــات خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2030، تـــم اعتمـــاده مـــن 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي يوليـــو 2017، والـــذي تتضمـــن علـــى )232( مؤشـــرا تـــم التوصل 

ـــتمر. ـــور مس ـــي تط ـــرات ف ـــذه المؤش ـــداد ه ـــة إع ـــت عملي ـــأنها. ومازال ـــام بش ـــاق ع ـــى اتف إل
وبمـــا أن البيئـــة هـــي أحـــد أبعـــاد التنميـــة المســـتدامة فقـــد احتـــوى ذلـــك اإلطـــار علـــى مؤشـــرات بيئيـــة، 
ــذي تنتمـــي  ــاع الـ ــا يخـــص القطـ ــاء بتطبيـــق مـ ــة االعتنـ ــة البيئـ ــدات حمايـ والتـــي يفتـــرض علـــى وحـ

اليـــه جهتهـــا مـــن هـــذه المؤشـــرات.
 مرفق بالملحق بعض مؤشرات التنمية المستدامة

المؤشرات البيئية في االستعراض الطوعي الوطني األول )1439هـ/2018(

مســـتدامة  تنميـــة  نحـــو  )1439هــــ/2018(  األول  الوطنـــي  الطوعـــي  االســـتعراض  تقديـــم  تـــم 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، والـــذي أعدتـــه وزارة التخطيـــط واالقتصـــاد فـــي المنتـــدى السياســـي 
ـــر  ـــي مق ـــو 2018م ف ـــي 9 -18 يولي ـــد ف ـــذي عق ـــتدامة ال ـــة المس ـــي بالتنمي ـــتوى المعن ـــع المس الرفي

األمـــم المتحـــدة بنيويـــورك. 
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ــنوات  ــة بحســـب السـ ــا الفعليـ ــع قيمهـ ــا مـ ــة التـــي تـــم عرضهـ ــرات البيئيـ ــق المؤشـ ــق بالملحـ مرفـ
المحـــددة.

تقرير المؤشرات البيئية

مـــن األهميـــة أن تقـــوم وحـــدات حمايـــة البيئـــة بإصـــدار تقريـــر عـــن المؤشـــرات التـــي تـــم اختيارهـــا 
مـــن ضمـــن المؤشـــرات المعروضـــة فـــي هـــذا الفصـــل أو غيرهـــا مـــن المؤشـــرات البيئيـــة، وبحيـــث 
ـــدة كبيـــرة  ـــر قيـــم هـــذه المؤشـــرات وتحليـــل نتائجهـــا، ففـــي ذلـــك فائ يتـــم التوضيـــح فـــي هـــذا التقري
فـــي تنبيـــه ســـواء متخـــذي القـــرار فـــي الجهـــة ذاتهـــا أو الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة كجهـــة 
ـــة، فإنـــه إيفـــاء لمتطلـــب الهيئـــة العامـــة  مختصـــة.  وإذا كانـــت وحـــدة حمايـــة البيئـــة مازالـــت فـــي البداي
ـــوي  ـــر يحت ـــداد تقري ـــن إع ـــه يمك ـــة، فإن ـــرات البيئي ـــع المؤش ـــل م ـــدد التعام ـــة بص ـــة البيئ ـــاد وحماي لألرص
علـــى عـــدد محـــدود مـــن المؤشـــرات البيئيـــة، حيـــث يعتبـــر ذلـــك كافيـــً بحســـب الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد 

وحمايـــة البيئـــة وذلـــك فـــي المراحـــل األوليـــة لعمـــل وحـــدات حمايـــة البيئـــة.

المؤشرات المقترحة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

جدول رقم )2( يوضح المؤشرات المقترحة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
المؤشرات المقترحة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 المؤشرات المختارةم

نسبة اإلنجاز في اإلجراءات التصحيحية السنوية 1

2
المعدل السنوي ألنواع وتركيزات ملوثات الهواء )اكاسيد النيتروجين-الكبريت-

الجزيئات( 

المعدل السنوي لحجم المخلفات الخطرة3

عدد الغرامات أو المخالفات البيئية السنوية4

عدد الحوادث البيئية/السنة5

عدد الشكاوى البيئية/السنة6

عدد حمالت التفتيش البيئي/السنة7

عدد المراجعات البيئية )التدقيق(/السنة8

جدول رقم )2(
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في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

الفصل العاشر
تقارير االلتزام البيئي

المــقدمـــة

 الجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل وحـــدة حمايـــة البيئـــة فـــي تحقيـــق االلتـــزام البيئـــي، مـــن األهميـــة أن يتـــم 
عكســـها فـــي تقاريـــر تســـتعين بنتائـــج المؤشـــرات، ويتـــم فيهـــا توثيـــق كل مـــا تـــم، وإبـــراز 

النجاحـــات واإلخفاقـــات، وتحليـــل المســـببات ووضـــع الحلـــول.
ومـــن المفيـــد اإلشـــارة إلـــى أن تقديـــم المعلومـــات حـــول االلتـــزام البيئـــي للهيئـــة العامـــة لألرصـــاد 
وحمايـــة البيئـــة لـــم تعـــد مســـألة اختياريـــة، بـــل أن الجهـــات ملزمـــة قانونـــً بتقديـــم مـــا يفيـــد عـــن 
التزامهـــا البيئـــي بصفـــة دوريـــة ومســـتمرة، ممـــا يكســـب ذلـــك عمليـــة إعـــداد تقاريـــر االلتـــزام البيئـــي 

أهميـــة كبيـــرة.
ـــادة  ـــدأ هـــذا الفصـــل بتوضيـــح المرجعيـــة القانونيـــة التـــي تلـــزم الجهـــات الحكوميـــة باإلف ـــا يب ومـــن هن
حـــول التزامهـــا البيئـــي، وبعدهـــا يتنـــاول أهـــداف تقاريـــر االلتـــزام البيئـــي ومحتوياتهـــا، مـــع تقديـــم 
نموذجـــً للتقريـــر التنفيـــذي المقـــدم مـــن قبـــل وحـــدات حمايـــة البيئـــة فـــي الجهـــات الحكوميـــة للهيئـــة 

ـــة البيئـــة. العامـــة لألرصـــاد وحماي

المرجعية القانونية

مـــن النصـــوص القانونيـــة التـــي تلـــزم الجهـــات الحكوميـــة بإفـــادة الجهـــة المختصـــة حـــول التزامهـــا 
البيئـــي اآلتـــي: 

اشـــتمل األمـــر الســـامي رقـــم )13662( وتاريـــخ 1438/3/20هــــ علـــى فقـــرة بإلـــزام الجهـــات الحكوميـــة   ·
ـــص  ـــن ترخي ـــؤولة ع ـــة المس ـــات الحكومي ـــة والجه ـــة بالبيئ ـــروعات ذات العالق ـــن المش ـــؤولة ع المس
مشـــروعات ذات تأثيـــر ســـلبي محتمـــل علـــى البيئـــة بتزويـــد الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة 

بمعلومـــات عـــن الحالـــة البيئيـــة للمنشـــآت داخـــل مرافقهـــا بشـــكل مســـتمر. 
مرفق األمر السامي رقم )13662( وتاريخ 1438/3/20هـ بالملحق.

المـــادة )5-5( مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة للنظـــام العـــام للبيئـــة، ألزمـــت الجهـــات العامـــة والمعنيـــة   ·
واألشـــخاص القائمـــون علـــى تنفيـــذ أو تشـــغيل المشـــروعات بموافـــاة الجهـــة المختصـــة )الهيئـــة 
العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة( وبصفـــة دوريـــة بمـــا يفيـــد التزامهـــا باألســـس والمقاييـــس والمعاييـــر 

واإلجـــراءات البيئيـــة.

أهداف تقارير االلتزام البيئي

1.  إبراز كافة الجهود المبذولة من الجهة العامة في سبيل اإليفاء بالتزاماتها البيئية.
2.  إعطـــاء صـــورة تفصيليـــة عـــن المشـــكالت البيئيـــة المرتبطـــة بنشـــاط الجهـــة العامـــة والقطـــاع الـــذي 

56



تشـــرف عليـــه، وتوضيـــح المعوقـــات التـــي تواجـــه عمليـــة تطبيـــق اإلجـــراءات المتعلقـــة بمواجهـــة هـــذه 
المشـــكالت. 

ـــة المشـــروعات التابعـــة لهـــا أو التـــي  ـــه الجهـــة العامـــة بصـــدد مراقب ـــان بصفـــة خاصـــة مـــا تقـــوم ب 3.  بي
تتولـــى مســـؤوليتها أو تقـــع فـــي نطـــاق القطـــاع الـــذي تشـــرف عليـــه، ومـــا يرتبـــط ذلـــك مـــن القيـــام 

ـــر البيئـــي. بالتفتيـــش والرصـــد البيئـــي والتأكـــد مـــن إجـــراء دراســـات تقييـــم األث
4.  توضيـــح الجوانـــب المتعلقـــة بالشـــكاوى حـــول التلـــوث البيئـــي ســـواء كان عـــن طريـــق الجمهـــور أو 

جهـــات حكوميـــة وبيـــان درجـــه هـــذه المشـــكلة.
ـــه،  ـــذي تشـــرف علي ـــر األداء البيئـــي للجهـــة العامـــة والقطـــاع ال ـــان اإلجـــراءات المتخـــذة بشـــأن تطوي 5.  بي

ــدد. ــذا الصـ ــا بهـ ــع اتخاذهـ ــة المزمـ ــراءات المقبلـ ــورات واإلجـ والتصـ

محتويات تقرير االلتزام البيئي

يشـــتمل تقريـــر االلتـــزام البيئـــي العـــام علـــى كافـــة الجوانـــب المتعلقـــة بااللتـــزام البيئـــي، وعـــن فتـــرة 
زمنيـــة ســـنة أو أكثـــر، وقـــد يكـــون نصـــف ســـنوي أو ســـنوي.

تقرير االلتزام البيئي

الجهة: ...............................................................................................................................................

اإلدارة المسئولة عن إعداد التقرير: ........................................................................................................

الجهة المقدم إليها التقرير: ..................................................................................................................

هدف التقرير: .........................................................................................................................................

معد التقرير: ..........................................................................................................................................

تاريخ إعداد التقرير: .......................................... الفترة الدورية التي يغطيها التقرير: ............................
الجوال: ..................................................  البريد اإللكتروني: ................................................................
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محتويات التقرير:
الجزء األول: تطبيق المتطلبات البيئية:

ــات،  ــات والنفايـ ــاء، المخلفـ ــواء والمـ ــات الهـ ــل ملوثـ ــك، مثـ ــل موقعـ ــية داخـ ــة الرئيسـ ــات البيئـ ملوثـ
اســـتهالكات الميـــاه والطاقـــة، تلـــوث األراضـــي، والتأثيـــرات الســـلبية علـــى المجتمـــع المحيـــط، مـــع 
تقديـــم معلومـــات محـــددة )مثـــال انبعاثـــات SOx مـــن الوحـــدات، واحتمـــاالت تلـــوث الميـــاه الجوفيـــة 

مـــن الصـــرف الصناعـــي(.

قائمة بأهم المظاهر البيئية وترتيب أولوياتها:

ظروف التشغيلنوع الملوثالنشاطرقم
أولوية المشكلة 

البيئية

الجزء الثاني: االلتزام القانوني:

اإلجراءات القانونية 
)تقديم تفاصيل اإلجراءات قانونية التي تم اتخاذها ضد الجهة نتيجة لمشاكل بيئية(

نوع اإلجراء القانوني المتخذوصف اإلجراء
أسباب 

المشكلة 
البيئية

نوع 
المشكلة 

البيئية

إجراء 
مؤجل

إجراء 
فعلي

إجراء 
باإلغالق 
جزئي

إجراء 
باإلغالق 
كلي

قد يشمل اإلجراء 
التزام قانوني، أوامر 

بالتنظيف أو المعالجة.
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الجزء الثالث: مياه الصرف الصحي:
خصائص مياه الصرف خال فترة التقرير

صرف المياه خال فترة التقرير
ماحظاتالوحدةالنتيجة

المصدر
الصرف في البيئة الطبيعية خالل فترة التقرير

م3الحجم الكلي للمياه
كمية الملوثات في مياه الصرف خالل عام التقرير:

)TDS( المواد الصلبة الكلية 	·

 )TSS( المواد الصلبة العالقة 	·

)COD( الطلب الكيميائي على األكسجين 	·

)BOD( الطلب البيولوجي على األكسجين 	·

غيرها )برجاء التحديد( 	·

مياه الصرف إلى محطة المعالجة:
حجم المياه المنصرفة م3·	

حجم المياه المنصرفة الذي يتعدى الحدود أو المعايير  م3·	
مياه الصرف إلى المياه البحرية:

حجم المياه المنصرفة م3·	
حجم المياه الذي يتعدى الحدود أو المعايير )بما فيها درجة الحرارة(  م3·	
الصرف على المجاري السطحية )مثال: برك صرف صناعي مكشوفة(:

حجم المياه المنصرفة م3·	
حجم المياه المنصرفة الذي يتعدى الحدود أو المعايير  م3·	

المياه الجوفية:
هل يتم رصد جودة المياه الجوفية؟ 	·

حاالت جودة المياه الجوفية خالل فترة التقرير: برجاء وضع عالمة أمام  	·
الوصف المناسب:

ــح ضــارا  تخطى تــلــوث الــمــيــاه الــجــوفــيــة حـــدود الــمــوقــع، وأصــب 	·
بالمستخدمين اآلخرين

ال   / الموقع، لكنه ليس ضارا  الجوفية حدود  المياه  تلوث  تخطى  	·
يسبب ضررا محسوسا للمستخدمين اآلخرين 

تلوث محلى للمياه الجوفية داخل الموقع  	·

ال يوجد تلوث للمياه الجوفية 	·

عدد المرات الي تم فيها تجاوز المقاييس البيئية للمياه مع ذكر التركيز

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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الجزء الرابع: جودة الهواء:
االنبعاثات إلى الهواء خال فترة التقرير

االنبعاثات إلى الهواء خال فترة التقرير
ماحظاتالوحدةالنتيجة

المصدر 

انبعاث الملوثات المحلية خالل فترة التقرير

· كمية الملوثات المنبعثة:

 )Sox( أكاسيد الكبريت ·

)NOx( أكاسيد النتروجين ·

particulates الجسيمات ·

· األمونيا

· غيرها ... برجاء التحديد

الحدود  االنبعاثات  فيه  تتعدى  الذي  الوقت  من  المئوية  النسبة   ·
المسموح بها

%

غازات االحتباس الحراري خالل فترة التقرير

· انبعاثات ذات عالقة بالعمليات

)CO2( ثاني أكسيد الكربون ·

· غازات احتباس حراري أخرى
 CO2 ــن  ــ طـ

مكافئ

 )H(CFCs كلوروفلوروكربون )هيدرو(

· جرد المخزون من H(CFCs( في بداية عام التقرير

· جرد المخزون من H(CFCs( في نهاية عام التقرير

· المستخدم من H(CFCs( في بداية عام التقرير

· المستخدم من  H(CFCs(في نهاية عام التقرير

عدد المرات الي تم فيها تجاوز المقاييس البيئية للهواء مع ذكر التركيز ونوع الملوث
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الجزء الخامس: المخلفات الصلبة والنفايات الخطرة:
االنبعاثات إلى الهواء خال فترة التقرير

المخلفات والنفايات
ماحظاتالوحدةالنتيجة

المصدر

النفايات الخطرة:

المخزنة عند بداية فترة التقرير طن·	

المخزنة عند نهاية فترة التقرير طن·	

تم إرسالها إلى المكب طن·	

تم إرسالها للمحرقة طن·	

المخلفات غير الخطرة:

الكمية المخزنة عند بداية فترة التقرير طن·	

الكمية المخزنة عند نهاية فترة التقرير طن·	

الكمية المرسلة للمكب طن·	

الكمية المعاد تدويرها\استخدامها طن·	

النفايات الطبية\الصحية:

تم إرسالها إلى المكب طن·	

تم إرسالها للمحرقة طن·	

الزيوت المستخدمة:
الكمية طن·	

أين ذهبت؟ طن·	

عدد المرات الي تم فيها تجاوز المقاييس البيئية للنفايات مع ذكر نوع المخالفة:

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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الجزء السادس: الشكاوى:
توضيح عدد الشكاوى المتعلقة بالمشاكل البيئية التي تم تسجيلها خال فترة التقرير:

القضية 
البيئية

عدد المشاكل البيئية وفقا لكل 
نوع*

ملخص للشكاوى من 
النوعين

2 و3 يشمل سبب الشكوى

اإلجراء 
التصحيحي الذي 

تم اتخاذه 123

* يرجى استخدام التالي كمرشد لتصنيف الشكاوى البيئية:
النوع األول: شكاوى ناتجة عن حادثة منفردة عارضة.  ·

النـــوع الثانـــي: شـــكاوى متعلقـــة بعمليـــات مســـتمرة والتـــي تـــم أو ســـيتم مواجهـــة تأثيراتهـــا مـــن   ·
خـــالل إجـــراءات تصحيحيـــة.

النـــوع الثالـــث: شـــكاوى متعلقـــة بعمليـــات مســـتمرة والتـــي لـــم يتـــم مواجهـــة تأثيراتهـــا حيـــث لـــم   ·
يتـــم التعـــرف علـــى اإلجـــراءات التصحيحيـــة.

الجزء السابع: التدقيق البيئي لالتزام: 

ملخص نتائج التدقيق البيئي لالتزام

اإلجراءات التي تم اتخاذهانوع المشكلة البيئية
لمواجهة الفجوة

إجراءات إضافية لمواجهة الفجوة

يتم إرفاق تقرير التدقيق البيئي
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التقرير التنفيذي

ـــة  ـــرة مـــن قبـــل وحـــدة حماي ـــة قصي ـــرات دوري ـــذي يتـــم رفعـــه فـــي فت ـــر ال ـــر التنفيـــذي هـــو التقري التقري
البيئـــة فـــي الجهـــة الحكوميـــة إلـــى الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة، وذلـــك بهـــدف تقديـــم 
صـــورة موجـــزة وعامـــة حـــول أبـــرز مظاهـــر ومعالـــم االلتـــزام البيئـــي للجهـــة الحكوميـــة فـــي فتـــرة 

إعـــداد التقريـــر. وفيمـــا يلـــي عـــرض نمـــوذج إرشـــادي لهـــذا لتقريـــر التنفيـــذي.

التقرير االلتزام البيئي التنفيذي 
)دوري(

الجهة: ............................................................................................................................................................

اإلدارة المسئولة عن إعداد التقرير: .................................................................................................................

الجهة المقدم إليها التقرير: ..........................................................................................................................

هدف التقرير: ................................................................................................................................................

معد التقرير: ..................................................................................................................................................

تاريخ إعداد التقرير: ............................... الفترة الدورية التي يغطيها التقرير: ............................................ 

الجوال: ..................................................  البريد اإللكتروني: .........................................................................

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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محتويات التقرير:

ماحظاتالنعمالبند

معلومات عامة:

تنفيذ وتحديد الواجبات والمهام لوحدات حماية البيئة                                                        	·

تطبيق الهيكل التنظيمي إلدارة حماية البيئة                                                                 	·

وجود الكوادر البشرية المؤهلة إلدارة مكتب حماية البيئة                                                    	·

التزام كافة إدارات الوزارة بتنفيذ )النظام العام للبيئة(                                                       	·

تنفيذ البرامج التدريبية لنظام اإلدارة البيئية                                                                 	·

الحصول على األيزو 14001:2015                                                                   	·

خطط الرصد الذاتي والقياسات والتحاليل البيئية                                                          	·

التنسيق مع إدارات الهيئة فيما يتعلق بالشأن البيئي                                                        	·

اإلجراءات التصحيحية للمنشآت التابعة                                                                  	·

التنسيق واالتصاالت الخارجية بوحدة حماية البيئة بالهيئة العامة  	·
لألرصاد وحماية البيئة                     

االلتزام البيئي خالل الفترة التي يغطيها التقرير: 

هل توجد أنشطة بيئية للجهة الحكومية خالل فترة إعداد التقرير   .1
أو جوانب بيئية أخرى من المهم ذكرها

في حال نعم: 

الوصفالنشاط أو الجانب البيئي

المتطلبات أو المالحظات السابقة التي وضعتها الهيئة العامة   .2
أو  الحكومية،  للجهة  البيئي  األداء  البيئة حول  لألرصاد وحماية 

إجراءات قانونية تم اتخاذها ضد الجهة نتيجة لمشكالت بيئية

في حال نعم: 

المتطلب أو اإلجراء القانوني ما تم اتخاذه من معالجات
)اإلجراء التصحيحي(

 مخطط التغلب على
المشكلة البيئية

التقرير  فترة  خالل  استحدثت  التي  الطارئة  البيئية  المشكالت   .3
واإلجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد الجهة نتيجة لمشكالت 

بيئية خالل فترة التقرير          

64



في حالة نعم: 

  نوع المشكلة البيئية الطارئة
 ما تم اتخاذه من معالجات

)اإلجراء التصحيحي(
 مخطط التغلب على

المشكلة البيئية

ملحوظة: مع تحديد كمية االنبعاثات المذكورة 

التي تم رصدها للمقاييس والمعايير واالشتراطات  التجاوزات   .4
البيئية المعتمدة خالل فترة التقرير وذلك بحسب نتائج التفتيش 

والتدقيق البيئي الذاتي أو من خالل تفتيش الجهة المختصة

في حالة نعم 

نوع التجاوزات في الحدود 
المسموح بها تبعً للقانون 

العام للبيئة

ما تم اتخاذه من معالجات
)اإلجراء التصحيحي(

مخطط التغلب على 
التجاوزات

ملخص اإلجراءات التصحيحية لحل المشكلة:

تاريخ االنتهاء الشخص المسؤول اإلجراء

توقيع مقدم التقرير: ................................................................................   التاريخ ...............................
...........................

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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نموذج تفتيش بيئي مختصر في المنشآت الصحية
الفترة الزمنية التي تغطيها بيانات السجل من ........./........../......................

محتويات التقرير

أوال: بيانات عامه للمنشأة الصحية:

اسم المنشأة: 	·

العنوان: 	·

التليفون: 	·

اسم المدير: 	·

اسم مسئول وحدة البيئة: 	·

عدد العاملين الكلي: 	·

ثانيا: وصف األنشطة المختلفة للمنشأة الصحية:

مالحظاتالعددالبند

حجم العمل:  متوسط عدد المرضى الكلي يوميً: 

المرضى المنومين            	·

المرضى الزائرين      	·

ثالثًا: مصادر التلوث البيئي الناشئ عن أنشطه المنشأة الصحية:

مالحظاتالنعمالبند 
·	هل هناك سياسات واجراءات خاصة صادرة من وزارة الصحة

والتعقيم  والتطهير  النظافة  لخدمات  ومعملية  دوائية  كيماويات  	·
وكيماويات التخدير
·	ضوضاء واهتزازات

·	مياه ملوثة

·	مخلفات خطرة )معدية – ممرضة – باثولوجيه – سنون ومواد حادة(
·	تلوث الهواء
·	أخرى )حدد(

في حال اإلجابة يتم ارفاق المعلومات اإلضافية
رابعا: إجراءات الحفاظ على البيئة داخل وخارج المنشأة الصحية:

االنبعاثات الصادرة عن المنشأة 

المالحظاتالمصدر
االنبعاثات الغازية

االنبعاثات السائلة

االنبعاثات الصلبة

66



خامسًا: إجراءات متابعه المخلفات داخل وخارج المنشأة الصحية:

االنبعاثات الغازية – المحرقة األولية:  .1
توصيف االنبعاثات الغازية )من كل مصدر( 	·

اسم الوحدة اإلنتاجية المتولد منها االنبعاثات. 	·
نوع الوقود المستخدم  	·

معدل االنبعاث )م٣/سنة( 	·

المصدر/الوحدة الملوث  تركيز الملوث
)ملجم/ م٣( حدود القانون

تركيز الملوث قبل المعالجة )ملجم/م3( تركيز الملوث بعد المعالجة )ملجم/م3(

مخلفات الصرف الصحي:   .2
توصيف مياه الصرف من كل وحدة إنتاجية )كمية مياه الصرف من الوحدة اإلنتاجية م3/يوم( 	·

الملوثالمصدر
 تركيز الملوث

)ملجم/لتر(
حمل الملوث )طن/

سنة(

الملوثالمصدر
تركيز الملوث للمياه 

الداخلة
تركيز الملوث للمياه 

الخارجة

توصيف االنبعاثات السائلة:   .3
ما هي المؤشرات التي يتم تحليلها )حسب تقرير  	·

االلتزام( 
من مصادر المياه للمنشأة 	·

من مياه الشرب 	·

من نقاط الخروج )أو الصرف( من المنشأة الصحية 	·

من أماكن صرف المخلفات السائلة من المعامل  	·
وغيرها

4. المخالفات الصلبة )لكل وحدة إنتاجية(:

اسم الوحدة اإلنتاجية  ·

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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 نوع المخلفات
الصلبة

 كمية المخلفات
الصلبة )طن/سنة(

 حجم المخلفات
الصلبة )م3/سنة(

مالحظات

ورق

بالستيك

زجاج

أخشاب

مواد عضوية

معادن

أخرى )أذكرها(

· طرق التخلص من المخلفات الصلبة
· إجماليات المخلفات الصلبة على 

مستوى المنشأة الصحية

111
5. نقل المخلفات إلى خارج المنشأة:

من يقوم بالنقل  ·
ما هي وسيلة النقل   ·

فصل أو معالجة/إعادة استخدام أي من المخلفات داخل أو خارج المنشأة:  .6

العملية (الفصل/نوع المخلفاتالمصدر
المعالجة(

 الكيفية
)الطريقة(

بيع/حرق/تدوير/
أخرى

مــخــصــص  مـــكـــان  وجــــــود   .7
مؤقتًا  الــمــخــلــفــات  لــتــخــزيــن 
بالمنشأة إلى حين نقلها إلى 

خارج المنشأة: 

نعم  oال  o

8. مواصفات مكان التخزين: 

بالنسبة  التخزين  مكان  موقع   ·
للمنشأة

مناسب  oغير مناسب  o

· هل هناك أي تجهيزات لمكان التخزين)أذكرها(
· هل المكان مطابق لالشتراطات 

البيئية
نعم  oال  o
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9. ماحظات أخرى على أنشطة إدارة المخلفات الخطرة : 

10. إدارة المواد الخطرة:

مجال الكميةالمادة الخطرةالمصدر
االستخدام

التخزين -التخلص 
من العبوات 

الخطرة

مطابقة 
العبوات 

للمواصفات

وجود بيانات 
السالمة واألمان 

للمواد

مالحظات عامة: 

رأي المقيم:

توقيع مقدم التقرير: ..............................................................................................  التاريخ .................................
..............................

دليـل وحدة حماية البيئة
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مبادرة المستشفيات الصديقه للبيئة

وهـــي تلـــك المستشـــفيات التـــي تعـــزز الصحـــة العامـــة باســـتمرار، وتحـــد مـــن تأثيرهـــا علـــى البيئـــة. 
ــاء علـــى األمـــراض، وتعـــرف العالقـــة الوثيقـــة بيـــن صحـــة  وتســـاهم فـــي نهايـــة المطـــاف فـــي القضـ

اإلنســـان والبيئـــة.
 ويتضـــح هـــذا المفهـــوم مـــن خـــالل: اســـتراتيجياتها، وعملياتهـــا ومـــن خـــالل الحوكمـــة، وهـــي 
األوليـــة  الوقائيـــة  والممارســـات  البيئـــي،  بالعمـــل  المحليـــة  االحتياجـــات  بيـــن  تربـــط  التـــي 
المجتمـــع  فـــي  البيئيـــة  الصحـــة  تعزيـــز  الـــى  الراميـــة  النشـــاطات  فـــي  االنخـــراط  خـــالل  ومـــن 
والمســـاواة الصحيـــة واالقتصـــاد األخضر.والمتأمـــل فـــي وثيقـــة أعمـــال المستشـــفيات الصديقـــة 
للبيئـــة العالميـــة يجدهـــا تركـــز علـــى دعـــم الجهـــود القائمـــة حـــول العالـــم لتشـــجيع المزيـــد مـــن 
ـــد  ـــى الصعي ـــة عل ـــم الصحي ـــز النظ ـــي تعزي ـــي، وبالتال ـــاع الصح ـــي القط ـــة ف ـــة البيئي ـــتدامة والصح االس
العالمـــي. وتقـــدم هـــذه الوثيقـــة إطـــارا شـــامال للمستشـــفيات والنظـــم الصحيـــة فـــي كل مـــكان 
 فـــي العالـــم لتحقيـــق مزيـــد مـــن االســـتدامة والمســـاهمة فـــي تحســـين الصحـــة البيئيـــة العامـــة.

ـــل  ـــود العم ـــن بن ـــلة م ـــى سلس ـــوي عل ـــة. كل يحت ـــداف مترابط ـــرة أه ـــة عش ـــة العالمي ـــم الوثيق وتض
التـــي يمكـــن للمستشـــفيات واألنظمـــة الصحيـــة تنفيذهـــا. ويحـــدد األدوات والمـــوارد لدعـــم التنفيـــذ. 
ومعظـــم المستشـــفيات تحـــرص علـــى أن تبـــدأ مـــع التركيـــز علـــى اثنيـــن أو ثالثـــة مـــن األهـــداف ورســـم 
المقبـــل. التحـــدي  إلـــى  ذلـــك  بعـــد  لالنتقـــال  خطـــة  مـــع  لتحقيقهـــا،  محـــددة  خطـــوات  مســـار 

أهداف استدامة المستشفيات:

1- القيادة والعناية بأولويات الصحة البيئية.
2- استبدال المواد الكيميائية الضارة ببديلة أكثر أمانا.
3- التقليل والتخلص اآلمن من نفايات الرعاية الصحية.

4- تنفيذ كفاءة استخدام الطاقة النظيفة، وتوليد الطاقة المتجددة
5- تقليل استهالك المياه وتزويد المستشفى بمياه الشرب النظيفة.

6- تحسين استراتيجيات النقل للمرضى والموظفين.
7- تقديم خدمات الطعام على نحو صحي مستدام.

8- توفير األدوية وإدارتها بأمان والتخلص من األدوية منتهية الصالحية.
9- دعم مباني المستشفيات الصديقة للبيئة من حيث التصميم والبناء
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مبادرة التحول نحو المستشفيات الصديقه للبيئة

ـــات  ـــر المنتج ـــتخدام ونش ـــر واس ـــة تطوي ـــريع عملي ـــى تس ـــدف إل ـــي ته ـــادرات الت ـــن المب ـــدة م ـــي واح ه
المفضلـــة بيئيـــا وممارســـات تشـــييد المبانـــي الخضـــراء فـــي المستشـــفيات والعيـــادات الطبيـــة فـــي 
ــفيات  ــة المستشـ ــة فـــي حركـ ــراف المعنيـ ــع األطـ ــات جميـ ــمل التحالفـ ــاء العالـــم. وتشـ ــع أنحـ جميـ
ــن،  ــام، والمورديـ ــرأي العـ ــادة الـ ــة، وقـ ــة الصحيـ ــادة الرعايـ ــفيات، وقـ ــراء وهـــي قـــادة المستشـ الخضـ
والباعـــة وغيرهـــم مـــن قـــادة الجامعـــات والجهـــات الحكوميـــة الذيـــن يمكـــن أن يحققـــوا مـــوارد تحويـــل 

المستشـــفيات القائمـــة لتصبـــح أكثـــر اســـتدامة. وتحمـــل المبـــادرة فـــي طياتهـــا ســـبعة عناصـــر:
الطعام في المستشفى  -1

استخدام المياه في المستشفى  -2
النفايات في المستشفى  -3

الطاقة البديلة في المستشفى  -4
المباني الخضراء التصميم في المستشفى  -5

كفاءة استخدام الطاقة في المستشفى  -6
النقل داخل وحول المستشفى  -7

وهـــي تـــكاد تتطابـــق فـــي عناصرهـــا مـــع األهـــداف العشـــرة التـــي وردت فـــي الوثيقـــة الدوليـــة 
ســـابقا. ذكرهـــا  ورد  التـــي  المســـتدامة  للمستشـــفيات 

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة

الملحقات

ملحق رقم )1( المصطلحات

أوال: مصطلحات البيئة ومكوناتها:

مفهومـــهالمصطلح

علم البيئة 
Ecology

كانت  سواء  الحية  الكائنات  بين  التفاعالت  يدرس  الذي  الحياة  علم  فروع  أحد  هو 
نباتية أو حيوانية دقيقة وهو علم يعني بدراسة مكان المعيشة وكيفية استخدام 

الكائنات للعناصر المتاحة.

البيئة
Environment 

تحتويه  ما  وكل  خارجي،  وفضاء  ويابسة  وهواء  ماء  من  باإلنسان  يحيط  ما  كل 
هذه األوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات 

طبيعية وأنشطة بشرية 

طبقة األوزون 
Ozone Layer

هي جزء من الغالف الجوي الذي يحيط بالكرة األرضية تتكون طبقة األوزون من غاز 
إليها  ويرمز  ببعضها  مرتبطة  أكسجين  ذرات  ثالث  من  يتكون  الغاز  وهذا  األوزون 
بالرمز الكيميائيO3 وتعمل طبقة األوزون على حماية الحياة على سطح األرض عن 
طريق حجب وامتصاص األشعة فوق البنفسجية الضارة التي تنبعث من الشمس 
من دخول الغالف الجوي. ومؤخرًا تعاني طبقة األوزون من النضوب بسبب الغازات 
المنبعثة من األرض خاصة غازات الكلوروفلوروكربون )CFCs( التي تستخدم في 
اإليروسوالت والثالجات والمبردات وكمنظفات في العديد من الصناعات وتستخدم 

في طفايات الحريق

بيئة العمل
Work environment 

هي المحيط الفيزيائي والظروف والشروط المحيطة باإلنسان في األماكن التي 
يتواجد فيها إلتمام عمله سواء كان ذلك داخل أو خارج األبنية والمنشآت

التوازن البيئي
 Environmental

balance

على  وسالمتها  إنتاجها  على  تؤثر  التي  البيئة  ومعدالت  نسب  في  االستقرار  هو 
إعالة  على  الطبيعية  البيئة  قدرة  بأنه  البيئي  التوازن  يعرف  كما  الطويل.  المدى 

الحياة على سطح األرض دون مشكالت أو مخاطر تمس الحياة البشرية.

المحيط الحيوي
Biosphere

الحيز من الكرة األرضية الذي يمكن أن توجد فيه حياة، ويشمل الطبقات السطحية 
من األرض اليابسة والطبقات السطحية من المياه والطبقات من الهواء القريبة من 

األرض.

النظام البيئي
Environmental system

دقيقة  وكائنات  وحيوانات  نباتات  من  الحية  العضوية  الكائنات  من  مجموعة  هو 
موجودة في منطقة معينة، إلى جانب بعض العناصر غير الحية مثل التربة والماء 
والهواء والطاقة الشمسية، حيث تؤثر هذه المكونات وتتأثر يبعضها ضمن نظام 

متقن وموزون.

االحتباس الحراري 
Global Warming

زيادة درجات حرارة الغالف الجوي القريبة من سطح األرض. ويستخدم هذا المصطلح 
لظاهرة ارتفاع درجات حرارة األرض التي حدثت )ويتوقع زيادتها في المستقبل(.

اإلدارة البيئية
 Environmental
  management

إدارة الموارد الطبيعية والبشرية من اجل تحقيق التنمية المستدامة المتواصلة 
لإلنسان ومجتمعه في أي مكان وبما يضمن تحسين جوده حياته وحياه األجيال 

المستقبلية في مجتمعه 

االتفاقيات البيئية
الدولية واإلقليمية

وهي االتفاقيات التي تسن على المستوى اإلقليمي أو الدولي بهدف الحفاظ على 
مكافحة  واتفاقية  المناخ  تغير  اتفاقية  مثل  البيئة،  عناصر  من  عنصر  أو  مكون 
لها  تنظم  التي  الدول  تلزم  بيئية  قوانين  بمثابة  االتفاقيات  هذه  وتعتبر  التصحر. 

االمتثال لاللتزامات واألحكام الواردة بها. 
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األنظمة )القوانين( 
البيئية

هي القوانين التي تسنها الدولة بغرض تنظيم عالقة نشاط اإلنسان بالبيئة، وتبين 
البيئة  ماهية  وتحدد  فيه،  يعيش  الذي  الطبيعي  الوسط  اتجاه  والتزاماته  حقوقه 
وأنماط األنشطة المضرة بالبيئة، واآلثار القانونية المترتبة على تلك األنشطة. ويوجد 
عادة هناك قانون عام للبيئة، وقوانين مستقلة لكل جانب أو عنصر من عناصر 

البيئة مثل قانون المياه، قانون حماية البيئة البحرية وغيرها

ISO 14000 سلسلة مقاييس خاصة بنظم اإلدارة البيئية، وضعتها المنظمة الدولية للقياسات
الموحدة ISO وهذه السلسلة عبارة عن مجموعة من المواصفات االختيارية التي 
تحافظ على البيئة، وتتيح للمنظمات والشركات التي تلتزم بها إتباع إدارة بيئية 
سليمة تقوم على أسس واحدة متفق عليها عالميً، وبالتالي فهي تضمن وتكفل 

حماية البيئة من التلوث وذلك بالتوازي مع المتطلبات االقتصادية واالجتماعية

نظام اإلدارة البيئية
 Environmental

management system

نظام اإلدارة البيئية )EMS( هو نظام يوفر اآللية التي تمكن من متابعة وتطوير 
األداء البيئي للمؤسسات والشركات. حيث يعرف بأنه إطار عمل نظامي يهدف إلى 
إدخال اإلدارة البيئية ضمن نشاط المنشاة ومنتجاتها وخدماتها، يعمل ضمن دورة 
مستمرة من التخطيط والتنفيذ والتقييم والتصحيح لإليفاء بمتطلبات االمتثال 
وااللتزام البيئي، يتم من خاللها وبصفة مستمرة مراقبة وتقييم وتحسين تنظيم 
من  والحد  للجهة/المنشأة  البيئية  الجوانب  على  والسيطرة  التحكم  وعمليات 

تأثراتها السلبية على البيئة.

التخطيط البيئي
 environmental

planning

إعداد  خالل  من  المستدامة،  التنمية  تحقيق  إلى  يسعى  الذي  التخطيط  ذلك  هو 
الخطط البيئية، ودمج البعد البيئي في الخطط األخرى، بحيث ال تتعدى المشروعات 

واألنشطة المخططة االعتبارات البيئية

التدقيق البيئي
Environmental audit

الدراسة العلمية الصادرة عن الجهة االستشارية لمراجعة أداء المنشأة من الناحية 
البيئية لتحديد الثغرات التي من شأنها إحداث تلوث بيئي ولوضع خطة تصحيحية 

بيئية لتحسين الوضع البيئي للمنشأة 

التربية البيئية
 Environmental

education

والقيم  والمفاهيم  والمهارات  والسلوك  اإلدراك  لتنمية  المنظمة  العملية  هي 
التي تؤدي إلى التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية بطريقة إيجابية. كما تعرف 
بالبيئة  ومهتم  واعي  جيل  تكوين  إلى  يهدف  الذي  التربية  من  النمط  ذلك  بأنها 
وبالمشكالت المرتبطة بها، ولديه من المعارف والقدرات العقلية والشعور بااللتزام، 
ما يتيح له أن يمارس فرديً وجماعيً حل المشكالت القائمة، وأن يحول بينها وبين 

العودة إلى الظهور

التفتيش البيئي
 Environmental

inspection

مختلف  على  البيئة  مفتشو  ينفذها  التي  والحقلية  الميدانية  العمليات  هي 
المنشئات، للوقوف على أي نشاط من شأنه إحداث تلوث بيئي، والتحقق من درجة 
االلتزام بتطبيق األنظمة والمقاييس والمعايير البيئية. والتفتيش البيئي قد يكون 
رسميً من خالل الجهة البيئية الرسمية، أو ذاتيً من خالل وحدة حماية البيئة التابعة 

للمنشأة

تقييم األثر البيئي
 Environmental

impact assessment

الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد اآلثار المحتملة أو الناجمة عن المشروع واإلجراءات 
والوسائل المناسبة لمنع اآلثار السلبية على البيئة أو الحد منها وتحقيق أو زيادة 

المردودات اإليجابية للمشروع على البيئة

التنمية المستدامة
 Sustainable
development

هي التنمية التي ترتكز على األبعاد االجتماعية والبيئية واالقتصادية. وتهدف من 
خالل االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم اإلخالل بالنظم البيئية، إلى تلبية 
في  والنظم  الموارد  هذه  صالحية  استمرارية  ضمان  مع  الحاضر،  الجيل  احتياجات 

تلبية احتياجات األجيال القادمة

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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مفهومـــهالمصطلح

التوعية البيئية
 Environmental

awareness

هي عملية تعميم المعرفة البيئية في المجتمع ودورها في سلوكيات واقتصاد 
وصحة اإلنسان. كما تعرف بأنها البرامج أو النشاطات التي توجه للناس عامة أو 
لشريحة معينة بهدف توضيح وتعريف مفهوم بيئي معين أو مشكلة بيئية، لخلق 
اهتمام وشعور بالمسئولية، وبالتالي تغير اتجاههم ونظرتهم، وإشراكهم في 

إيجاد الحلول المناسبة

حماية البيئة 
 Environmental

 protection

المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك من خالل مجموعة 
السياسات والتدابير التي تهدف إلى ذلك.

مبدأ الملوث يدفع
 polluter pays

principle

يعني وجوب تحميل الملوث أعباء النفقة الخارجية واألضرار البيئية التي تنتج عن 
نشاطه ويدخلها في دالة إنتاجه

ثانيًا: مصلحات صحة البيئة: 

مفهومـــهالمصطلح

صحة البيئة
Environmental health

تلك األمور الخاصة بصحة اإلنسان ومرضه التي تحددها عوامل بيئية. كما تعنى 
البيئة التي  البيئية بالنظريات والممارسات العملية لتقييم العوامل في  الصحة 
تؤثر على الصحة والسيطرة عليها.  وتشمل اآلثار المرضية المباشرة الناتجة عن 
المواد الكيمائية واإلشعاعية ومواد بيولوجية أخرى، باإلضافة إلى اآلثار التي تنتج غالبا 
بشكل غير مباشر وتؤثر على صحة اإلنسان وعلى صحة البيئة بشكل عام سواء 

الجسدية أو النفسية أو االجتماعية أو الثقافية.

اإلصحاح البيئي
 environmental

sanitation

العمل على إصالح كل ما يحدثه التواجد البشري أو اآلفات أو الكوارث من تدمير أو 
تلويث للبيئات الطبيعية أو السكنية وذلك بغرض الوقاية من األمراض ومكافحتها 
عن طريق استئصال أو ضبط العوامل البيئية التي تهيئ ألسباب انتشار اإلمراض ومن 

ثم الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث

التلوث
Pollution

يعرف التلوث بأّنه العملية التي تجعل األرض، أو الهواء، أو الماء غير آمنة لالستخدام، 
ويمكن حدوث ذلك من خالل إدخال مادة ملوثة في بيئة طبيعية، وقد يكون الملوث 

غير ملموس، مثل: الضوء، والصوت، ودرجة الحرارة.

العدوى
Infection

هي دخول وتطور أو تكاثر مسبب العدوى في جسم اإلنسان أو الحيوان وقد يكون 
هذا المسبب قادرا على إحداث المرض في الجسم، رغم ما يقوم به الجسم من 
دفاع ومقاومه ضد المسبب والمرض. وتختلف العدوى عن المرض فالمرض هو 

نتيجة التفاعل بين مسبب العدوى والجسم أي أن المرض قد ينتج عن العدوى

ناقالت المرض

هي الكائنات الحية التي تنتقل عن طريقها مسببات األمراض وذلك إما بحملها 
بطريقه اليه بسيطة )بواسطة أرجل وجناحي وفم الحشرات أو القوارض( أو عن طريق 
دخول مسبب المرض الى القناة الهضمية لهذه الكائنات حيث إما أن يبقى المسبب 
على حاله لحين خروجه أو يتكاثر ويتطور قبل أن يخرج عن طريق اللعاب أو البراز 

ويدخل جسم اإلنسان 

الوباء
Epidemiology

هو انتشار أو تفشي مرض بسبب عامل مشترك في مجتمع أو منطقه بدرجه أو 
بنسبه تزيد بوضوح على المستوى العادي المتوقع النتشار هذا المرض ويختلف 
عدد الحاالت الدالة على حدوث وباء تبعا لمسبب العدوى وحجم السكان المعرضين 

وخصائصهم وطريقه التعرض للمسبب ووقت ومكان حدوث المرض 
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المرض المستوطن
Endemic هو الوجود المستمر للمرض أو لمسببه أو للعدوى داخل منطقه جغرافية معنيه

هو اإلنسان أو الحيوان )بما في ذلك الطيور أو الحشرات( الذي يوفر المأوى والعيش المضيف
لمسبب العدوى وذلك في ظروف طبيعية مناسبه لحياته وتكاثره. 

هو العلم الذي يختص بدراسة العوامل والمؤثرات التي تتحكم في حدوث وانتشار علم الوبائيات
المرض 

ثالثًا: مصطلحات اإلضرار بالبيئة: 

مفهومـــهالمصطلح

التلوث البيئي
 Environmental

pollution

وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات لمدة زمنية تؤدي بطريق 
مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بالصحة العامة أو باألحياء أو الموارد الطبيعية أو 

الممتلكات، أو تؤثر سلبً على نوعية الحياة ورفاهية اإلنسان

التدهور البيئي
 Environmental

degradation

التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى 
اختالل التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها

المحلية حوادث التلوث للقدرات  ويمكن  للبيئة  تدهور  أو  تلوث  عنها  ينجم  التي  الحوادث  هي 
الوطنية مكافحتها والتحكم فيها 

الضرر البيئي
 Environmental

damage

خصائصها  في  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ويؤثر  بالبيئة  يلحق  الذي  األذى  هو 
الطبيعية والعضوية، أو يؤثر في وظيفتها فيقلل من قدرتها أو يفقدها هذه القدرة. 
وأيضا يقصد به األذى الذي يلحق اإلنسان والكائنات الحية األخرى والموارد الطبيعية 

نتيجة للتغير في خواص البيئة
الكارثة البيئية 
 Environmental

disaster

الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك 
التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية. 

رابعًا: مصطلحات السامة الكيميائية:

مفهومـــهالمصطلح

األسبستوس
Asbestos

التي  المجهرية  األلياف  بوجود  تتميز  التي  السيليكات  مركبات  من  مجموعة 
تشبه اإلبر، التي يسهل انتشارها في الهواء ويؤدي استنشاقها إلى حدوث األمراض 

الخطيرة للصدر منها سرطان الرئة.

اإليروسوالت
Aerosols

الكبريت.  وتحتوي كثير منها على مركبات  الجوي  الغالف  عالقة في  جسيمات 
البراكين  مثل  الطبيعية  المصادر  منها  متعددة،  مصادر  من  اإليروسوالت  تنبعث 
وبعض  الحشرية  بالمبيدات  يوجد  ومنها  االحــفــوري،  الوقود  حرق  ومنها  الثائرة، 
المذيبات العضوية التي تستخدم في االستخدامات المنزلية والتنظيف، حيث تنبعث 
الملوثة  والكلوروفلوروكربون  الهالوكربونات  مركبات  العبوات  هذه  من  عادة 

للغالف الجوي والتي تعتبر مواد خطرة 

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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التركيز الحيوي 
Bioaccumulation

السلسلة  أو من خالل  االمتصاص  الحية عن طريق  الكائنات  الملوثات في  تراكم 
الغذائية. وهذه الملوثات تكون مركبات ال تدخل في التمثيل الحيوي بينما تظل 
الصناعية.  المركبات  وبعض  الثقيلة  المعادن  مثل  الحي  الكائن  في  مستقرة 

ويمكن عن طريق التركيز الحيوي الوصول إلى حالة البيئة من التلوث.

الديوكسين
Dioxins

مجموعة مواد خطرة سامة ومسببة للسرطان وهي من الناحية الكيميائية مواد 
عضوية تتكون من حلقتين من حلقات البنزين. تنتج مواد الديوكسين كمنتج ثانوي 
الديوكسين كنتيجة  أنواع مبيدات األعشاب، كما تنبعث مواد  إنتاج نوع من  من 
لحرق المواد العضوية المكلورة )مثل مخلفات البالستيك من نوع PVC( والتي توجد 
في القمامة والمخلفات الصناعية. وتتميز مواد الديوكسين بشدة السمية حيث إن 
تركيزات منخفضة نسبيً من الديوكسين تعتبر جرعات قاتلة لكثير من الكائنات 

الحية.

المبيدات
Pesticides

هي مواد كيميائية تقضى على الكائنات الحية غير المرغوب فيها ومنها المبيدات 
)Insecticides( التي تستخدم في مكافحة الحشرات الضارة، والمبيدات  الحشرية 
العشبية )Herbicides(التي تستخدم في مكافحة األعشاب الضارة، تشترك المبيدات 
فيه  المرغوب  غير  الحي  الكائن  في  الحيوية  العمليات  لوقف  تتدخل  في كونها 
بشكل أو بآخر، لذا فهي تعتبر سامة. تعتبر المبيدات الكيميائية ملوثات خطيرة 
للغالف الجوي والبيئة المائية، كما تعمل عادة على قتل العديد من الكائنات الحية 

غير المستهدفة مع الكائنات الضارة المستهدفة.

المادة اآلكلة
Corrosive

هي مادة تسبب حروق خطيرة في مكان االتصال من األمثلة على المادة اآلكلة ماء 
النار )حامض النتريك والصودا الكاوية( )هيدروكسيد الصوديوم(.

المادة المتفجرة 
Explosive

مادة صلبة أو سائلة أو فضالت قابلة بذاتها عن طريق تفاعل كيميائي تنتج غاز بدرجة 
حرارة وضغط وسرعة قادرة على أن تحدث دمارًا بالوسط المحيط.

المادة القابلة 
لالشتعال

Flammable

هي المواد التي تكون في ظل الظروف العادية للنقل قابلة لالحتراق بسهولة أو 
التي يمكن أن تسبب الحريق أو أن تساعد في إشعاله باالحتكاك، والمواد الذاتية 
بشدة  للحرارة  طــاردا  تفاعال  تحدث  أن  يمكن  التي  بها  المتصلة  والمواد  التفاعل 

والمفجرات المنزوعة الحساسية التي يمكن أن تنفجر ما لم تخفف بقدر كاف
المادة المؤكسدة

Oxidizing
مادة غير قابلة بذاتها لالحتراق، ولكنها ربما تسبب أو تساهم بحدوث حريق لمادة 

أخرى عادة عن طريق إنتاج أكسجين.

المادة السامة
Toxic

هي المادة التي تحدث أثرًا عكسيً على الصحة وذلك بالتسبب بجرح أو مرض أو 
وفاة 

مواد مستنفدة 
لألوزون

 OZONE-DEPLETING(
)SUBSTANCES ODS

يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغالف الجوي القريب من 
سطح األرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معً، وتبدأ 

في تفاعالت متسلسلة في طبقة »الستراتوسفير« الجوي تؤدي إلى نفاد األوزون.
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النفايات
waste

هي جميع المواد الناتجة عن النشاط البشري ويتم االستغناء عنها النتهاء المنفعة 
أو زيادتها عن الحاجة، وقد ينتج عنها ضرر باإلنسان أو البيئة إذا لم يتم التخلص منها 

بطرق سليمة

النفايات الخطرة
Hazardous waste

وتكتسب  اإلشعاعية،  أو  الكيميائية  أو  الصناعية  العمليات  من  تتولد  نفايات  أية 
صفة الخطورة بسبب ما تحتويه من مواد أو تركيزات لمواد، أو بسبب تفاعالتها 
وإلحداث  االشتعال،  أو  لالنفجار  قابلة  أو  سمية،  من  به  تتسم  ما  أو  الكيميائية، 
التآكل، أو أية خصائص أخرى ينجم عنها خطرا على حياة اإلنسان أو الكائنات الحية 

أو البيئة، سواء بمفردها أو عند اتصالها بنفايات أخرى

النفايات الطبية
biomedical waste

أي مخلفات تنتج عن مؤسسه طبيه ويشمل ذلك المستشفيات والمستوصفات 
والمختبرات الطبية والعيادات الصحية وغيرها 

النفايات المعدية
 Infectious Medical

Waste

هي النفايات التي يحتمل أن تنقل األمراض المعدية، الشتمالها على البكتيريا أو 
الفيروسات أو الفطريات التي يمكن أن تنتقل بين الكائنات 

النفايات الصيدالنية
 Pharmaceutical

wastes

هي نفايات المنتجات الصيدالنية واألدوية والعقاقير واللقاحات واالمصال والقوارير 
التي لم تعد مطلوبة لالستخدام 

النفايات الكيميائية
Chemical waste

هي النفايات الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية التي تنتج عن إجراءات التشخيص 
التصوير  مــواد  كيماويات  تشمل  كما  التطهير  وعمليات  المخبرية  والتجاوب 

والمركبات العضوية كالزيوت والمذيبات. 

اعاده تدوير النفايات
Recycling

بفصل  النفايات،  من  النافعة  المواد  استرجاع  يمكن  خاللها  من  التي  العمليات 
هذه المواد أو معالجتها إذا تطلب األمر، وذلك إلعادة تصنيعها، أو إعادة استخدامها 

كوقود مثالً    

النفايات الكيميائية 
المسببة للتغيرات 

الجينية

تشمل بقايا العقاقير المستخدمة لعالج السرطان عند تحضيره أو إعطائه، واألدوية 
المنتهية الصالحية منها خاصه، وسائر النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع أو نقل 
أو تحضير أو إعداد تلك العقاقير وكذا الحقن والقفازات والمالبس واألوعية الملوثة 

ومواد إزالة االنسكاب وإفرازات المرض الذي يتلقى العالج الكيماوي.

النفايات الحادة
Sharps

وهي النفايات ذات الحواف الصلبة والحاده )كاإلبر، والسرنجات، المشارط، الشفرات، 
الزجاج المكسور( 

نفايات المعادن الثقيلة
Heavy Metals waste

 وهي المواد واألجهزة التي تدخل في تصنيعها المعادن أو احدى مشتقاتها ومن 
أمثلتها أجهزه قياس درجات الحرارة وأجهزه ضغط الدم

النفايات المشعة
 Radioactive Medical

Waste

وهي بقايا غرف األشعة والمختبرات المتخصصة والمحاليل المشعة المستخدمة 
كبقايا  وخالفه،  المشع  اليود  خاصه  السينية  األشعة  في  الطبية  التحاليل  في 

السوائل التي تستخدم للبحث العلمي أو العالج اإلشعاعي 

دليـل وحدة حماية البيئة
في اإلدارة العامة لصحه البيئة
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العبوات المضغوطة
Gas cylinder

أو  المبيدات  عبوات  مثل  مضغوطة  غــازات  على  تحتوي  قد  التي  العبوات  هي 
األكسجين أكسيد االثيلين وغيرها والتي قد تستعمل في أعمال عالجيه أو غيرها، 

والتي من الممكن أن تنفجر إذا تعرضت لضغط عال من الداخل أو الخارج 

النفايات الباثولوجيه
Pathological waste

أجزاء  من  التوليد  وغرف  والتشريحية  الجراحية  العمليات  غرف  عن  ينتج  ما  وهي 
وأجزاء  للنمو  القابلة  غير  األجنة  وأجــزاء  المستأصلة  واألعضاء  المبتورة  األنسجة 
المشيمة وغيرها من األجزاء الناتجة عن أجسام سليمه ال تحمل أي ميكروبات 

معديه. 
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ملحق رقم )2( االتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية 

االتفاقيات اإلقليمية:  .1
اتفاقية الكويت اإلقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث )1978م(.  ·

البروتوكـــول الخـــاص بالتعـــاون اإلقليمـــي لمكافحـــة التلـــوث بالنفـــط والمـــواد الضـــارة األخـــرى فـــي   ·
الحـــاالت الطارئـــة - يتبـــع اتفاقيـــة الكويـــت اإلقليميـــة للتعـــاون فـــي حمايـــة البيئـــة البحريـــة مـــن 

التلـــوث )1978م(.
االتفاقية اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن )عام 1982م(.  ·

البروتوكـــول الخـــاص بالتعـــاون اإلقليمـــي لمكافحـــة التلـــوث بالنفـــط والمـــواد الضـــارة األخـــرى فـــي   ·
ـــدن  ـــج ع ـــر وخلي ـــر األحم ـــة البح ـــى بيئ ـــة عل ـــة للمحافظ ـــة اإلقليمي ـــع االتفاقي ـــة - ويتب ـــاالت الطارئ الح

)عـــام 1982م(.
·  البروتوكـــول الخـــاص بالتلـــوث البحـــري الناجـــم عـــن نشـــاطات استكشـــاف واســـتغالل الجـــرف 
ـــة  ـــة البحري ـــة البيئ ـــة للتعـــاون فـــي حماي ـــة الكويـــت اإلقليمي القـــاري )عـــام 1989م( - ويتبـــع اتفاقي

مـــن التلـــوث )1978م(.
البروتوكـــول الخـــاص بحمايـــة البيئـــة البحريـــة مـــن التلـــوث مـــن مصـــادر فـــي البـــر )عـــام 1990م( -   ·
بروتوكـــول حمايـــة البيئـــة البحريـــة مـــن التلـــوث مـــن مصـــادر فـــي البـــر - فـــي منطقـــة المنظمـــة 

ـــة )عـــام 1978م(. ـــة البيئـــة البحري اإلقليميـــة لحماي
البروتوكـــول الخـــاص بالتحكـــم فـــي نقـــل النفايـــات الخطـــرة عبـــر الحـــدود البحريـــة والتخلـــص   ·
مـــن النفايـــات الخطـــرة وغيرهـــا مـــن النفايـــات )عـــام 1998م( - ويتبـــع اتفاقيـــة الكويـــت اإلقليميـــة 

للتعـــاون فـــي حمايـــة البيئـــة البحريـــة مـــن التلـــوث )1978م(.
اتفاقيـــة المحافظـــة علـــى الحيـــاة الفطريـــة ومواطنهـــا الطبيعيـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون لـــدول   ·

الخليـــج العربيـــة )2001(.

االتفاقيات الدولية:  .2
االتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفط )عام 1954م(.  ·

تعديـــالت االتفاقيـــة الدوليـــة لمنـــع تلـــوث البحـــر بالنفـــط )عـــام 1954م(، المعنيـــة بإجـــراءات   ·
.)1971( حجمهـــا  وتحديـــد  النفـــط  ناقـــالت 

التعديـــالت المتعلقـــة بحمايـــة حاجـــز الشـــعاب العظيـــم )1971(، والتـــي أضيفـــت لالتفاقيـــة الدوليـــة   ·
لمنـــع التلـــوث البحـــري بالنفـــط )عـــام 1954م(. 

اتفاقية إنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في الشرق األدنى )عام 1965م(.  ·
اتفاقيـــة المبـــادئ التـــي تحكـــم نشـــاطات الـــدول فبمـــا يختـــص باستكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء   ·

الخارجـــي بمـــا فـــي ذلـــك القمـــر والكواكـــب األخـــرى )عـــام1967م(.
المعاهدة الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية لألضرار الناتجة عن التلوث بالزيت )1969م(.  ·

اتفاقيـــة حظـــر تخزيـــن ووضـــع األســـلحة النوويـــة ذات التدميـــر الشـــامل فـــي قـــاع البحـــر أو المحيـــط   ·
ـــام 1971م(. ـــا )ع ـــة لهم ـــة التحتي ـــي الترب وف

اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين األسلحة البكتيرية )البيولوجية( والسامة )عام 1972م(.  ·
االتفاقية الخاصة بحماية المعالم الحضارية العالمية والتراث الطبيعي )1972م(.  ·

اتفاقية منع التلوث البحري بإلقاء المخلفات والمواد األخرى )1972م(.  ·
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ـــج عـــن الســـفن )1973م( والمعـــدل ببرتوكـــول عـــام 1978م  االتفاقيـــة الدوليـــة لمنـــع التلـــوث النات  ·
)ماريـــول(. وتعديـــالت 1997م.

معاهدة التجارة العالمية ألصناف الحيوان والنبات البري المهدد باالنقراض)سايتس( )1979م(.  ·
اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة )1979م(  ·

اتفاقية حفظ األنواع المتنقلة من الحيوانات المتوحشة )عام 1979م(.  ·
معاهدة األمم المتحدة لقانون البحار )عام 1982م(.  ·

معاهدة فينا لحماية طبقة األوزون )1985م(.  ·
اتفاقية اإلنذار المبكر بالحوادث النووية )عام 1986م(.  ·

اتفاقية المساعدة في حالة الحوادث النووية واإلشعاعية الطارئة )عام 1986م(.  ·
بروتوكول مونتريال حول المواد المستنزفة لطبقة األوزون )عام 1987م(.  ·

اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها )عام 1989م(.  ·
المعاهدة الدولية لإلنقاذ )عام1989م(.  ·

ــة األوزون  ــتنزفة لطبقـ ــواد المسـ ــال المتعلـــق المـ ــول مونتريـ ــدن )1990م( لبروتوكـ ــالت لنـ تعديـ  ·
)1987م(.

االتفاقيـــة المتعلقـــة بتطبيـــق الجـــزء xi )1994م( مـــن معاهـــدة األمـــم المتحـــدة لقانـــون البحـــار   ·
1982م(. )عـــام 

تعديـــالت كوبنهاجـــن )1992م( لبروتوكـــول مونتريـــال حـــول المـــواد المســـتنزفة لطبقـــة األوزون   ·
1987م(. )عـــام 

معاهدة األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخي )عام 1992م(.  ·
إنفاقيه التنوع البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية )1992م(  ·

اتفاقية تحريم تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام األسلحة الكيماوية وتدميرها )عام 1993م(.  ·
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )عام 1994م(.  ·

البروتوكـــول الخـــاص بامتيـــازات الســـلطة الدوليـــة لقـــاع البحـــار وحصاناتهـــا )1998م(، ويتبـــع   ·
معاهـــدة األمـــم المتحـــدة لقانـــون البحـــار )عـــام 1982م(.

بروتوكـــول كيوتـــو )1997( التابـــع لمعاهـــدة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة للتغيـــر المناخـــي )عـــام   ·
1992م(.

ــام 1973،  ــفن، لعـ ــة لمنـــع التلـــوث مـــن السـ ــة الدوليـ ــام 1997( لتعديـــل االتفاقيـ بروتوكـــول )عـ  ·
بصيغتهـــا المعدلـــة ببروتوكـــول عـــام 1978 المتعلـــق بهـــا.

اتفاقيـــة روتـــردام بشـــأن الموافقـــة المســـبقة عـــن علـــم بمـــواد كيميائيـــة معينـــة ومبيـــدات وآفـــات   ·
خطـــرة للتجـــارة الدوليـــة )1998م(.

بروتوكـــول بـــازل بشـــأن المســـؤولية والتعويـــض عـــن التلـــوث الناجـــم عـــن نقـــل النفايـــات الخطـــرة   ·
ـــر الحـــدود )1999م( والتخلـــص منهـــا عب

اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة )2001م(.  ·
مذكـــرة تفاهـــم حـــول حمايـــة وإدارة الســـالحف البحريـــة وموائلهـــا فـــي المحيـــط الهنـــدي وجنـــوب   ·

شـــرق آســـيا )2001م(
اتفاقية باريس للتغير المناخي )2015م(  ·
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