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يف اجملال اًحييئيف اجملال اًحييئيف اجملال اًحييئيف اجملال اًحييئجمَس احلاس حة جمَس احلاس حة جمَس احلاس حة جمَس احلاس حة حاالت ثسذي حاالت ثسذي حاالت ثسذي حاالت ثسذي : : : : أ والأ والأ والأ وال

متخؽ جمَس احملاس حة ابدذطاضات واسـة يف جمال اًصكاتة   حويَية 17املؤرخ يف  95/20مبوحة أ حاكم ال مص  ي
متم  1995 .املـسل وامل

مٌَ يصاكة  اجملَس هوؾية جس يري اًِيئات واملطاحل اًـمومية ويلمي رشوط اس خـٌلل  69حفسة املادة 
ا ؿىل مس خوى اًفـاًية  موال اًـمومية وجس يرُي ُشٍ اًِيئات املطاحل ٌَموارد واًوسائي املادية وال 
نس من  واًيجاؿة والاكذطاد ويلمي جمَس  احملاس حة كواؿس ثيؼمي معي اًِيئات اخلاضـة ًصكاتخَ ويخب 

يات وا حصاءات اًصكاتة ادلاذَية نٌل حيق ًلضاة جمَس احملاس حة ظحلا ٌٌَلدة  احلق دلدول  56وحود أً 
ي حمي اتتؽ ٌَِيئة حمي اًصكاتة .58ونشا  هل حق سَعة اًخحصي و الاس خـاهة خبرباء حسة املادة . ل 

وؿَيَ حمكن جماالت ثسذهل يف جمال اًصكاتة اًحيئية يف مسى اًزتام  اًِيئات اخلاضـة ًصكاتخَ خملخَف 
.اًدرشيـات املخـَلة ابًحيئة يف خمخَف هوايح اًدس يري



ؾلة  مصاكدخَ يطسر اجملَس ثوضياثَ واكرتاحاثَ تلصض حتسني مصدود و

جس يري اًِيئات املـيية

ىل املصسوم اًصئايس  احملسد ٌَيؼام ادلاذًل  1995هومفرب  20املؤرخ يف   95/377وابًصحوع ا 
جملَس احملاس حة ميىٌيا أ ن وسدشف الاُامتم ابًلضااي اًحيئية من ذالل اًخوضيات اًواردة يف 

ثلاريص هوؾية اًدس يري ًحـظ اًلصف اًوظيية امللكفة جصكاتة اًلعاؿات ذات اًطةل املحارشة ابًلضااي 
منية املس خسامة نلعاع اًفالحة، اًصي، اًيلي، اًطياؿة و اًطحة حسة املادة  خ  10اًحيئية و ًا

من املصسوم اًصئايس ساًف اذلهص ، ُشا الاُامتم يـىس الاوشلال أ مام أ دعار ُشٍ اًؼاُصة 
ذ  مضن اسرتاثيجيات  َضححت ثسرخأ  واذلي أ تسثَ اًسَعات اًـمومية ؿىل أ ؿىل املس خوايت  ا 

منية الاكذطادية خ .ًا



 

ن جمَس احملاس حة ًيست دليَ ركاتة  ا 
ىٌَ جيصي  ذاضة ابًلضااي اًحيئية ًو

ظار ركاتة  مثي ُشٍ اًصكاتة الس امي يف ا 
هوؾية اًدس يري ويسرج مضن اًخلاريص 

ا املالحؼات  اًيت يطسُر
والاس خًذاخات املخـَلة ابجلاهة 

اًحييئ، ويف ما يًل ؾيية حول أ مه 
اًخحليلات واًخحصايت اًيت يلوم هبا 

جمَس احملاس حة يف اجملال اًحييئ



ابًًس حة 
ٌَلعاع 
اًطياؾي

مثال ) متخكل ادلوةل اًـسيس من املؤسسات واًرشاكت اًوظيية
ذكل رشنة سوانظصاك وفصوؾِا اخملخطة يف معَية اس خلالل ال ابر 

ال هخاج  ضيسالمؤسسة )وحىصيص اًحرتول، يف جمال اًطيسةل 
من  10حسة املادة واًيت ختضؽ ًصكاتة  اًلصفة اًثامٌة ( ال دوية

احملسد ٌَيؼام ادلاذًل جملَس  377-95املصسوم اًصئايس رمق 
ظار ركاتة هوؾية اًدس يري ؿادة ما يلوم جمَس احملاس حة ، ويف ا 
دراج مالحؼات وثوضيات يف ( ال ياكد خيَو ثلصيص)احملاس حة  اب 

ية يف  اجلاهة اًحييئ ثخـَق مبسى اًزتام ُشٍ اًرشاكت ابملـايري ادلًو
ما يخـَق تخَوير احمليط واًسالمة اًخرشية ذاضة ثكل املخـَلة 
تعصق اًخزَص من اًيفاايت اًطياؾية ، ويس خـني اجملَس يف 

 ذكل ابًخلاريص اًخلٌية ٌَِيئات اخملخطة يف جمال احملافؼة ؿىل اًحيئة



يف كعـــاع 

 اًطحة 

ثخىفي اًلصفة اًثاًثة جملَس احملاس حة ابًصكاتة ؿىل اًلعاع 
-95من املصسوم اًصئايس رمق  10حسة املادة اًلصفة اًطحي 

ويخضمن اًربانمج احملاس حة ادلاذًل جملَس احملسد ٌَيؼام  377
اًس يوي ملصاكدة هوؾية جس يري املؤسسات اًـمومية 

وختطص خاهة من اًخلصيص ( مؤسسة 800) الاسدشفائية، 
ملسى احرتام املسدشفيات ملـايري اًيؼافة واًوكاية من 

ال مصاض ونشا رشوط اًخزَص من اًيفاايت اًعحية ،حير 
ؿادة ما ثلوم فصق اًصكاتة مبـاييات ميساهية ٌَِيئات حمي 
اًصكاتة ٌَوكوف ؿىل مسى احرتام املسدشفيات   ملـايري 

اًطحة اًـمومية  ؛ ويف اٍهناية ثخوج معَية اًصكاتة تخحصيص 
.ثلصيص يخضمن املالحؼات واًخوضيات يصفؽ ٌَجِات اخملخطة



  ابًًس حة
َلصف ذات ٌ

الادذطاص 
ميي  الاكَ

وؿسدُا جسـة ؛ حسدهتا 
من املصسوم  11املادة 

ساًف  95/377اًصئايس 
اذلهص حلكف جصكاتة جس يري 

ميية  ادلاؿات الاكَ
واًِيئات اًـمومية اًواكـة 
ميِا اجللصايف  ثخىفي  يف اكَ
مباكحفة اًفساد اًحييئ من 
ذالل ركاتة مسى ثيفيش 
اًلواهني واًخيؼاميت من 

ظصف اًحدلايت 
واًوالايت يف اجملال اًحييئ 

مبوحة اًطالحيات 
اخملوةل ًِا مضن كواهني 

.اًحدلية واًوالية

وسؽ كاهون اًحدلية جس يري ديارات حير 
رشاك املواظيني،  منية من ذالل ا  خ وايت ًا وأ ًو

اًحدلية يه " مٌَ أ ن  2حير ثيص املادة 
ميية ًالمصنزية، وماكن ملٌلرسة  اًلاؿسة اال كَ

ظار مشارنة املواظن يف  املواظية، وجشلك ا 
 31املادة   وجسمح". جس يري اًشؤون اًـامة

وشاء مخسة جلان  ٌَمجَس اًشـيب اًحدلي اب 
جلية اًطحة واًيؼافة وحٌلية اًحيئة، : مهنا

أ ولك اًلاهون  املخـَق ابًحدلية ضالحيات نٌل
 ور ؿسيسة ًِيئة اًحدلية، مت حتسيسُا يف  حم

اًيؼافة وحفغ اًطحة واًعصكات اًحدلية، 
حير جسِص اًحدلية ؿىل ثوزيؽ املياٍ اًطاحلة 

ٌَرشب، رصف املياٍ املس خـمةل ومـاجلهتا، مجؽ 
اًيفاايت اًطَحة وهلَِا ومـاجلهتا، وماكحفة 

ال مصاض املخيلةل، واحلفاظ ؿىل حصة ال كشية 
ماهن واملؤسسات املس خلدةل ٌَجمِور،  وال 

.  وضياهة ظصكات اًحدلية



ومن ذالل اًصكاتة اًيت ( تدلية 1500اًحدلايت، )مفثال معَية مجؽ اًيفاايت املزًنية من ادذطاص ادلاؿات احملَية 
ا ُشٍ اًلصف يمت مصاكدة مسى احرتام اًحدلايت ًرشوط وكواؿس اًطحة اًـمومية  من ثوفري احلاوايت ، ) جتُص

وسائي هلي اًيفاايت ، ثوفري املوارد اًخرشية ، وضؽ وثيفيش اخملعط اًخوحهييي دلؽ اًيفاايت ، حير جسي جمَس 
دراهجا مضن ثلاريٍص .احملاس حة يف ُشا اًطسد اًـسيس من املالحؼات واًيت مت ا 

وشاء مصانز ملـاجلة وردم اًيفاايت وثلص ترضورة ختَص اًحدلايت من اًيفاايت  حير كامت ادلوةل اب 
ال ان اًىثري من اًحدلايت ال ثَزتم هبشٍ اال حصاءات  وثلوم ابًخزَص من  املزًنية يف ُشٍ املصانز ، ا 

ؾشوائية ؿىل اًصمغ من امذالك مـؼم اًحدلايت خملعط ثوحهييي دلؽ اًيفاايت ،  مفارغاًيفاايت يف 
ا ، وهلاط ثوزيـِا ،  ال أ ن مـؼمِا ال حيرتم ُشا اخملعط من حير ؿسد احلاوايت اًواحة ثوفرُي ا 

...ؿسد ؾٌلل اًيؼافة ، ؿسد وسائي اًيلي 



و جتسر اال شارة أ ن  جمَس احملاس حة 
يَزتم  ابًخوضيات والاكرتاحات اًىفيةل 

تخحسني أ داء اجملَس وثحادل اخلربات 
واملِارات واًخب مالت اًيؼصية حول 

املواضيؽ ذات اًطةل ابًصكاتة اًحيئية يف 
اظار اًخـاون مؽ ال هجزة اًـَيا ٌَصكاتة



ثؽثؽثؽثؽ

و اًـامَني و اًـامَني و اًـامَني و اًـامَني     اًساكن احمليعنياًساكن احمليعنياًساكن احمليعنياًساكن احمليعني،،،،،املصىض، املصافلني ،املصىض، املصافلني ،املصىض، املصافلني ،املصىض، املصافلني اًـامَنياًـامَنياًـامَنياًـامَنياًعحية مشلكة ثواخَ اًعحية مشلكة ثواخَ اًعحية مشلكة ثواخَ اًعحية مشلكة ثواخَ اًيفاايت اًيفاايت اًيفاايت اًيفاايت 

احللي اًعيب، هؼصا خملاظص ثكل اًيفاايت واًيت يخعَة اًخـامي مـِا ظصكا ذاضة مليؽ احللي اًعيب، هؼصا خملاظص ثكل اًيفاايت واًيت يخعَة اًخـامي مـِا ظصكا ذاضة مليؽ احللي اًعيب، هؼصا خملاظص ثكل اًيفاايت واًيت يخعَة اًخـامي مـِا ظصكا ذاضة مليؽ احللي اًعيب، هؼصا خملاظص ثكل اًيفاايت واًيت يخعَة اًخـامي مـِا ظصكا ذاضة مليؽ يف يف يف يف 

ا اخلعرية ؿىل اال وسان واًحيئة خجية أ اثُر ا اخلعرية ؿىل اال وسان واًحيئةاًـسوى ًو خجية أ اثُر ا اخلعرية ؿىل اال وسان واًحيئةاًـسوى ًو خجية أ اثُر ا اخلعرية ؿىل اال وسان واًحيئةاًـسوى ًو خجية أ اثُر اًـسوى ًو

اًيفاايت اًيفاايت جس يري جس يري : : اثهيا اثهيا 

اًعحية ابجلزائصاًعحية ابجلزائص



 
اًيفاايت اًعحيةاًيفاايت اًعحيةثـصيف ثـصيف   --  1

كس حىون ضَحة او ثرتثة ؾن  اًًشاظات اًـالحية يه اًيفاايت اًيت  -
املَوث والادوات  ادلم سائةل، ومن الامثةل ؿىل اًيفاايت اًعحية املـسية

احلادة واجملموؿات احليوية ادلكيلة كري املصقوب هبا و احزاء من اجلسم مت 
ا من الاوسجة اًخرشية واحليواهية ،واًضٌلدات  اًخزَص مهنا وكرُي

ا من الادوات اًعحية اًيت كس حىون ثـصضت  واًلفازات املس خزسمة وكرُي
ًالثطال املحارش مؽ ادلم او سوائي اجلسم واًيفاايت احلادة مثي 

ا من الادوات اًلادرة ؿىل اذرتاق اجلدل  .الاجص،وكرُي

اًيفاايت اًعحية ثًذج من املطادر والاوشعة اًعحية  - 
وحية،  ودور اًـجزة  واًـيادات اًطحية ،املسدشفيات واًحيًو

ؾيادات  و اًحيعصيني الاظحاء وؾيادات الاحباث اًعحية وخمخربات
.   الاس يان
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اًعحيةاًعحيةاال ظار اًلاهوين واًخيؼميي ملـاجلة اًيفاايت اال ظار اًلاهوين واًخيؼميي ملـاجلة اًيفاايت   --22

الوتعلك بتسييش الوتعلك بتسييش   2001/12/122001/12/12الوؤسخ في الوؤسخ في   1919/ / 0101الماًىى سلن الماًىى سلن  -
الٌفاياث، هشالبتها واصالتها ؛الٌفاياث، هشالبتها واصالتها ؛

الوتعلك بتسييش الوتعلك بتسييش   2001/12/122001/12/12الوؤسخ في الوؤسخ في   1919/ / 0101الماًىى سلن الماًىى سلن  -
الٌفاياث، هشالبتها واصالتها ؛الٌفاياث، هشالبتها واصالتها ؛

  2005/04/112005/04/11الوؤسخ في الوؤسخ في   05/11905/119الوشسىم الشئاسي سلن الوشسىم الشئاسي سلن  -
الوتعلك بتسييش الٌفاياث الوشعت؛الوتعلك بتسييش الٌفاياث الوشعت؛

  2005/04/112005/04/11الوؤسخ في الوؤسخ في   05/11905/119الوشسىم الشئاسي سلن الوشسىم الشئاسي سلن  -
الوتعلك بتسييش الٌفاياث الوشعت؛الوتعلك بتسييش الٌفاياث الوشعت؛

  2003/12/092003/12/09الوؤسخ في الوؤسخ في   03/47803/478الوشسىم التٌفيزي سلن الوشسىم التٌفيزي سلن   --
الزي يحذد كيفياث تسييش ًفاياث الٌشاطاث العالجيت؛الزي يحذد كيفياث تسييش ًفاياث الٌشاطاث العالجيت؛

  2003/12/092003/12/09الوؤسخ في الوؤسخ في   03/47803/478الوشسىم التٌفيزي سلن الوشسىم التٌفيزي سلن   --
الزي يحذد كيفياث تسييش ًفاياث الٌشاطاث العالجيت؛الزي يحذد كيفياث تسييش ًفاياث الٌشاطاث العالجيت؛

  2004/12/142004/12/14الوؤسخ في الوؤسخ في   04/40904/409الوشسىم التٌفيزي سلن الوشسىم التٌفيزي سلن  -
الوحذد لكيفياث ًمل الٌفاياث الخاصت الخطشة؛الوحذد لكيفياث ًمل الٌفاياث الخاصت الخطشة؛

  2004/12/142004/12/14الوؤسخ في الوؤسخ في   04/40904/409الوشسىم التٌفيزي سلن الوشسىم التٌفيزي سلن  -
الوحذد لكيفياث ًمل الٌفاياث الخاصت الخطشة؛الوحذد لكيفياث ًمل الٌفاياث الخاصت الخطشة؛

الوحذد الوحذد   2011/04/042011/04/04المشاس الىصاسي الوشتشن الوؤسخ في المشاس الىصاسي الوشتشن الوؤسخ في  -
لطشق هعالجت الٌفاياث الوتكىًت هي األعضاء الجسذيت؛لطشق هعالجت الٌفاياث الوتكىًت هي األعضاء الجسذيت؛

الوحذد الوحذد   2011/04/042011/04/04المشاس الىصاسي الوشتشن الوؤسخ في المشاس الىصاسي الوشتشن الوؤسخ في  -
لطشق هعالجت الٌفاياث الوتكىًت هي األعضاء الجسذيت؛لطشق هعالجت الٌفاياث الوتكىًت هي األعضاء الجسذيت؛

الوحذد الوحذد     2010/06/102010/06/10المشاس الىصاسي الوشتشن الوؤسخ في المشاس الىصاسي الوشتشن الوؤسخ في  -
؛لطشق هعالجت الٌفاياث الساهتلطشق هعالجت الٌفاياث الساهت

الوحذد الوحذد     2010/06/102010/06/10المشاس الىصاسي الوشتشن الوؤسخ في المشاس الىصاسي الوشتشن الوؤسخ في  -
؛لطشق هعالجت الٌفاياث الساهتلطشق هعالجت الٌفاياث الساهت

الوتعلمت الوتعلمت   2008/08/042008/08/04الوؤسخت في الوؤسخت في   0101التعليوت الىصاسيت سلن التعليوت الىصاسيت سلن  -
بتسييش لسن اصالت ًفاياث ًشاطاث العالج؛بتسييش لسن اصالت ًفاياث ًشاطاث العالج؛

الوتعلمت الوتعلمت   2008/08/042008/08/04الوؤسخت في الوؤسخت في   0101التعليوت الىصاسيت سلن التعليوت الىصاسيت سلن  -
بتسييش لسن اصالت ًفاياث ًشاطاث العالج؛بتسييش لسن اصالت ًفاياث ًشاطاث العالج؛

الوتعلمت الوتعلمت   2013/05/122013/05/12الوؤسخت في الوؤسخت في   4141التعليوت الىصاسيت سلن التعليوت الىصاسيت سلن  -
.بتسييش لسن اصالت ًفاياث ًشاطاث العالج راث االخطاس الوعذيتبتسييش لسن اصالت ًفاياث ًشاطاث العالج راث االخطاس الوعذيت

الوتعلمت الوتعلمت   2013/05/122013/05/12الوؤسخت في الوؤسخت في   4141التعليوت الىصاسيت سلن التعليوت الىصاسيت سلن  -
.بتسييش لسن اصالت ًفاياث ًشاطاث العالج راث االخطاس الوعذيتبتسييش لسن اصالت ًفاياث ًشاطاث العالج راث االخطاس الوعذيت



أ ضياف اًيفاايت اًعحيةأ ضياف اًيفاايت اًعحيةأ ضياف اًيفاايت اًعحيةأ ضياف اًيفاايت اًعحية    ----3333

لك اًيفاايت املخىوهة من الاؾضاء : اًيفاايت املخىوهة من الاؾضاء اجلسسية -أ  
اجلسسية واًيفاايت اًيامجة ؾن معَيات اخلعيفة اًخرشية اًياجتة ؾن كاؿات 

.اًـمَيات اجلصاحية وكاؿات اًوالدة

يه اًيفاايت اًيت حتخوي ؿىل حس اميت دكيلة او ؿىل مسياهتا : اًيفاايت املـسية -ب
.اًيت كس ثرض ابًطحة اًخرشية

 :يه اًيفاايت املخىوهة من: اًيفاايت اًسامة -ج

اًيفاايت واًحلااي واملواد اًيت اىهتت ضالحيهتا من املواد اًطيسالهية واًىمييائية  -
 واخملربية؛ 

 اًيفاايت اًيت حتخوي ؿىل حصنزيات ؿاًية من املـادن اًثليةل ؛ -

 .ال حٌلض واًزيوت املس خـمةل واملشيحات -



ال اثر الاكذطاديةال اثر الاكذطادية  --44



اًيفاايت اًعحية اًيفاايت اًعحية مصاحي جس يري مصاحي جس يري   --55    

، ختزين ، هلي و مـاجلة، ختزين ، هلي و مـاجلةفصزفصز

حمتثي اال دارة اًياحجة يف اًخزَص من اًيفاايت اًعحية تفطَِا من املطسر ؾن اًيفاايت اًـامة كري 

يمت فطَِا ومجـِا ثسِوةل مؽ اًيفاايت اًـامة املزًنية، وفق  اًعحية، حير أ ن اًيفاايت كري اًعحية
ىل ؾياية . أ هؼمة ادلؽ واًيلي واًخرصيف املـمتسة دلى اًحدلايت أ ما اًيفاايت اًعحية فا هنا حتخاج ا 

ن نثريًا من  ذاضة يف معَيات اًفصز، وادلؽ، واًخرزين واًيلي، ويف ُشٍ املصاحي اخملخَفة فا 
ضاابت ضارة ٌَـامَني يف مجؽ وهلي  ىل ا  ال دعاء كس حتسث وذاضة يف معَيات اًفصز ذما يؤدي ا 

هَ جية اس خزسام هؼام انحج ًفصز اًيفاايت اًعحية، يـمتس اس خزسام أ هياس مَوهة  اًيفاايت، ذلكل فا 
 .حتمي أ ركام ذاضة حتسد هوع اًيفاية ومس خوى دعورهتا مليؽ ادذالظِا ابًيفاايت اًـامة



فصز و  -أ  
مـاجلة اًيفاايت 
املٌلزةل ٌَيفاايت 

  املزًنية 

يمت فصز اًيفاايت املٌلزةل ٌَيفاايت 
املزًنية تب هياس ذات ًون أ سود حير 

من املصسوم اًخيفيشي  13ثليض املادة 
توحوب فصز هفاايت  03/478رمق 

هخاهجا  اًًشاظات اًـالحية ؾيس مٌحؽ ا 
حبير ال متزج مؽ اًيفاايت املزًنية و 

اًيفاايت املٌلزةل و ال متزج فامي تيهنا



ؾضاء اجلسسية   -ب فصز و مـاجلة اًيفاايت املخىوهة من ال 

خفادي اًـسوى امليخجة تيفس املطاحل ً (... أ ضحؽ ، حزء من رخي، حزء من لكية ) –يمت ثـلمي  أ حزاء ال ؾضاء اًخرشية و كري املىمتةل
، ومييؽ جسَميِا ل حصاهبا  ضٌلان ًـسم اس خـٌلًِا ل قصاض أ دصى كس حىون كري مرشوؿة 

و جتمؽ اًيفاايت املخىوهة من ال ؾضاء اجلسسية مس حلا يف أ هياس تالسديىية ذات ًون أ درض و جس خـمي مصة واحسة ٌَخزَص 
املؤرخ يف  03/478من املصسوم اًخيفيشي رمق  04مهنا ؾن ظصيق حصميسُا ابملصمسة اًخاتـة ٌَمؤسسة حسة املادة 

ظصق مـاجلة اًيفاايت املخىوهة من ال ؾضاء اجلسسية   04/04/11نٌل حسد اًلصار اًوزاري املشرتك املؤرخ يف  -09/12/2003
 :الس امي 

ىل اٌَون ال درض ٌَىيس رضورة  مجؽ هفاايت ادلؽ املس حق يف ثـحئة ضَحة   07و  06املاداتن رمقي  - ضافة ا  اٌَخني ثلذضيان ا 
 .ملَلة تعصيلة حممكة و أ ن يىون لك نيس موضوع ثـصيف تواسعة وزيلة الضلة حتمي مجيؽ املـَومات املخـَلة هبشٍ اًيفاية 

ضافة مواد همييائية ثضمن ؿسم رضر  - زاةل اًـسوى اب  حصاءات ا  املادة اًثامٌة اًيت ثيص ؿىل أ ن مـاجلة ال ؾضاء اجلسسية يخعَة ا 
 اًيفاايت املخىوهة من ال ؾضاء اجلسسية،

اًيت ثوحة مسم جسي ذاص مصمق و مؤرش من ظصف املسؤول ؿىل مصنز اًخرزين ثسون فيَ مجيؽ املـَومات  09املادة  -
ٍهيا أ ؿالٍ 07املشهورة يف املادة  ال ؾضاء اجلسسية أ رتـة ( جتميس ) اًيت ثليض تب ن ال ثخجاوز مسة ختزين  10املادة  -املشار ا 

.أ ساتيؽ



و مـاجلة اًيفاايت ذات دعص اًـسوى فصز  -ج

يمت فصز هفاايت اًـالج ذات دعص اًـسوى حسة ظحيـهتا و هوؾِا ابملطسر حير   -
ثخوفص لك املطاحل اًعحية ؿىل ال هياس اًحالسديىية ذات اٌَون ال ضفص ،  يحَف مسىِا 

، ؿىل ال كي جس خـمي مصة واحسة ، ملاومة وضَحة حبير ال يدرسب مهنا اًلكور  دم 0,1
املؤرخ يف  478/  03ؾيس حصميسُا وفلا ل حاكم املادة اًخاسـة من املصسوم اًخيفيشي رمق 

.اذلي حيسد هيفيات جس يري هفاايت اًًشاظات اًـالحية 09/12/03

جية أ ن ثوضؽ اًيفاايت املـسية اًلاظـة أ و اًشائىة أ و اجلارحة  -
كدي مجـِا املس حق يف ال هياس املـسة ًِشا اًلصض يف أ وؾية ضَحة، 

كالق، حبير ال يدرسب مهنا اًلكور  ملاومة ٌَرصق ومزودة تيؼام ا 
ؾيس حصميسُا، وحتخوي ؿىل مادة معِصة مٌاس حة حسة أ حاكم املادة 

. 478/   03اًثامٌة من املصسوم  اًخيفيشي رمق 



اًسامةو مـاجلة اًيفاايت فصز  -د

حمتثي يف اًيفاايت اًعحية اًياجتة ؾن وشاظات تـظ املطاحل اًعحية مكزربي 

اًخحاًيي اًعحية و مطَحيت ال شـة و اًطيسًية و مصنز حلن ادلم نزخاخات املواد 
اًىمييائية  و احملَوالت و اًىواشف اًيت يمت ذَعِا ابدلم ال حصاء اًخحاًيي ، و مواد 

ابال ضافة اىل املواد اًطيسالهية امليهتية اًطالحية  ...( أ وؾية ، ؿَة ) ثعويص ال شـة 

ويمت  فصز و مجؽ اًيفاايت اًسامة يف أ هياس تالسديىية ذات ًون أ محص جس خـمي مصة 
واحسة ، ملاومة وضَحة حبير ال يدرسب مهنا اًلكور ؾيس حصميسُا وفلا ل حاكم 

اذلي حيسد هيفيات  09/12/03املؤرخ يف  478/  03من املصسوم اًخيفيشي رمق 11
.جس يري هفاايت اًًشاظات اًـالحية

نٌل جية وضؽ تعاكة ؿَهيا يف هفس اًرشوط املعحلة ؿىل اًيفاايت اخلاضة حسة 
من هفس املصسوم 12املادة 



( حمالت ) و جتميؽ هفاايت وشاظات اًـالج ختزين  -ه
 

اذلي حيسد هيفيات جس يري هفاايت  09/12/03املؤرخ يف  478/  03ل حاكم املصسوم اًخيفيشي رمق ظحلا 

زاةل هفاايت وشاظات اًـالج ذات دعص  13/ 04اًخـَمية رمق وأ حاكم . اًـالحيةاًًشاظات  املخـَلة تدس يري شـحة ا 

اًـسوى اًيت ثيص ؿىل أ ن وضؽ و ختزين هفاايت اًـالج جية أ ن يمت يف حمالت مجؽ جس خجية ٌَمواضفات اًخاًية 

حوال ذارج حمالت اًخجميؽجية  - أ ال ثوضؽ هفاايت اًًشاظات اًـالحية تب ي حال من ال 

هفاايت اًًشاظات اًـالحيةال يساع جية أ ن حىون حمالت اًخجميؽ خمططة فلط  -

شارة ؿىل اًحاب ثسل توضوح ؿىل  - احملياس خـٌلل أ ن حىون مـصفة توضوح  أ ي حتمي ا 

أ ن حىون ملَلة و حمصوسة -

وثوضؽ اشارة واحضة ؿىل اًحاب ثحني . أ ن حىون مضاءة  و رمواة و كري مـصضة ٌَـوامي اجلوية و احلصارة  -

اس خـٌلل احملي

مساد املاء و رصف املياٍ و مصنز ًلسي اًيسين - مزودة  اب 

مزودة تيؼام يًدَ تسدول احليواانت -

يمت ثيؼيفِا تـس لك رفؽ و أ ن ثعِص دوراي -

ساؿة  48ساؿة ابًًس حة ٌَمؤسسات اًيت ثخوفص ؿىل مصمسة و  24ؿسم جتاوز رفؽ اًيفاايت كطس مـاجلهتا  -  

.    ابًًس حة ٌَمؤسسة اًيت ال ثخوفص ؿىل مصمسة 



هلي هفاايت وشاظات اًـالج هلي هفاايت وشاظات اًـالج   --وو

 

اًيفاايت امليخجة من كدي املطاحل اًعحية املخواخسة مبلص املؤسسة اًيفاايت امليخجة من كدي املطاحل اًعحية املخواخسة مبلص املؤسسة  -

من اًوكاية و اًسالمة ًخجية دكيلة هلَِا مضن مذعَحات  يمت: الاسدشفائية اًـموميةالاسدشفائية اًـمومية

  04/13ظحلا ل حاكم اًخـَمية رمق . أ ي حادث ؾصيض ٌَمخسذَني يف معَية اال زاةل

اًيفاايت امليخجة من كدي املطاحل اًعحية اخلارحية ؾن ملص املؤسسة اًيفاايت امليخجة من كدي املطاحل اًعحية اخلارحية ؾن ملص املؤسسة  -

شارات ذارحية ػاُصة ثحني  يمت: اًـمومية الاسدشفائيةاًـمومية الاسدشفائية هلَِا تواسعة شاحٌة حتمي ا 

ظحيـة اًيفاايت امليلوةل و ال دعار اًيت ميىن أ ن جشلكِا 

ثوفص حصديص ضادر ؾن وزارة اًحيئة ًيلي مثي ُشٍ اًيفاايت  -

حاوايت دلؽ أ هياس اًيفاايت و ثـحئهتا ؿىل منت اًشاحٌةاس خـٌلل يمت  -

ا و ثحني رمز اًيفاية ،     - جية أ ن حتمي أ هياس اًيفاايت مَطلات ملصوءة يخـشر حمُو

ًيَ  .مـايري دعورهتا ، مكياهتا ، ؾيوان امليخج و املصسي ا 



زاةل     ----يييي زاةل ا  زاةل ا  زاةل ا  هفاايت وشاظات اًـالجهفاايت وشاظات اًـالجهفاايت وشاظات اًـالجهفاايت وشاظات اًـالجا 

 

كصار جية  - أ ن حتوز مصمسة ازاةل هفاايت اًًشاظات اًـالحية ؿىل شِادة املعاتلة و ؿىل حصديص ا 
من اًلاهون  42ضالحية املصمسة ضادر ؾن اجلِة اخملخطة و يه مسيصية اًحيئة ظحلا ل حاكم  املادة 

، وذكل معاتلة ٌَمـايري اًـَمية اًالزمة ٌَخزَص من  04/13و اًخـَمية اًوزارية رمق  01/19رمق 
اًيفاايت ذات دعص اًـسوى و اًيفاايت اًسامة اذلي من شب هَ أ ن يفصز كازات سامة و دعرية كس 

ٌَرعصثـصض حصة املصىض و املس خزسمني و ال فصاد و اًحيئة 

هَ يَزم  - هخاج أ و حمثني هفاايثَ فا  و يف حاةل ؿسم ملسرة  لك مٌخج ٌَيفاايت أ و احلائز ًِا ؿىل ثفادي ا 
زاةل ُشٍ اًيفاايت ؿىل حساتَ اخلاص تعصيلة ؾلالهية تيئيا و ذكل  تضٌلن أ و ابًـمي ؿىل ضٌلن ا 

.  12/12/01املؤرخ يف  19-01ظحلا ل حاكم املادة اًثامٌة من اًلاهون 

هَ و رمٌل حىن مكية اًيفاايت الاس خـٌلل اًرتميس اًلطوى وحسة دًيي درخة  - املصفق ابملصمسة فا 
:املصاد حصميسُا فا ن درخة احلصارة املعَوتة يه 

°900: احلصق  -  

° 1100ما تـس احلصق  -

ثب مني يلعي لك ال دعار مبا فهيا أ دعار حوادث انخخاب جية ان ختضؽ مـاجلة اًيفاايت  ًرشط  -
ًيَ أ ؿالٍ 01/19من اًلاهون  45اًخَوث امليطوص ؾهنا يف املادة  .املشار ا 



هخاج اًيفاايت اًخرصحي اًخرصحي   --زز   هخاج اًيفاايت اب  اب 

ًزامَ مٌش س ية  - يَزم :" اًيت ثيص ؿىل أ ن  19 -01من اًلاهون رمق  21مبوحة املادة  2001ُشا اال حصاء مت ا 

أ و حائزو اًيفاايت اخلاضة اخلعصة ابًخرصحي ٌَوزيص امللكف ابًحيئة  ابملـَومات املخـَلة تعحيـة و مكية و / مٌخجو و 

 10/09/05املؤرخ يف  315-05و مت حتسيس هيفية اًـمي تَ مبوحة املصسوم اًخيفيشي رمق ..."  دطائص اًيفاايت ،

.اذلي حيسد هيفيات اًخرصحي

ىل اال دارة امللكفة ابًحيئة يف أ خي ال يخجاوز زالزة  -  أ شِص تـس هناية اًس ية املـخربة من ُشا (  3) يصسي اًخرصحي ا 

. 315-05اًخرصحي حسة املادة اًثاًثة من املصسوم رمق 

رسال اًخرصحي  - . 12/12/01املؤرخ يف  19 -01من اًلاهون رمق  21ٌٌَلدة املادة اىل وزارة اًحيئة ظحلا يمت ا 
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ميية                                :  امليفسةاًِيئة   اًلصفة الاكَ

كاضيني:فصكة اًصكاتة 

  2015:   اًخيفيساترخي 

                                                 اًـالج ركاتة جس يري هفاايت وشاظات  : موضوع املِمة

 2014/ 2013/ 2012: اًس يوات املاًية موضوع اًصكاتة   

 :تعاكة هلسية ٌَخـصيف ابًِيئة املصاكدة تعاكة هلسية ٌَخـصيف ابًِيئة املصاكدة . . 2

رسيص نٌل ُو حمسد يف اًلصار رمق  256مطَحة ظحية مبجموع  14و ثخوفص ؿىل  1985املؤسسة اًـمومية الاسدشفائية س ية وشاء مت ا
وشاء املطاحل و اًوحسات  26/01/2008املؤرخ يف  2732 ضالح املسدشفيات املخضمن ا  اًطادر ؾن وزارة اًطحة و اًساكن و ا 

. 09/10/2014املؤرخ يف  309املىوهة ًِا ؿىل مس خوى املؤسسة اًـمومية الاسدشفائية  املـسل ابًلصار رمق 



ثليمي معَية جس يري اًيفاايت اًعحيةثليمي معَية جس يري اًيفاايت اًعحيةثليمي معَية جس يري اًيفاايت اًعحيةثليمي معَية جس يري اًيفاايت اًعحية----3333
 

ؾضاء   --أ  أ           ؾضاء فصز و مـاجلة اًيفاايت املخىوهة من ال  .اًخزَص مهنا ؾن ظصيق حصميسُا ابملصمسة اًخاتـة ٌَمؤسسة يمت : اجلسسيةاجلسسيةفصز و مـاجلة اًيفاايت املخىوهة من ال 

هَ فيمت ٌَيفاايت املخىوهة من ال ؾضاء اجلسسية و اًيت يعَهبا أ حصاهبا أ ما ابًًس حة  - وضـِا يف كعؽ مقاش مث يف ؿَة اًاكرثون املخاحة ال فا 

ىل مطَحة اجلثر دون جسجيَِا يف جسي  ختضؽ ل ي مـاجلة من أ ي هوع اكهت و يمت ثسوين ؿَهيا لك املـَومات اًالزمة مث يمت جسَميِا ا 

 ذاص 

حفغ اجلثر حىت ثخحَي و ُو ال مص يمت حفؼِا مبطَحة ابًًس حة ٌَيفاايت املخىوهة من ال ؾضاء اجلسسية و اًيت ال يعَهبا أ حصاهبا  -

 .رواحئ هصهية ثرض ابًـٌلل اًخاتـني ملطَحة حفغ اجلثر و اًعحية اًرشؾي اهحـاث اذلي يسخة 

  فصز و مـاجلة اًيفاايت ذات دعص اًـسوى فصز و مـاجلة اًيفاايت ذات دعص اًـسوى     --بب          

فِيي  2015هوهنا ال حتمي مـامل أ فلية ثحني حسود اًخـحئة أ ما أ هياس س ية  2014ال هياس امللذياة كري معاتلة ٌَمـايري حبير متزيت س ية  -

 كري ضَحة و كري ملاومة و كاتةل ٌَمتزق 

تـظ ال هياس مفذوحة و كري مصتوظة أ و ذمَوءة اكمةل أ ي مل حيرتم فهيا حس اًثَثني ،   -

جصة امليخجة مبطَحة  - فصز اًزخاخات اًفاركة ًحـظ املواد املس خـمةل و اًلفازات املس هتَىة مبطَحة ظة اًصخال اضافة اىل احمللٌات تسون ا 

اال مصاض املـسية و أ هياس مطي ادلم امليخجة مبطَحة ثطفية ادلم ابل هياس ذات اٌَون ال سود و ثـاجل ؿىل  ؾخحاُر هفاايت مزًنية و ذمازةل  ا 

رمغ هوهنا ثطيف نيفاايت مـسية



                  

  و مـاجلة اًيفاايت اًسامة و مـاجلة اًيفاايت اًسامة فصز فصز   --جج                            

اًصمغ من  أ ن  اًيفاايت اًعحية اًياجتة ؾن وشاظات تـظ املطاحل اًعحية ال محص كري مذوفصة ابملؤسسة ؿىل ذات اٌَون ال هياس  -   
واملواد مكزربي اًخحاًيي اًعحية و مطَحيت ال شـة و اًطيسًية و مصنز حلن ادلم نزخاخات املواد اًىمييائية  و احملَوالت و اًىواشف 

 لكِا ثطيف نيفاايت سامة اًطالحية اًطيسالهية امليهتية 

اًخزَص مهنا ؾن ظصيق  ضهبا و ههبا يف جماري مياٍ يمت فامي خيص اًيفاايت اًعحية اًسائةل و اًيت ثطيف نيفاايت ظحية سامة أ ما  -  
ما جصتط لك املىٌات و ال الت امليخجة ًِا مدارشة  تلٌوات اًرصف اًطحي أ و ؾن ظصيق ثفصيلِا يف امللسةل ابًصمغ   اًرصف اًطحي ا 

 .من دعورة ُشٍ املواد ؿىل اًطحة اًـمومية 

  فصز و مـاجلة اًيفاايت املٌلزةل ٌَيفاايت املزًنيةفصز و مـاجلة اًيفاايت املٌلزةل ٌَيفاايت املزًنية  --دد              

حرتامؿسم  -   و جشدت ُشٍ اًيفاايت ذما ادى اىل ثحسد ال هياس ذمَوءة متاما فدـظ املـامل احملسدة ٌَخـحئة  ا 

.أ ضفصمزج اًيفاايت املٌلزةل  نخلَيفات ادلواء و اًوضفات اًعحية  ابًيفاايت ذات دعص اًـسوى و فصزُا تب هياس ذات ًون  - 

فصز اًزخاخات اًفاركة مبطَحة ظة اًـيون يف أ هياس ذات ًون أ سود هحرية احلجم رمغ اهنا ثيسرج مضن اًيفاايت ذات دعص  - 
اًـسوى ،

زاراتمـايية  --  .اتتـة ملطَحة ال مػػػػصاض املـسية مػػػوضوؿة تب هياس ذات ًون أ سود ا 



وهلَِاجتميؽ هفاايت وشاظات اًـالج   - 4  

 

  (  (  حمالت حمالت ) ) ختزين وجتميؽ اًيفاايت ختزين وجتميؽ اًيفاايت   --أ  أ                    

 ؿىل حمي مصنزي ًخرزين و جتميؽ هفاايت وشاظات اًـالج ، ادى اىل اس خـٌلل حمالت الاسدشفائية  ثوفص املؤسسة اًـمومية ؿسم  -

 اًخحاًيي اًعحية ٌَجمؽ املس حق ٌَيفاايت مبزرب كاؿة اًخَوين وس يعة  مثال اس خـٌلل 

شارات و ؿسم ثوفص ُشٍ احملالت ؿىل اٍهتوية و اال انرة و كري مزودة ابملاء و مبيفش ٌَمياٍ اًلشرة  و كري ملَلة و كري حمصوسة  -   مل ثوضؽ ا 

.يمت ثـلميِا وال احملالت اس خـٌلل واحضة ؿىل أ تواهبا ثحني 

 .ساؿة  48يه ختزين اًيفاايت هبا جتاوز املسة اًلاهوهية و و مسد جتميؽ ثخوفص ؿىل حمالت وس يعة ال تـظ اًوحسات اًعحية   -  

  هفاايت وشاظات اًـالجهفاايت وشاظات اًـالجهلي هلي   --بب                

ىل هلي اًيفاايت امليخجة من كدي املطاحل اًعحية املخواخسة مبلص املؤسسة  -   (ؾصابت ) وسائي هلي اس خـٌلل املصمسة يسواي دون ا 

شارات الاسدشفائية تواسعة هلي اًيفاايت امليخجة من كدي املطاحل اًعحية اخلارحية ؾن ملص املؤسسة اًـمومية  -   شاحٌة ال حتمي ا 

ويف قياب حصديص ضادر ؾن وزارة اًحيئة ساري . ذارحية ػاُصة ثحني ظحيـة اًيفاايت امليلوةل و ال دعار اًيت ميىن أ ن جشلكِا 

س خـٌلليمت نٌل ال املفـول ًيلي مثي ُشٍ اًيفاايت  .دعورهتاحاوايت حتمي مَطلات ملصوءة ثحني رمز اًيفاية ، مـايري  ا 



هخاج هفاايت   - 06 زاٍهتا اًـالج ووشاظات اًخرصحي اب  ا 

  

هخاج اًيفاايت  --أ  أ                              هخاج اًيفاايتاًخرصحي اب   اًخرصحي اب 

ال ذالل س ية قياب  - هخاج اًيفاايت اخلاضة اخلعصة ا    2015اًخرصحي اب 

ىل مسيصية اًطحة و اًساكن ًوالية اًوادي  - رسال اًخرصحي ا  يمت ا 

حمخوى ُشٍ اًخرصحيات ثضمن  مـَومات ال ثخعاتق مؽ واكؽ احلال مثال اًخرصحيات ثضميت ؿسم ختزين أ ي هوع أ دص من هفاايت اًـالج  -

.ال دصى  كري أ هَ مت مـايية ختزين تـظ اًيفاايت املخىوهة من ال ؾضاء اجلسسية

حتوزان ؿىل شِادة املعاتلة و ؿىل ال ؿىل مصمسثني الاسدشفائية املؤسسة اًـمومية ثخوفص : : ازاةل اًيفاايت اًعحيةازاةل اًيفاايت اًعحية  --بب                  

 .حصديص ضادر ؾن اجلِة اخملخطة و يه مسيصية اًحيئة 

ىل أ ما  - ذا اكهت اًمكية هحرية فلس ثطي درخة احلصق ا  ابًًس حة دلرخة اًرتميس اًلطوى ختخَف حسة اًمكية املوضوؿة داذَِا ففي حاةل ما ا 

ىل °   1100 ىل ° 600و ما تـس احلصق ا  ذا اكهت اًمكية كَيةل  فلس ثطي درخة احملصكة ا  الاس خـٌلل رمٌل حىن دًيي حسة )°   600، أ ما ا 

ن درخة احلصارة مكية   (تـس احلصق ما ° 1100و ° 900: أ زياء احلصق اًيفاايت املصاد حصميسُا فا 

نخخاب ثب مني يلعي لك ال دعار مبا فهيا أ دعار حوادث اًخَوث   -   ىل رشط ا   .مل يمت ادضاع جشليي مًشب ة مـاجلة اًيفاايت ا 



  املـييني ًدس يري اًيفاايت اخنصاط اًفاؿَني ثليمي  -7  

  

ن : : ثليمي معي املخسذَني املحارشينثليمي معي املخسذَني املحارشين  --أ  أ                         أ مه املخسذَني املحارشين يف معَية جس يري اًيفاايت اًعحية ابملؤسسة اًـمومية ا 

:  اًسائق  ادلؽ ؛: اًيؼافة أ ؾوان اًفصز ؛: ش حَ اًعحيون اال رشاف املس خزسمون : مطَحة اًوكاية و ال من رئيسة  -:مه الاسدشفائية  

اًرتميس: املِين املشلي ٌَمصمسة اًـون  -اًيلي 

.اذلاية اًفصدية الس امي اًلفازات احملمكة و امللاومة  ٌَودز و اجلصح قياب توسائي  -

ن املس خزسمني جيَِون قياب حىوين  - هَ و ؿىل مس خوى خمرب اًخحاًيي اًعحية فا  داذًل أ و ذاريج يف امليسان فـىل سخيي املثال فا 

 .  ال هياس ذات اٌَون ال ضفص اس خـٌلل رضورة 

 :الاسدشفائيةالاسدشفائيةمعي جلية ماكحفة ال مصاض معي جلية ماكحفة ال مصاض ثليمي  ثليمي    --بب                    

وشاء جلية ماكحفة ال مصاض  - .ؿىل مس خوى املؤسسة اًطحيةالاسدشفائية قياب ملصرات  ا 

مس خلةل ذمثةل ًل ظحاء و ش حَ اًعحيني ثلوم تـمي ركايب من ذالل ثيفيش جصانمج مـس سَفا ًخحليق أ ُساف واحضة و ثـخرب اٌَجية ُيئة  -

كصار تـظ اًخوضيات اًيت ال ثسذي مضن أ ؾٌلل و رمام اٌَجية حير انخفت يدٌاىف مؽ ظصيلة اًـمي املـمتسة يف املؤسسة ما ُو   -: مثياب 

ثطَيح أ رضية اًلصفة مبطَحة حصاحة اًـؼام  -املعحخ ثليري رذامة 



ثليمي و ثلسيص حلكفة مـاجلة اًيفاايت من كدي املؤسسةثليمي و ثلسيص حلكفة مـاجلة اًيفاايت من كدي املؤسسةثليمي و ثلسيص حلكفة مـاجلة اًيفاايت من كدي املؤسسةثليمي و ثلسيص حلكفة مـاجلة اًيفاايت من كدي املؤسسة    ----3333

     

ىل أ   معَية      ن جس يري هفاايت ثليمي و ثلسيص حلكفة مـاجلة اًيفاايت من كدي املؤسسة اًـمومية الاسدشفائية مىن من اًخوضي ا 
زاٍهتا و اًخزَص مهنا لكف املؤسسة اًـمومية الاسدشفائية مداًف ماًية مـخربة متثَت أ ساسا ىل كاية ا  :اًـالج  اًعحية مٌش فصزُا ا 

هياس اًحالسديىية   --أ  أ                   هياس اًحالسديىية حلكفة اكذياء ال    حلكفة اكذياء ال 

هياس اًحالسديىية اكذياء        (أ ورو 1= دج  150,00 )ال 

دج  871.650.00:  2012 - 

دج 790.510.50:  2013- 

دج 1.325.493.00:  2014- 

دج 288.405.00:  2014: ال وؾية اًطفصاء اكذياء    

 دج   162.300.00مبحَف :  ًيلي اًيفاايتؾصابت   5اكذياء    

دج 31.400.00مبحَف  سةل رممالت  25اكذياء     



حلكفة املس خزسمني يف مـاجلة اًيفاايتحلكفة املس خزسمني يف مـاجلة اًيفاايتحلكفة املس خزسمني يف مـاجلة اًيفاايتحلكفة املس خزسمني يف مـاجلة اًيفاايت    ----بببب

وس حة ثـيني املس خزسمني

الاخنصاط

ٍلوع اًخاكًيف 

201220132014اًـسد 

رئيسة مطَحة اًوكاية و ال من امللكفة 

تدس يري شـحة اًيفاايت

ؾعةل مصضية100%01472.735.731.134.565.50

01422.149.50422.149.50422.149.50%100اًـون امللكف تدشليي املصمسة

%10رئيس احلؼرية

 

0122.297.3018.581.0017.962.30

سائق اًشاحٌة اخملططة ًيلي هفاايت 

اًـالج

100%01180.363.7590.181.88262.786.00

3327   % 50ؾٌلل اًيؼافة وال ؾوان املِييني

29

 

 

2.149.845.10

 

1.727.359.40

 

دج 1.807.265.80 

  3.247.391.383.392.837.282.510.163.60اجملمػػػػػػػػػػػػوع 



            

    حلكفة املازوت املس هتكلحلكفة املازوت املس هتكلحلكفة املازوت املس هتكلحلكفة املازوت املس هتكل  --جج                    

 دج  195.307.20ًرت شِصاي مبحَف  396مت ثلسيص مكية املازوت املس هتَىة من كدي املصمسة شِصاي   -

 دج  47.755.20ًرت شِصاي مبحَف  36مكية املازوت املس هتَىة من كدي اًشاحٌة  -

    حلكفة اًلفازاتحلكفة اًلفازاتحلكفة اًلفازاتحلكفة اًلفازات  --دد                  

هؼصا ًـسم اكذياء اًلفازات املعاتلة أ ي احملمكة و امللاومة و :كفازات اًفحص املس خـمةل من كدي أ ؾوان اًيؼافة و ال ؾوان املِييني  -

ىل  اس خـٌلل اًلفازات املس هتَىة كري املـلمة مبـسل  ا ًل ؾوان املخسذَني يف اًـمَية اضعص ُؤالء ا  حٌليل تَف  يومياوكفازات  04ثوفرُي ا 

:اًخلكفة اًس يوية ملـاجلة اًيفاايت 

دج 4.380.936.18:  2012س ية  -        

دج 4.458.865.78: 2013س ية  -        

دج 4.642.666.27:  2014س ية  -         



اًيخاجئ واًخوضياتاًيخاجئ واًخوضيات
  

ن  --  حللت كس خارية، الحزال واًيت املعحلة املس خسامة واًخمنية ابًحيئة املخـَلة الاسرتاثيجية ثيفيش أ ن يصى اجملَس ا 

؛ انكطة الحزال ًىن اًلطري، املسى ؿىل مَموسة هخاجئ

متام كطس املحشوةل اجلِود يف الاس متصار رضورة -      ؿىل أ دصى هجة من واحملافؼة لك، هجة من املسجةل ال ؾٌلل ا 

احملللة؛ املاكسة

ىل حيخاج املسجةل اًيخاجئ ؿىل احملافؼة -       ؿىل اال جياتية ال اثر دميومة وضٌلن ثب مني أ خي من ادلامئة واًـياية اًسِص ا 

   ؛اًحيئة

يي ابًخىوين يخـَق وفامي - شا احملًل املس خوى ؿىل املسريين يس هتسف أ ن التس املِين، واًخبُ   دورات ثيؼمي ؿرب ُو

دذال  حىويًية  وحصفة؛ اًيفاايت ؿامي رمية وا 

مييـة ثـػزيز  - هجػزة اًـَيا ٌَصكـاتـة يف ادلول اخملذـَفة سواء ؿىل مسذػوى اجملـموؿات اال كَ اًخـاون واًخًس يق تني ال 

، ًخحادل املـَومات واخلربات يف جمـال اًصكـاتة اًحيـئـية؛(الاهخوساي)، أ و ؿىل مس خوى ادلويل(ال ر توساي)



نهايــــة العـــرضنهايــــة العـــرض



حجزبت انًجهس األػهى 
نهحسبببث فً يزالبت حسٍٍز 

انمطبع انبٍئً 

اللقبء التدريبي حول موضوع تقييم اآلثبر اللقبء التدريبي حول موضوع تقييم اآلثبر 

االقتصبدية للمشكالت البيئيةاالقتصبدية للمشكالت البيئية

ببلرببطببلرببط  22016016  دجنبر دجنبر   2323إلى  إلى    1919من من 



أْى انًالحظبث انًسجهت ببنخمزٌز

ودبس محذود نإلستزاتٍدٍت ونمخطظ انؼمم انوطىً نهبٍئتإ -1

 

 ػهى انؼًم انبٍئت لطبع نهحسبببث األػهى انًجهس ىٔصأ لذ     
 ٔانخًٍُت انبٍئت نحًبٌت انٕطٍُت نإلسخزاحٍجٍت انفٕري انخمٍٍى

 إػذاد حى أٌ اإلشبرة يغ.إَجبسْب يخببؼت ٔضًبٌ انًسخذايت
 ٔيخطط 1995  سُت فً انبٍئت نحًبٌت انٕطٍُت اإلسخزاحٍجٍت

 يٍ 2002 سُت ػهٍّ صٕدق ػُٓب انًُبثك نهبٍئت انٕطًُ انؼًم
  .اإلسخزاحٍجٍت ْذِ إَجبس أجم



اإلشكبنٍبث انمتؼهقت ببنتىسٍق مغ مختهف انمتذخهٍه فً  -2
.انمدبل انبٍئً

 

 ػهى ببنؼًم انبٍئت لطبع نهحسبببث األػهى انًجهس ىٔصأ     
 انُجبػت إنى انٕصٕل اجم يٍ انًخذخهٍٍ يخخهف أَشطت حُسٍك
 ٔانسٓز انبٍئً انًجبل فً انذٔنت نخذخم انٕاجبت ٔانخُبغى ٔانكفبءة

 بؼمذ  انًخؼهمت انؼًم بٓب انجبري انخشزٌؼبث احخزاو ػهى
.نهبٍئت انٕطًُ انًجهس اجخًبػبث



وتطبٍقٍت فً مؼبندت  دراسبث انتأثٍز  مسطزٌتاختالالث  -3
:ػهى انبٍئت

 

انذراسبث انًمذيت حطزح . غٍبة حمٍٍى كًً نهخأثٍزاث ػهى انبٍئت
ٔكذنك . حمٍٍى ٔصفً يشٍزة إنى درجبث انخأثٍز دٌٔ يزجؼٍت

.أغهبٍت انذراسبث ال حمذو حمٍٍى كًً نهخأثٍزاث انفؼهٍت ٔانًخبمٍت

 األسس انًزجؼٍت انخبصت بذراسبث انخأثٍز ػهى انبٍئت  حشٕبٓب
.انؼًٕيٍت ٔنٍسج يخكٍفت يغ خصٕصٍبث كم يشزٔع

 اَؼذاو بزَبيج نهًزالبت ٔيخببؼت  حُفٍذ حٕجٍٓبث دراسبث انخأثٍز
انبٍئت  ػهى



:  تفحص انذراسبث انبٍئٍت نهمشبرٌغانتأخز فً  -4

(نًشبرٌغا ٪ يٍ 50ْٕٔ يب ًٌثم )يُٓب  169يشزٔع،  340يٍ بٍٍ 

انخبصت بٓب افمت انبٍئٍتانًٕػزفج حأخزا فً  

: فٍمب ٌخص انمشبرٌغ انؼبمت

يشبرٌغ انبٍُبث انخحخٍت ٔانخًٍُت االلخصبدٌت غٍز يخٕاجذة فً  غهبٍتأ
بُك انًؼطٍبث انخبص ببنًشبرٌغ يٕضٕع دراست انخأثٍزاث ػهى 

.انبٍئت



 :فٍمب ٌخص انمشبرٌغ انخبصت

فإٌ أغهبٍخٓب ٔ انخً حًج انًصبدلت ػهٍٓب يٍ طزف نجُت االسخثًبراث 
.نى حمى بذراست انخأثٍزاث ػهى انبٍئت



حبنت مزاقبت مىذمدت

 

نقذ تبٍه أن انموقغ انمختبر مه أخم إوشبء هذا انمزكش ال ٌزاػً      
انمؼبٌٍز انبٍئٍت فٍمب ٌتؼهق بئوشبء انمؤسسبث انصحٍت ببنىظز 

:إنى انمؼطٍبث انتبنٍت

 

 ًتم إوشبء انمشزوع فً انمزكش انحضزي نمذٌىت تمبرة ف
مىطقت صبخبت تؼزف حزكت مزور كثٍفت؛

 تواخذ انمستشفى ػهى مقزبت مه خظ انسكت انحذٌذٌت انزابظ
ٌشكم ( متز 100ػهى بؼذ ) بٍه مذٌىتً انزببط  و انذار انبٍضبء 

مصذرا نإلسػبج انىبتح ػه االهتشاساث  مه خزاء انمزور انمتواصم 
نهقطبراث؛

 ٌقغ انمستشفى ببنقزة مه وحذة صىبػٍت إلوتبج انمواد
. انؼهفٍت نهذواخه، ممب ٌشكم مصذرا نهتهوث و اإلسػبج



:جذبيز انكىارخ انطبيعية 
انفيضانات كًثال

 



نىع و عذد انكىارخ انطبيعية انحي وقعث في 
٢٠١٣و  ١٩٥٠انحاء انعانى يا بين انسنىات 





 ٦٣وانحي خهفث  ٢٠٠٢فيضانات انًحًذية و بزشيذ سنة 
قحيال و انعذيذ ين انخسائز انًادية ين قبيم هذو انًناسل و 

٠اجالف انعذيذ ين األراضي انشراعية

 قحيال و خسائز  ٣٠وانحي خهفث  ٢٠٠٨فيضانات طنجة سنة
٠يهًة خصىصا في انًنطقة انصناعية

 وانحي خهفث خسائز   ٢٠٠٩فيضانات ينطقة انغزب سنة
هكحار ين  ١٠٠٠٠٠ينشل و اجالف  ٤٠٠يهًة ين قبيم جهذيى 

٠األراضي بحكهفة جناهش يهيار درهى

 وانحي خهفث انعذيذ ين   ٢٠١٤فيضانات كهًيى سنة
انقحهى و خسائز يهًة في انًنشآت االقحصادية و 

٠االجحًاعية



االسزشارٍجٍخ انذونٍخ فً يجبل انزذثٍش و 
انىلبٌخ يٍ انًخبطش 

 رىطٍبد انًؤرًش انذونً حىل انىلبٌخ يٍ انكىاسس رحذ اششاف األيى انًزحذح  :
 ٢٠١٥-٢٠٠٥ -انٍبثبٌ–يؤرًش كىثً ) هٍىغىاطبس 

انحكبيخ انجٍذح ورمىٌخ االطبس انًؤسسبرً و انزششٌعً و انسٍبسخ انعبيخ

رمٍٍى انًخبطش و اإلَزاس انًجكش

رذثٍش انًعشفخ وانزشثٍخ

 رمهٍض عىايم انخطش

اعذاد انًخططبد انفعبنخ نهزذخم

 و رحذٌذ األهذاف انجذٌذح هٍىغىرمٍٍى اطبس : ٢٠٣٠-٢٠١٥ سُذأياطبس



االطار انًؤسساجي و انقانىني نحذبيز خطز انفيضانات

رذثٍش انكىاسس انطجٍعٍخ هى يٍ اخزظبص انعذٌذ يٍ انمطبعبد انىصاسٌخ و انزً 
:رزذخم ثحست يجبالد رخظظهب

 (وحذح انٍمظخ و انزُسٍك و انًذٌشٌخ انعبيخ نهىلبٌخ انًذٍَخ)وصاسح انذاخهٍخ
اَجبص انجٍُبد انزحزٍخ انالصيخ نحًبٌخ , نجٍ انعًبالد و األلبنٍى: انجًبعبد انزشاثٍخ

انسكبٌ و انًًزهكبد
حًبٌخ انًهك , وكبالد االحىاع انًبئٍخ, ( ١٠-٩٥انمبَىٌ )انىصاسح انًكهفخ ثبنًبء

انعبو انًبئً و يجبسي انًٍبِ
انًزعهك ثحًبٌخ و اسزظالح انجٍئخ و  ١١-٠٣انمبَىٌ )انىصاسح انًكهفخ ثبنجٍئخ

انزً رُض عهى اٌ اإلداسح رمىو ثإعذاد يخططبد اسزعجبنٍخ  ٥١خظىطب انًبدح 
نًىاجهخ انحبالد انحشجخ انُبرجخ عٍ رهىس خطٍش نهجٍئخ ثسجت حىادس طبسئخ او 

-كىاسس طجٍعٍخ او ركُىنىجٍخ و رنك ثزعبوٌ يع انجًبعبد انزشاثٍخ و انهٍبد انًعٍُخ 
 ١٢-٠٣انمبَىٌ 

ٌوصاسح انطبلخ و انًعبد
وصاسح انظحخ
انحذ يٍ انهشبشخ )وصاسح انسكُى و سٍبسخ انًذٌُخ
 انًفزشٍبد -رظبيٍى انزهٍئخ-١٩٩٢لبَىٌ انزعًٍش )وصاسح انزعًٍش و اعذاد انزشاة 

ضبثظ انجُبء انعبو -انجهىٌخ نهزعًٍش



اإلنذار و انحذخمو شبكة انًزاقبة 

 جًع انًعطٍبد , يحطبد لٍبسبد انًطبس)يذٌشٌخ األسطبد انجىٌخ انىطٍُخ
انًُبخٍخ و رحهٍههب  

 انًبئٍخ و انًذٌشٌخ انعبيخ نهًٍبِوكبالد االحىاع

أَظًخ االسزشعبس و رىلع االخطبس انهٍذسونىجٍخ و وسبئم اإلَزاس انًجكش

   اطذاس انُششاد االَزاسٌخ , انىلبٌخ انًذٍَخ, االيٍ انىطًُ)انسهطبد انعًىيٍخ
انزذخم  -ثشورىكىالد رذثٍش انًخبطش–رفعٍم انًخططبد انًعذح يسجمب , انخبطخ

انًجكش و اإلٌىاء انفىسي نهسبكُخ انًُكىثخ و كزنك رىصٌع انًسبعذاد و االدوٌخ و 
..انزكفم ثبنحبالد انزً رسزذعً رذخال طجٍب سشٌعب

اَشبء طُذوق نهكىاسس نزهجٍخ حبجٍبد انسبكُخ انًزضشسح
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المواضٌع المطروحة

أهم المؤشرات والنتائج للرقابة على اآلثار االقتصادٌة للمشكالت أهم المؤشرات والنتائج للرقابة على اآلثار االقتصادٌة للمشكالت : : ثانٌا  ثانٌا  

البٌئٌةالبٌئٌة

حاالت عملٌة لرقابة دٌوان المحاسبة الكوٌتً فً مجال المراجعة حاالت عملٌة لرقابة دٌوان المحاسبة الكوٌتً فً مجال المراجعة : : ثالثا  ثالثا  

البٌئٌةالبٌئٌة

الخالصةالخالصة

المحاسبة الكوٌتً فً مجال المراجعة البٌئٌةالمحاسبة الكوٌتً فً مجال المراجعة البٌئٌةدور دٌوان دور دٌوان : : أوال  أوال  



البٌئٌةالبٌئٌةدور دٌوان المحاسبة الكوٌتً فً مجال المراجعة دور دٌوان المحاسبة الكوٌتً فً مجال المراجعة : : أوال  أوال  

 :كما ٌلًثالثة محاور الدٌوان للمراجعة البٌئٌة على ممارسة تتركز •

.لها التأكد من ان االلتزامات واألصول المتعلقة بالبٌئة قد تم تحدٌدها ووضع قٌمة :  المراجعة المالٌة -1

.السٌاسات الـتأكد من تنفٌذ برامج البٌئة بطرٌقة تتسم باالقتصاد والكفاءة والفاعلٌة وتتسق مع : األداء مراجعة  -2

الـتحقق مما اذا كانت االنجازات البٌئٌة تتم طبقا  للقوانٌن والتشرٌعات واللوائح السارٌة الخاصة : االلتزام مراجعة  -3

.بالبٌئة 



البٌئٌةالبٌئٌةالنتائج للرقابة على اآلثار االقتصادٌة للمشكالت النتائج للرقابة على اآلثار االقتصادٌة للمشكالت أهم أهم   ::ثانٌا  ثانٌا  

، وتناول أهمٌة "تقٌٌم مدى فاعلٌة برنامج اإلدارة المتكاملة لجودة الهواء الجوي"تقرٌر •

قٌاس مستوٌات تلوث الهواء الخارجً بالنسبة للمعاٌٌر العالمٌة والمحلٌة حفاظاً على الصحة 

.العامة

التدقٌق البٌئً على توصٌات تقٌٌم كفاءة وفاعلٌة نشاط الصرف الصحً، ومتابعة "تقرٌري •

، حٌث تناوال أهمٌة قٌاس التلوث من المخلفات "تصرٌف المخلفات السائلة فً مٌاه البحر

.البحرٌةالسائلة التً ٌتم صرفها بالخلٌج ومدى تأثٌر ذلك على البٌئة 



أهم النتائج للرقابة على اآلثار االقتصادٌة للمشكالت البٌئٌةأهم النتائج للرقابة على اآلثار االقتصادٌة للمشكالت البٌئٌة  ::ٌتبعٌتبع

، "تقٌٌم األثر البٌئً للبحٌرات النفطٌة فً شركة نفط الكوٌت على التنمٌة المستدامة" تقرٌر •

حٌث تناول تقٌٌم أهم التأثٌرات البٌئٌة للبحٌرات النفطٌة على البٌئة، وعلى مشارٌع التنمٌة 

.  المستدامة

، حٌث تناول تقٌٌم "تقٌٌم كفاءة عملٌات التخلص من النفاٌات الطبٌة بوزارة الصحة " تقرٌر •

وكفاءة وفاعلٌة عملٌات الخطرة، التخلص من النفاٌات ن أشمدى االلتزام بالقوانٌن والنظم فً 

. البٌئٌة مخاطرهاالمناسبة للحد من  جراءاتاإلالتخلص من تلك النفاٌات واتخاذ 



حاالت عملٌة لرقابة دٌوان المحاسبة الكوٌتً فً مجال حاالت عملٌة لرقابة دٌوان المحاسبة الكوٌتً فً مجال : : ثالثا  ثالثا  

المراجعة البٌئٌةالمراجعة البٌئٌة

"تقٌٌم كفاءة عملٌات التخلص من النفاٌات الطبٌة بوزارة الصحة"  ::الحالة العملٌة األولىالحالة العملٌة األولى  --11

::منها منها أنواع النفاٌات التً ٌتم التخلص أنواع النفاٌات التً ٌتم التخلص / / أوال  أوال  
.النفاٌات المعدٌه التً تحتوي على مسببات االمراض المعدٌه•

.األوساط الزراعٌة والمواد المستعمله للتحالٌل واألمراض المعدٌه بالمختبرات•

.وقفازات والمراٌل ذات االستخدام الواحد فالترنفاٌات وحدات غسٌل الكلى من أجهزة وأدوات و •

.ونفاٌات وحدات الجراحه والتشرٌح, للمرضى القطن والشاش والمخلفات األخرى  غٌارات•

والمشااٌمة والاادم  االنسااجه، و الجرثومٌااه النفاٌااات الخطااره شاادٌدة العاادوى الناتجااة عاان االمااراض •
.ومشتقاته 

.والمشارط الجراحٌه والمناشٌر والشفرات وأي أدوات أخرى المقصاتاألدوات الحادة مثل •

الوقائٌة او العالجٌه او انتاا  وتحضاٌر المستحضارات  االنشطهبقاٌا األدوات والعقاقٌر المختلفة عن •
.التالفة أو منتهٌة الصالحٌة االدوٌهالصٌدلٌه والعقاقٌر و 



حاالت عملٌة لرقابة دٌوان المحاسبة الكوٌتً فً مجال حاالت عملٌة لرقابة دٌوان المحاسبة الكوٌتً فً مجال : : ثالثا  ثالثا  

المراجعة البٌئٌةالمراجعة البٌئٌة

::التأثٌرات البٌئٌة للنفاٌات الطبٌةالتأثٌرات البٌئٌة للنفاٌات الطبٌة::ثانٌا  ثانٌا  

سوء معالجة النفاٌات الطبٌة من شأنه أن ٌعرض العاملٌن فً المجال الطبً وعمال النقل •

والنظافة وحتى أفراد المجتمع إلى مخاطر العدوى واآلثار السلبٌة الناتجة عن التعامل مع 

.هذه النفاٌات، هذا باإلضافة إلى أن آثارها السلبٌة قد تؤدي إلى تدمٌر البٌئة المحٌطة

ا للبٌئة وصحة اإلنسان فً حال عدم معالجتها • تمثل مخلفات النفاٌات الطبٌة الخطرة تهدٌد 

.والتخلص منها بشكل مناسب

.الناتجة عن حرق النفاٌات الطبٌة الخطرة كالغازات سموم قاتلة االنبعاثاتتعتبر •



الخطرة، الخطرة، حرص دٌوان المحاسبة على تقٌٌم كفاءة عملٌات التخلص من النفاٌات الطبٌة حرص دٌوان المحاسبة على تقٌٌم كفاءة عملٌات التخلص من النفاٌات الطبٌة فقد فقد 

::الفحصالفحصوكان الهدف من وكان الهدف من 

الطبٌة الطبٌة من مدى االلتزام بالقوانٌن والنظم فً شأن التخلص من النفاٌات من مدى االلتزام بالقوانٌن والنظم فً شأن التخلص من النفاٌات التحقق التحقق 1)1)

..وتخفٌض مخاطر انتشار الملوثاتوتخفٌض مخاطر انتشار الملوثات

من كفاءة وفاعلٌة عملٌات التخلص من النفاٌات الطبٌة الخطرة ومدى نجاح من كفاءة وفاعلٌة عملٌات التخلص من النفاٌات الطبٌة الخطرة ومدى نجاح التحقق التحقق 2)2)

..البٌئٌةالبٌئٌة  مخاطرهامخاطرهاالجهات المعنٌة فً اتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد من الجهات المعنٌة فً اتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد من 



::لٌها لٌها إإتوصل توصل تم التم الأهم النتائج التً أهم النتائج التً   //  لثا  لثا  ثاثا

وجود دلٌل إجرائً موحد وال معاٌٌر واضحة بشأن التخلص من النفاٌات الطبٌة الخطرة عدم 1)

آلٌة التعامل مع مختلف النفاٌات السائلة الخطرة والموجودة فً المختبرات لٌنظم السائلة، 

.والصٌدلٌات

اإلجراءات أغلب المستشفٌات بتشكٌل فرٌق متخصص إلدارة النفاٌات ٌشرف وٌتابع  لتزامإعدم 2)

.والسٌاسات ذات الصلة، وٌتعامل مع جمٌع المشاكل الخاصة بإدارة النفاٌات

النفاٌات عدم الفرز الصحٌح للنفاٌات الطبٌة االعتٌادٌة عن 3)

.الخطرة فً بعض المستشفٌات والمراكز الصحٌة الطبٌة 



النفاٌات غٌر المستشفٌات لتخزٌن ومبرد فً أغلب ومهٌأ تخصٌص موقع مغلق عدم ( 4

.المعالجة قبل نقلها

العادٌة والنفاٌات الخطرة عند النفاٌات النظافة على أهمٌة الفرز بٌن عمال عدم تدرٌب ( 5
. التجمٌع 



واالكتفاء تسجٌل وزن الحاوٌات عند نقطة التجمٌع عدم ( 6

.بوزنها بالمحرقة فقط

محرقةٌوجد جهاز لقٌاس االنبعاثات الغازٌة الصادرة من ال ( 7

.النفسًالطب  

المشارٌع مدروسة تتعلق بالتوعٌة البٌئٌة أو للتوعٌة منهجٌة هناك خطة أن ٌتبٌن من الفحص لم ( 8

.الصحةمن النفاٌات الطبٌة ضمن الخطة السنوٌة لوزارة اآلمن بخصوص التخلص 

والقصور فً والمحارق، دور الهٌئة العامة للبٌئة فً عملٌات المتابعة والمراقبة للمستشفٌات غٌاب ( 9

البٌئً فٌما ٌخص توعٌة المجتمع بالمخاطر الناتجة عن النفاٌات الخطرة، وكٌفٌة واإلعالم التوعٌة 

التخلص من النفاٌات الطبٌة المنزلٌة والتً عادة ٌتم التخلص منها بخلطها مع النفاٌات العادٌة غٌر 

.الخطرة



::لنتائج دراسة دٌوان المحاسبةلنتائج دراسة دٌوان المحاسبةا ا تنفٌذ  تنفٌذ  التً قامت بها وزارة الصحة التً قامت بها وزارة الصحة عمال عمال أهم األأهم األ  //رابعا  رابعا  

اإلدارة المركزٌة للشئون -الفندقٌة إدارة الخدمات  -إدارة المشترٌات والمخازن -العدوى إدارة منع )تشكٌل لجنة من  -

بخصوص معالجة النفاٌات الطبٌة، وتم استحداث مراقبة لمعالجة النفاٌات الطبٌة ( الهٌئة العامة للبٌئة -الهندسٌة 

.والمتابعة والتدرٌب

وضع أسلوب إلى مشروع قانون بشأن النظام الموحد لنقل ومعالجة والتخلص من النفاٌات الطبٌة ٌهدف عداد إتم  -

وتم الطبٌة، المعنٌة بالتخلص من النفاٌات أو تحكم ومراقبة على جمٌع الجهات الحكومٌة واألهلٌة المنتجة أو الناقلة 

.حدهنقل ومعالجة النفاٌات كل نوع على آلٌة دلٌل إجراءات موحد ٌنظم إعداد 

المعالجة، فً المستشفٌات لتخزٌن النفاٌات الخطرة للبٌئة نقلها لمحطات مناسبة مغلقة ومبردة مواقع تخصٌص  -

.المعالجةلنقل النفاٌات الطبٌة لمحطات مبردة واعتماد سٌارات 

وتم اختٌار نظام معالجة للنفاٌات الطبٌة غٌر محارق،  10جمٌع المحارق القدٌمة بمحٌط المستشفٌات وعددها إزالة  -

.الطبٌةجدٌدة لمعالجة النفاٌات مركزٌة محارق نشاء إوهو ضاره بالبٌئة 



::البٌئٌةالبٌئٌةالجدٌدة الموافقة للمتطلبات الجدٌدة الموافقة للمتطلبات المحارق المحارق 

(:1)الشعٌبة رقم ة حرقم•

وهً  2005كٌلو بالساعة تم بناء المحرقة وتشغٌلها فً سبتمبر  500سعة دنماركٌة الصنع شركة محرقة  -

البٌئٌة العالمٌة وتعمل تحت درجات للنظم بجمٌع أجهزة معالجة االنبعاثات الناتجة عن الحرق ومطابقة مزودة 

.درجة بالغرفة الثانٌة 1200درجة بالغرفة األولى و 850إلى حرارة مرتفعة تصل درجة الحرارة 

.دٌنار( 1,349,988)المالٌة التكلفة  -



:محرقة كبد•

بجمٌع ومزودة كٌلو بالساعة  500سعة فرنسٌة الصنع وهً  2009وتركٌب المحرقة فً عام نشاء إتم  -

حرارة تصل درجة للنظم البٌئٌة العالمٌة وتعمل تحت ، ومطابقة الحرق أجهزة معالجة االنبعاثات الناتجة عن 

.درجة بالغرفة الثانٌة 1200درجة بالغرفة األولى و 850إلى 

.دٌنار( 2,454,914)المالٌة التكلفة  -



( :2)محرقة الشعٌبة رقم •

درجة كٌلو بالساعة  500سعة وهً أمرٌكٌة الصنع  2015تورٌد وتركٌب وتشغٌل المحرقة فً عام تم  -

.درجة 1200ودرجة حرارة الغرفة الثانٌة  850حرارة الغرفة األولى 

.دٌنار( 1,580,084)المالٌة التكلفة  -



::الجدٌدةالجدٌدةالمتطلبات البٌئٌة فً المحارق المتطلبات البٌئٌة فً المحارق 

.القدرة العالٌة على معالجة النفاٌات الطبٌة بطرٌقة آمنة وتقلٌل درجة خطورتها•

الحارق درجات حارارة عالٌاة داخال أفاران خالل تعرضها إلى من %  90تقلٌل حجم وكتلة النفاٌات وتحوٌلها إلى رماد بنسبة تزٌد عن •

.قلٌل ال ٌحتا  أي مساحات أرض كبٌرة لردمه( الرماد)المعالجة ، وناتج 

.منها ملوثات الهواء  انبعاثاتهً األفضل واآلمن لمعالجة النفاٌات الطبٌة مع تطبٌق أفضل الوسائل والطرق الكفٌلة بكبح •

، ورباط أجهازة قاراءة الحارق بصفة مستمرة طاوال فتارات  والزئبقوالرصاص  والفٌوران الداٌوكسٌنتم تركٌب أجهزة لقٌاس غازات •

.الغازات مع غرف مراقبة الهٌئة العامة للبٌئة، وتركٌب كامٌرات مراقبة بجمٌع المحارق وربطها بغرف المراقبة بوزارة الصحة

، شاهادة جاودة  االٌازوشاهادة )علٌهاا ( 2)رقام  الشاعٌبة،وتم حصول محرقاة الطبٌة على جمٌع محارق النفاٌات  اآلٌزوتعمٌم شهادات •

(.أمن وسالمة اٌزوإدارة بٌئٌة، شهادة  اٌزو

.المبردةحرق جمٌع المٌاه المستخدمة بعملٌة غسٌل الحاوٌات والسٌارات الناقلة للنفاٌات وغسٌل الغازات والمخازن إعادة •

إنشاء مخازن مبردة لتخزٌن النفاٌات حتى تتم عملٌة الحرق، و استخدام السٌارات المبردة لنقل النفاٌات من المستشفٌات إلاى محطاات •

.المعالجة



األثر البٌئً للبحٌرات النفطٌة فً شركة نفط الكوٌت على تقٌٌم "  ::العملٌة الثانٌةالعملٌة الثانٌةالحالة الحالة   --22

."المستدامةالتنمٌة 

بحرق  1991تكونت البحٌرات النفطٌة نتٌجة لقٌام القوات العراقٌة عقب غزو الكوٌت فً عام حٌث 

بئر نفطً، وكانت نتٌجة تدمٌر اآلبار النفطٌة ومراكز تجمٌع النفط أن تدفقت كمٌات  750وتفجٌر ما ٌزٌد عن 

ملٌون برمٌل، مما تسبب عنه كارثة  24–22األرض المحٌطة قدرها المختصون بحوالً إلى كبٌرة من النفط 

.مساحة شاسعة من األراضً الكوٌتٌةأصابت بٌئٌة 



::المستدامةالمستدامةالتأثٌرات البٌئٌة على التنمٌة االقتصادٌة التأثٌرات البٌئٌة على التنمٌة االقتصادٌة : : أوال  أوال  

زاد  المٌاااه الجوفٌااة العذبااة بالمشااتقات النفطٌااة، مااع توقعااات بزٌااادة التلااوث بماارور الوقاات، كمااا تلااوث 

ماان ملوحااة التربااة  التااأثٌر الساالبً للتربااة بساابب اسااتخدام مٌاااه البحاار المالحااة إلطفاااء اآلبااار المشااتعلة ممااا زاد 

.والحٌوانٌةوجعلها غٌر صالحة للحٌاة النباتٌة 



 األمطااار،  عادم االساتفادة بمالٌااٌن األمتاار المكعباة ماان مٌااه إلااى تسابب تاراكم الاانفط الخاام فاوق سااطح الترباة

.السطحًوكذلك اتسعت رقعة التلوث النفطً بفعل مٌاه الجرٌان 

 الناتجاة عان  تدهور نوعٌة الهواء الجوي بسبب زٌادة الجزٌئاات العالقاة باالهواء مان الماواد الهٌدروكربونٌاة

 . البحٌرات النفطٌة الجافة

 والكبئناب    تدهور الغظبء النببتي في البيئة البرية، وكذلك تموث األجزاء الشبحمية، ومنبظق تكبجر األشمبك

الحيواناب  والزواحا     البحرية الطرورية لمشمشمة الغذائية البحرية، ممب أدى إلي نفاوق الكجيار ما     

.الكويتيةوالحشرا  والظيور واألشمبك والديدا  في البيئة 

 ( مشبكل في التنفس وأحمبض جمدية وأمراض عصبية)صحية ظويمة األجل آجبر.





::تكالٌف إعادة تأهٌل البٌئة تكالٌف إعادة تأهٌل البٌئة : : ثانٌا  ثانٌا  

حاول إعاادة التأهٌال البٌئاً باأن تقاوم الجهاات المعنٌاة مثال  2004دٌسامبر 19الصادر فً  1370صدر المرسوم رقم -

شركة نفط الكوٌات بدراساات وتنفٌاذ المعالجاات إلعاادة التأهٌال البٌئاً والتنساٌق ماع الهٌئاة العاماة لتقادٌر التعوٌضاات 

.للبٌئةوالهٌئة العامة 

وأطلاااق علٌهاااا لجناااة تقٌاااٌم خساااائر قطااااع الااانفط  1996تااام تشاااكٌل لجناااة لتقٌاااٌم آثاااار البحٌااارات النفطٌاااة فاااً عاااام -

(OSLAC) تام تكلٌاف وزارة الطاقاة بالتعامال ماع 1996، وبناء علاى قارار صاادر عان اللجناة العلٌاا للبتارول عاام ،

.النفطٌةاألمور الخاصة بالبحٌرات 

تم تشكٌل لجنة برئاسة الوكٌل المساعد للطاقة وبمشاركة كل مان الهٌئاة العاماة للبٌئاة ، معهاد الكوٌات  1996فً عام -

لألبحاااث العلمٌااة، شااركة نفااط الكوٌاات ،جامعااة الكوٌاات، بهاادف وضااع الوسااائل المطلوبااة لدراسااة المساااو  االقتصااادٌة 

والبٌئة لهذه البحٌرات النفطٌة، وإعداد وتنساٌق مطالباات قطااع الانفط البٌئٌاة ووضاع مشاارٌع برناامج إعاادة التأهٌال، 

.البٌئًوالتنسٌق فً تنفٌذ دراسات المشروع التجرٌبً حول إعادة التأهٌل 



مطالباة بقٌماة ( 33)بلغ عدد ما تقدمت به الهٌئة العامة للتعوٌضات من مطالبات للجنة االمم المتحدة للتعوٌضاات عادد -

مطالبااة فقاط بقٌمااة بلغات نحااو ( 24)ملٌاار دوالر امرٌكااً، أقـاـرت اللجنااة منهاا عادد ( 16,656)اجمالٌاة بلغات نحااو 

موزعااة علااى خمسااة مراحاال إلعااادة تأهٌاال البٌئااة، وقااد بلااغ مااا تاام % 22,7ملٌااار دوالر امرٌكااً بنساابة ( 3,786)

%.69ملٌار دوالر بنسبة  2,614استالمه من المطالبات المقرة نحو 

ملٌاار  (1,597)بلغت قٌمة المبالغ المستلمة الخاصة بالمشارٌع البٌئٌة لشركة نفط الكوٌات إلعاادة تأهٌال البٌئاة نحاو -

مان إجمااالً المبااالغ المسااتلمة ماان لجنااة التعوٌضااات باااألمم % 61دوالر، وهاً تمثاال النساابة الكباارى حٌااث بلغاات نحااو 

المتحدة، وهو ما ٌشٌر الى ضخامة الدمار الذي لحق بالحقول النفطٌة، وما تسبب عنه مان تكاون العدٌاد مان البحٌارات 

.النفطٌة الملوثة للبٌئة بمختلف مكوناتها

بلغت قٌمة المبالغ المستلمة المتعلقة ببرنامج االضرار البٌئٌة على صحة االنسان، وبرنامج الرصد والتقٌٌم البٌئً نحو -

 .من إجمالً المبالغ المستلمة من اللجنة المشار الٌها% 5ملٌون دٌنار، وهً تمثل اقل نسبة حٌث بلغت نحو  125,1



شكرًا حلُسن اس امتعمك





 لسنة ( 18)تم تعدٌل قانون دٌوان المحاسبة بموجب القانون المعدل رقم

والذي بموجبه تولى دٌوان المحاسبة التاكد من سالمة تطبٌق  2007

.التشرٌعات البٌئٌة المعمول بها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة 

 تم إضافة الرقابة البٌئٌة لمهام مدٌرٌة رقابة األداء ومن خالل هذا التعدٌل

.فً دٌوان المحاسبة األردنً 











عدة العالقة هذه  فً فٌدخل معقد والبٌئة االقتصادي النمو بٌن العالقة ان 

 التكنولوجً والتغٌٌر ، تنتج التً السلع ونوع  االقتصاد تراكمٌة مثل عناصر
-:ٌلً ما ٌتطلب وهذا

.الطبٌعٌة الموارد فً الرئٌسٌة التغٌرات واحتمالٌة االساسٌة القضاٌا فهم -1

 شكل على وترجمتها البٌئٌة الموارد مجال فً الصغٌرة التغٌرات تقٌٌم-2
.اقتصادٌة قرارات

 فشل حاالت لتصحٌح والتطوٌر البحث وفً التحتٌة البنٌة فً االستثمار-3
.السوق

.بالسلوك التغٌر معوقات على التغلب -4







•

•

•

















 خاصًة على الثروة السمكية والثديات البحرية عدا عن  ان تلوث
لالنسانالمياه يسبب االمراض الخطيرة 





وهً انخفاض اعداد الكائنات الحٌة وانقراض بعضها 
.مما ٌؤثر على التوازن البٌئً

تنتج عن اآلثار السلبٌة للتلوث على حٌاة الناس وبالتالً تؤدي  -:تكاليف تلوث البيئة3.
الى تكالٌف صحٌة وتكالٌف انشاء محطات لتنقٌة المٌاه وتكالٌف تقوم بها الحكومة 

وٌضاف الى هذه التكالٌف التكالٌف الغٌر قابلة للقٌاس الكمً والتً ال . لحماٌة البٌئة
.ٌعبر عنها بقٌم نقدٌة مثل اآلالم  التقنٌة والمعاناة التً تعرض لها المجتمع من التلوث



:- 









أمجل٘مداخل الطسٓك٘مفَْو الطسٓك٘اضه الطسٓك٘السقه

 التحلٔل1

 ّالتكٔٔه

  باالعتناد

 علٙ املباشس

الطْم أضعاز

 اّ املؤضط٘ تعتند

 علٙ اجلَ٘

 الدازج٘ األضعاز

  تػٔري ّأٖ بالطْم

 ىْعٔ٘ يف ضليب

 ٓؤثس البٔٝ٘

 علٙ باليَآ٘

  االىتاجٔ٘

 تػٔري مدخل

.االىتاجٔ٘

 خطازٗ مدخل

.مهتطب٘ أمْال

 اليفكات مدخل

الْقأٜ٘

 الػسام٘ مدخل

.البدٓل٘

  اجملاّزٗ األزاضٕ اىتاجٔ٘ تدىٕ-

 علٙ ٓؤثس ضْف اليفآات ملهب

 أمْال خطازٗ ّبالتالٕ االٓسادات

 لْ علَٔا احلصْل باالمهاٌ ناٌ

.مستفع٘ االىتاجٔ٘ ناىت

 ٓكْو البٔٝ٘ يف التلْث ىتٔح٘-

 للنعاجل٘ تهالٔف بدفع املْاطً

.االدّٓ٘ ّامثاٌ الصحٔ٘

 ضسز تكلٔل اّ جتيب اجل مً-

  الضازٗ احلصسات مً معني

 اضتدداو ٓته ميُ ّللْقآ٘

.احلصسٓ٘ املبٔدات

 معني مصسّع القاى٘ بداٜل مكازى٘-

.بُ احملٔط٘ البٔٝ٘ تكٔٔه بعد



أمجل٘مداخل الطسٓك٘مفَْو الطسٓك٘اضه الطسٓك٘السقه

 التحلٔل2

 بْاضط٘ ّالتكٔٔه

 )بالدفع السغب٘

االتفام تكدٓس

 أحٔاىًا ٓهٌْ

 حتدٓد يف صعْبات

 ميافع ّتكدٓس

 البٔٝ٘ محآ٘

 علَٔا ّاحملافظ٘

 عً فٔطتعاض

 التكدٓسٖ الكٔاس

 البٔٝٔ٘، للنيافع

 التهلف٘ بكٔاس

 الجياد الالشم٘

 للنْازد بداٜل

 البٔٝٔ٘ ّاخلدمات

 جساٛ تدمس قد اليت

مصسّع اقام٘

 الكٔن٘

.االحاللٔ٘

  املصازٓع اختٔاز

 علٙ ضسزا االقل

البٔٝ٘

  الضسز اشال٘ تهلف٘ بني مكازى٘ اجساٛ-

 تسحٔل قٔن٘ مع املصازٓع عً الياتخ

  املصسّع ميطك٘ حْل مً املْاطيني

 مكبْال ٓهٌْ البداٜل اٖ ملعسف٘

.انجس

 املصسّعات مً عدد تهالٔف حتدٓد-

 بٔٝٔ٘ خدمات ضتكدو اليت البدٓل٘

  يف الفاقد تكلٔل َٓدف ، بدٓل٘

.البٔٝٔ٘ العياصس



أمجل٘مداخل الطسٓك٘مفَْو الطسٓك٘اضه الطسٓك٘السقه

 باضتدداو التكٔٔه3

الطْم ضعس بداٜل

 لطسٓك٘ ٍرِ تطتيد

 اضتحال٘ فسضٔ٘ علٙ

 ٍّيا بٕٔٝ ضسز قٔاس

 قٔن٘ اشتكام اىل ىلحأ

 ضلع بدالل٘ الضسز

  هلا بدٓل٘ اخسٚ

 الكٔن٘ مدخل

.العكازٓ٘

 التبآً مدخل

.االجسٖ

 تهالٔف مدخل

.االىتكال

 الطلع مدخل

 املطْق٘ ّاخلدمات

 املْازد عً نبدٓل

.البٔٝٔ٘ ّاخلدمات

 ميطك٘ يف العكازات اضعاز بني مكازى٘-

 يف مبجٔالتَا ىْعٔتَا يف تدٍْز مً تعاىٕ

.افضل بٔٝٔ٘ ظسّف ذات اخسٚ مياطل

 تعاىٕ اليت املياطل يف العامل اجس     اٌ-

.نبري تلْث مً

  معني مْقع علٙ الطلب     اشتكام ٓته-

 ، لصاٜسُٓ اضتكصاٜٕ مطح عنل خالل مً

 ّتهلف٘ الصاٜسًٓ ميُ جاٛ الرٖ املهً ّبعد

 تكدٓس ٍْ االىفام يف ّالسغب٘ االىتكال

.البٔٝٔ٘ اخلدم٘ لهلف٘

 عً نبدٓل ضباح٘ احْاض دزاض٘ مجال-

 االحْاض ٍرِ ضعس فاٌ البحرياتْبالتالٕ

 البحريات تهالٔف علٙ ٓدل ّتهالٔفَا

 للنصهالت االقتصآ٘ االثاز دزاض٘ لػآات

التػريات ٍرِ يف البٔٝٔ٘



أمجل٘مداخل الطسٓك٘مفَْو الطسٓك٘اضه الطسٓك٘السقه

 يف املطْح طسٓك٘ 4

  التكٔٔه عنلٔات

 ٍرِ تطتيد

         اىل الطسٓك٘

  بٔاىات غٔاب

 مً مطتندٗ

 الطْم تفاعالت

 ٍرِ ّتكتضٕ

  اجساٛ الطسٓك٘

 زغب٘ ملعسف٘ مطْح

  ٓتعلل فٔنا االفساد

  ّاخلدمات باملْازد

.البٔٝٔ٘

 االفساد ضؤال

        عً مباشسٗ

 االمْال مً

 دفعُ ميهً الرٖ

 مبْزد لالىتفاع

.بٔٝٔ٘ خدم٘ اّ

 عً االفساد ضؤال

 التعْٓض مكداز

 بُ ٓكبلٌْ الرٖ

 تدٍْز الحتنال

.البٔٝ٘ ىْعٔ٘

 التلْث معاجل٘ تهالٔف متجل ٍرِ-

.املْقع مً االضتفادٗ ٓته حتٙ

.التلْث جتيب تهالٔف متجل ٍرِ-

















 عدم وجود قواعد ومعاٌٌر رسمٌة فً قوانٌن الدولة تلبً إنفاذ بعض االتفاقٌات

.البٌئٌة التً صادقت علٌها الدولة

 تتضمن أحٌانا الكثٌر من قوانٌن وأنظمة ولوائح الجهات المختصة قواعد ومعاٌٌر

.ال تنسجم أو ال تكفً أو تخالف مسإولٌات الدولة والتزاماتها الدولٌة

 وجود تداخل فً القوانٌن واألنظمة المحددة الختصاصات عدة قطاعات وجهات

حكومٌة تتعلق بموضوع بٌئً والتً ٌفترض تكاملها على مستوى الدولة وقد تجلى 

.  ذلك فً العدٌد من المسائل البٌئٌة المتصلة بالتنوع الحٌوي والتغٌر المناخً

 أحٌانا تتضمن سٌاسة عامة لموضوع بٌئً عدم االنسجام وعدم التكامل فٌما بٌن

األنظمة واللوائح اإلدارٌة واألنظمة واللوائح التنفٌذٌة الصادرة من هٌئات الحكم 

.  والقوانٌن الصادرة عن البرلمان

ملا يواجو اجلياز من ضؼوابث ب زناء ممارسة دوره امركايب فامي هديجة 

يخؼوق مبراجؼة امس ياساث امؼامة ويف ملدمهتا امس ياساث امبيئية 

:وحمتثل ىذه امطؼوابث يف الايت



ذلكل بذمت هجود كبريت من كبل اخلرباء املاهوهيني نوجياز 

هبدف جتاوز ثكل امطؼوابث حلكوت بوضع مهنج جديد 

:ملراجؼة امس ياساث امؼامة يشمل جاهبني ىام

 تقٌٌم مضمون السٌاسات العامة تطبٌقا لمجموعة من المبادئ

.والسٌاسٌةالقانونٌة 

مراجعة األعمال واألنشطة التنفٌذٌة للسٌاسات العامة.



يرسان ب ن هلدم ثوضيحا موخطا ملضمون مهنج مراجؼة امس ياساث 

امؼامة امبيئية وموخص منخاجئ امخجربة امناحجة جليازان يف ثطبيق ىذا 

املهنج املمتثةل مبراجؼة املوارد اجلينية وس ندناول ذكل يف امثالزة 

:ال جزاء الآثية

األسس والمبادئ التً ٌقوم علٌها منهج مراجعة : الجزء األول

.السٌاسات العامة البٌئٌة

ًاآللٌات الرقابٌة المستحدثة لمراجعة السٌاسات : الجزء الثان

.العامة البٌئٌة

التجربة الناجحة لجهازنا فً تطبٌق هذا المنهج : الجزء الثالث

المتمثلة بمراجعة الموارد الجٌنٌة



ال سس واملبادئ اميت يلوم ػوهيا مهنج مراجؼة امس ياساث  

.امؼامة امبيئية

هناك مجموعة من األسس والمبادئ التً ٌستند إلٌها منهج مراجعة 

السٌاسات العامة البعض منها تمثل مبادئ عامة تقوم علٌها أي 

سٌاسة عامة والبعض األخر تمثل مبادئ رقابٌة خاصة بمراجعة 

:  وتقٌٌم السٌاسات العامة وتفصٌل ذلك كما ٌلً

:اجلزء ال ول 



امؼامةاملبادئ اميت ثلوم ػوهيا امس ياسة  

وتشمل القوانٌن الرسمٌة مجموعة القواعد القانونٌة التً تنشئ 

الجهات الرسمٌة وتحدد وظائف وتقسٌمات هٌكلها التنظٌمً، فتقوم 

(  القوانٌن الصادرة عن المإسسات الرسمٌة)السٌاسة التشرٌعٌة 

:  على المبادئ القانونٌة اآلتٌة 

:ب وال



  ادلوةلوحدت امنظام املاهوين يف:

والذي ٌتكون من مجموعة من القواعد القانونٌة الملزمة لكل من الدولة 
كقواعد القانون الدولً التً تخاطب الدولة كشخص )كشخص معنوي 

قواعد القانون العام )ومإسسات القطاع العام  ( من أشخاص هذا القانون
وأفراد المجتمع ( التً تخاطب الجهات الرسمٌة كؤشخاص معنوٌة عامة
قواعد القانون )ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنً 

وتشكل جمٌع تلك القواعد منظومة ( الخاص وقواعد القانون الجنائً
متكاملة ووحدة قانونٌة ٌفترض عدم وجود أي تعارض فٌما بٌنها 

خاصة تلك القواعد المحددة الختصاصات وسلطات منظمات السلطة 
.العامة 



  املاهوهيةمبدب  امخدرج اميريم نولواػد:

حٌث ٌتفق علماء القانون على أن القوانٌن الرسمٌة فً أي دولة 

لٌست فً مستوى واحد من حٌث قوة إلزامها وإنما تتدرج فً شكل 

:هرم قانونً تتسلسل مراتب القوانٌن فٌه كاآلتً



القانونٌة التً ٌحتوٌها دستور الدولة القواعد : األولى المرتبة

وتلك المبادئ الدستورٌة العرفٌة كمبدأ الفصل بٌن السلطات 

.  ومبدأ سٌادة القانون ومبدأ التدرج الهرمً للقوانٌن

 االتفاقٌات الدولٌة كمجموعة من القواعد : المرتبة الثانٌة

القانونٌة الملزمة للدولة كطرف فً المجتمع الدولً وتضعها 

.بعض الدول فً مرتبة مساوٌة لدستور الدولة

 القوانٌن الصادرة عن البرلمان والمجالس : المرتبة الثالثة

.التشرٌعٌة فً الدولة

األنظمة واللوائح التنفٌذٌة الصادرة عن القٌادة : المرتبة الرابعة

(.رئٌس الدولة ومجلس الوزراء)السٌاسٌة التنفٌذٌة 

األنظمة واللوائح اإلدارٌة الصادرة عن : المرتبة الخامسة

. الهٌئات اإلدارٌة التنفٌذٌة



   املرشوغيةمبدب :

 الذي ٌفرض عدم مخالفة القاعدة القانونٌة : وانٌنقالمشروعٌة

األدنى مرتبة للقاعدة القانونٌة األعلى مرتبة منها طبقا لمبدأ 

.التدرج الهرمً للقوانٌن المشار إلٌه سابقا

 الذي ٌقتضً أال تخالف أعمال : األعمال والتصرفاتمشروعٌة

وتصرفات األشخاص داخل الدولة تلك القوانٌن والنظم واللوائح 

. النافذة فً الدولة



اخلاص (  (COCAمهنجاميت يسدند ػوهيا ال سس 

امؼامةمبراجؼة امس ياساث 

مراجعة السٌاسات العامة فٌما ٌتعلق بمعظم المواضٌع تشمل و

المالٌة واإلدارٌة وكافة المواضٌع البٌئٌة جانبٌن ٌكمل كل منهما 

:اوهماألخر 

:اثهيا



 مضمون امس ياساث امؼامةثليمي : 

تشمل عملٌات التحقق من مشروعٌة وكفاٌة وفعالٌة القواعد والمعاٌٌر الملزمة التً 

تتضمنها تلك السٌاسات بشؤن موضوع المراجعة وتحدٌد مدى التكامل والتناسق 

.فٌما بٌنها ومدى ومالءمتها للواقع القائم وتتؤسس هذه الرقابة

مراجؼة ثنفيذ امس ياساث امؼامة: 
تشمل عملٌات التحقق من مشروعٌة األعمال واألنشطة التنفٌذٌة بالمطابقة مع ما  

. تقرره القواعد والمعاٌٌر التً تحتوٌها السٌاسة العامة



امركابية املس خحدزة ملراجؼة امس ياساث امؼامة الآمياث 

.امبيئية 

وعلٌه تضمن المنهج آلٌات رقابٌة تترجم تلك المبادئ واألسس إلى 

عملٌات رقابٌة متسلسلة لمراجعة السٌاسات العامة البٌئٌة كمراجعة 

:امتثال تتمثل فً االتً

:اجلزء امثاين 



يد كواػد امس ياسة امؼامة ال ػىل مرثبة فامي يخؼوق مبوضوع حتد. ب  

املراجؼة امبيئية اميت غامبا ما ثخضمهنا املؼاىداث ادلومية امبيئية اميت 

ضادكت ػوهيا ادلوةل ب و دس خور ادلوةل ب و كواهني امربملان ب و اخلطة 

الاسرتاثيجية ومن مث امليام بخحويل دكيق نوحلوق والامزتاماث 

.  واملس ئومياث والاخذطاضاث املخطةل مبوضوع املراجؼة



جراء . ة :معوياث املطابلة ملضمون امس ياساث امدرشيؼية وجشملا 

مضمون القوانٌن التً وضعها البرلمان مع مضمون المعاهدات الدولٌة مطابقة  -

.ومسئولٌات البرلمان الدستورٌة

مطابقة مضمون األنظمة واللوائح التنفٌذٌة الصادرة عن رئٌس الدولة أو مجلس  -

الوزراء مع مضمون كل من القوانٌن الصادرة عن البرلمان والمعاهدات الدولٌة 

.التً صادقت علٌها الدولة ومع المسإولٌات الدستورٌة لهذه الهٌئات

مطابقة مضمون األنظمة واللوائح اإلدارٌة مع مضمون كل من األنظمة واللوائح  -

التنفٌذٌة الصادرة عن رئٌس الدولة أو مجلس الوزراء والقوانٌن الصادرة عن 

البرلمان والمعاهدات الدولٌة التً صادقت علٌها الدولة ومع المسإولٌات 

.الدستورٌة للهٌئات اإلدارٌة



جراء معوياث املطابلة نومسؤومياث والامزتاماث اال دارية .ج :ا 

مع المسئولٌات الدستورٌة  االستراتٌجٌةالترتٌبات المحددة فً الخطط مطابقة  -
الترتٌبات المحددة فً الخطط التنفٌذٌة اإلدارٌة مع ومطابقة والقانونٌة والتعهدات 

.التشرٌعٌةمضمون االستراتٌجٌات والسٌاسات 

القرارات واألوامر التنفٌذٌة الصادرة عن السلطات المعنٌة مع المسئولٌات مطابقة  -
الدستورٌة والتعهدات الدولٌة ومضمون األسس والترتٌبات المحددة فً السٌاسات 

.التشرٌعٌة واإلدارٌة

األنشطة واألعمال والتصرفات التنفٌذٌة التً تباشرها القطاعات والوحدات مطابقة  -
الحكومٌة كؤشخاص معنوٌة أو التً ٌقوم بها األفراد الشاغرٌن لوظائف تلك الجهات أو 

األنشطة واألعمال والتصرفات التً ٌقوم بها أفراد المجتمع والمنظمات الخاصة مع 
.  مضمون السٌاسات التشرٌعٌة واإلدارٌة ومضمون القرارات التنفٌذٌة



:ما ييل ( ة،ج)جشمل معوياث املطابلة احملددت مضن امفلرثني *

يذي تُبسك يعًىٌ انتششَؼبد واالستشاتُدُبد تمُُى .1

انىغُُخ وانتحمك يٍ تكبيم وتُبسك انًهبو واإلخشاءاد 
انًتصهخ ثًىظىع انًشاخؼخ وانتٍ تجبششهب وتتجؼهب ػذد يٍ 

.انىحذاد اإلداسَخ أو انمطبػبد انحكىيُخ انًؼُُخ 



تحذَذ انفدىح انمبَىَُخ وانتُظًُُخ انًتًثهخ .2
فٍ حبالد انُمص وانخهم وانتؼبسض انتٍ 
تشىة انتششَؼبد وانهىائح وانسُبسبد 

وانخطػ انىغُُخ وانمشاساد انتُفُزَخ 
.وانتُظًُُخ



تحذَذ حبالد ػذو انًطبثمخ ثٍُ األَشطخ .3
وانًهبو انتٍ تًبسسهب اندهبد انحكىيُخ 

انًؼُُخ يغ االنتضايبد وانًسئىنُبد انًمشسح 
فٍ يعًىٌ انسُبسبد انتششَؼُخ 

.وانسُبسبد اإلداسَخ



تحذَذ انًخبغش انًتشتت ػٍ وخىد انفدىح .4
انمبَىَُخ وانتُظًُُخ وحبالد ػذو انًطبثمخ 

فًُب ثٍُ لىاػذ انسُبسخ انؼبيخ يحم انتمُُى 
وانسُبسبد انؼبيخ األػهً يُهب يشتجخ غجمب 

.  نًجذأ انتذسج انهشيٍ



خًغ األدنخ انالصيخ إلثجبد االَحشافبد وتحذَذ اِثبس .5
انًتشتجخ ػٍ ػذو انمُبو ثبالنتضايبد انًسئىنُبد 

انتُظًُُخ ، وإػذاد لبئًخ ثبنُتبئح انًىظحخ نهفدىاد 
انمبَىَُخ وانتُظًُُخ وحبالد انمصىس وانتؼبسض 

واالَحشافبد و انًخبغش واِثبس انًتشتجخ ػٍ رنك 
وتمذَى انتىصُبد ثبنتذاثُش انتٍ َُجغٍ اتخبرهب يٍ 

لجم انحكىيخ أو انمطبػبد وانىحذاد انًؼُُخ 
نًىاخهخ ويؼبندخ انفدىاد انمبَىَُخ وحبالد انتؼبسض 

وػذو انًششوػُخ انمبئًخ فٍ انسُبسبد انؼبيخ 
.انجُئُخ 



وحمتثل ب مهية امؼمل هبذه الآمياث يف جمال امركابة امبيئية يف ب هنا 

اموس يةل اموحيدت مخجاوز امؼوائق اميت ثؼرتض ال هجزت امركابية 

:يخؼوق ابلآيت فامي 
 ٍَيًبسسخ انذوس انشلبثٍ نهدهبص فٍ انحبالد انتٍ تؼب

انسُبسبد انؼبيخ نهذونخ يٍ فدىح تُظًُُخ تتصم ثجؼط 
انًىاظُغ وانمعبَب انشلبثُخ وخبصخ انًىاظُغ انحذَثخ فٍ يدبل 

.انشلبثخ انجُئُخ
 ٍانكشف ػٍ حبالد انتؼبسض وانخهم وػذو انًششوػُخ انت

تشىة يعًىٌ انسُبسبد انؼبيخ وفٍ يمذيتهب انسُبسخ 
.انجُئُخ 

 ٍتًثم هزِ اِنُبد األداح األسبسُخ نتًكٍُ األخهضح انشلبثُخ ي
(.Governance)انشلبثخ ػهً انحكىيخ 



امناحجة جليازان يف ثطبيق ىذا املهنج املمتثةل مبراجؼة امخجربة 

”Genetic Resources “اجلينية املوارد 

:اجلزء امثامر 

وقد شملت خطة البرنامج جانبٌن ٌتعلق الجانب األول بمراجع االمتثال 

وٌتعلق الجانب ( تقٌٌم مضمون السٌاسات العامة للموارد الجٌنٌة)التنظٌمً 

تقٌٌم األعمال واألنشطة والتصرفات ) الثانً بمراجعة االمتثال التنفٌذي 

:وتضمن برنامج المراجعة األهداف اآلتٌة( المتصلة بالموارد الجٌنٌة



يٍ انمُبو ثىظغ لىاػذ لبَىَُخ يهضيخ فٍ انتحمك 1.
لىاٍَُ وأَظًخ ونىائح انذونخ تحذد يسؤونُبد 

وصالحُبد انمطبػبد واندهبد انحكىيُخ انًؼُُخ 
ثئداسح انًىاسد اندُُُخ وانحفبظ ػهُهب وتُظُى 

.   استغالنهب ،



انتحمك يٍ انمُبو ثىظغ تشتُجبد وثشايح خبصخ . 2
فٍ انخطػ االستشاتُدُخ وانتُفُزَخ فٍ انذونخ 

تتىافك يغ يب وسد فٍ االستشاتُدُخ انذونُخ نهتُىع 
انجُىنىخٍ وتدسذ يسئىنُبد انحكىيخ انذستىسَخ 

فٍ يًبسسخ حمىق انذونخ وانىفبء ثبنتضايبتهب انذونُخ 
انًتصهخ ثمعبَب انًىاسد اندُُُخ وكزنك انتحمك يٍ 
يذي يشاػبح هزِ انخطػ يسبئم تُفُز االنتضايبد 

انًمشسح فٍ لىاٍَُ انذونخ وانًؼبهذاد 
.واالستشاتُدُخ انذونُخ ،



يٍ كفبَخ وتكبيم وتُبسك انسُبسبد انتحمك . 3
انتششَؼُخ وتكبيم وتُبسك انتشتُجبد وانجشايح انتٍ 

وظؼتهب انىحذاد وانمطبػبد انحكىيُخ وانتُسُك 
وانتكبيم انًفتشض فٍ أَشطخ وأػًبل تهك انىحذاد 
وانمطبػبد انًتصهخ ثئداسح هزِ انًىاسد وحًبَتهب ثًب 

َشاػٍ وحذح األهذاف انؼبيخ فًُب َتؼهك ثئداسح 
.وحًبَخ واستغالل هزِ انًىاسد



انًخبغش واِثبس انًتشتجخ ػٍ انُمص وانخهم تحذَذ . 4
انزٌ َشىة انسُبسبد انؼبيخ وػذو لُبو انمطبػبد 

وانىحذاد انحكىيُخ انًؼُُخ ثذوسهب انًتصم ثتُظُى 
.وإداسح هزِ انًىاسد ثشكم يُسك ويتكبيم



وبفضل ثطبيق ب سس ومبادئ اههنج اخلاص مبراجؼة 

ىل هخاجئ ىامة  COCAامس ياساث امؼامة امبيئية ثوضل  ا 

:متثوت يف الآيت 



 وجود فجوة كبٌرة فٌما بٌن السٌاسات الوطنٌة وما قررته تبٌن

االتفاقات واالستراتٌجٌات الدولٌة بشؤن مختلف قضاٌا الموارد الجٌنٌة 

حٌث تبٌن عدم االلتزام بوضع تشرٌعات وأنظمة وخطط لحماٌة 

:واستغالل هذه الموارد، تطبٌقا لنصوص االتفاقات الدولٌة اآلتٌة

The Convention on Biological Diversity(CBD) 

(1992) and Nagoya Protocol on Access and 

Benefit-sharing and International Treaty on Plant 

Genetic Resources for Food and Agriculture 

(ITPGRFA) and Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora (CITES) and Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS ) 



 عن أنظمة ولوائح قطاعٌة غٌر مشروعة تتضمن مخالفة الكشف

واضحة لتعهدات الدولة ومسإولٌاتها الدولٌة،  ترتب عنها آثار خطٌرة 

تمثلت فً تسهٌل االستٌالء على الموارد الجٌنٌة الوطنٌة وانتهاك 

.الحقوق الثقافٌة وحقوق الملكٌة الفكرٌة المتصلة بهذه الموارد 



 عن قوانٌن وأنظمة ولوائح تتضمن تعارض واضح فً الكشف

االختصاصات وقصور واضح ال ٌنسجم مع مسإولٌات الحكومة فً 

االمتثال ألحكام االتفاقٌات الدولٌة ومن أهمها قانون البذور والمبٌدات 

الزراعٌة والئحته التنفٌذٌة وقانون براءة االختراع  و الالئحة 

. التنظٌمٌة لوزارة الزراعة



 عن قصور ونقص وتعارض فً الخطط واالستراتٌجٌات الكشف

الوطنٌة المتصلة بموضوع الموارد الجٌنٌة مثل االستراتٌجٌة الوطنٌة 

للتنوع الحٌوي واالستراتٌجٌة الوطنٌة لالستدامة البٌئٌة والخطط 

وخطط وسٌاسات القطاع الزراعً وذلك من خالل مطابقتها مع 

مسإولٌات الدولة فً الخطط واالستراتٌجٌات العالمٌة كالخطة 

العالمٌة والخطة  أٌتشًاالستراتٌجٌة العالمٌة للتنوع الحٌوي وأهداف 

العمل العالمٌة للموارد الوراثٌة الحٌوانٌة والخطة العالمٌة الثانٌة 

لصون الموارد الوراثٌة النباتٌة لألغذٌة والزراعة وإعالن روما 

العالمً بشؤن األمن الغذائً وخطة عمل مإتمر القمة العالمً 

.  لألغذٌة



 عن مجموعة من األنشطة واألعمال والتصرفات غٌر الكشف

المشروعة وفقا لالتفاقٌات الدولٌة  كنتٌجة وأثر للنقص والخلل وعدم 

المشروعٌة التً تعانً منها السٌاسات العامة الوطنٌة ومن أهم تلك 

: األنشطة غٌر المشروعة التً رصدها الجهاز ما ٌلً



رصد عملٌات جمع ونقل وتصدٌر غٌر مشروعة نتٌجة عدم  -1

قٌام السلطات المعنٌة بمسئولٌاتها والتزاماتها بوضع األسس 

والقواعد الكفٌلة باحترام حقوق الدولة تنفٌذا لمسئولٌاتها الدستورٌة 

.والتزاماتها الدولٌة 



رصد أفعال ووقائع جنائٌة تضر بالحقوق السٌادٌة للدولة  -2

على مواردها الجٌنٌة، وتمثل استغالل غٌر مشروع لموارد الدولة 

الجٌنٌة وانتهاك الحقوق والممتلكات الثقافٌة قامت بها  بعض 

الشركات األجنبٌة التً تعمل فً مجال الهندسة الوراثٌة وإكثار 

األنسجة والصناعات الدوائٌة على مواد وراثٌة ألصول نباتٌة 

نادرة تتمٌز بها الٌمن واستغاللها التجاري والعلمً بدون مراعاة 

لحقوق الدولة والمجتمع المحلً فً المشاركة بالمنافع الناجمة عن 

.. استخدامها طبقا للمعاهدات الدولٌة



حاالت فقدان أصول وراثٌة زراعٌة كانت تتمٌز بها البٌئة رصد   - 3 

الوطنٌة نتٌجة عدم قٌام  الجهات الرسمٌة فً قطاع الزراعة ومإسسات 

البحث العلمً بواجباتها المتصلة بمهام التحسٌن الوراثً واإلكثار بما 

ٌشجع المزارعٌن على االستخدام المستدام لهذه األصول  وقد كان لذلك 

أثره السلبً على البٌئة واألمن الغذائً وقد رصد الجهاز حاالت التآكل 

Vulnerability   الوراثً ألصول وراثٌة لمحاصٌل زراعٌة محلٌة مثل

التً أشارت ( البن و الذرة الرفٌعة  والقطن و الخضار والبصل األحمر )

إلٌها مجموعة من تقارٌر المنظمات الدولٌة المتخصصة وأوضحها 

الخبراء فً  آراءهم المقدمة للجهاز وكان ذلك نتٌجة حتمٌة لعدم قٌام 

الجهات المعنٌة بمسئولٌاتها فً اتخاذ التدابٌر الالزمة لمواجهة التهدٌدات 

التً تواجهها هذه الموارد والتشجٌع على استدامة استخدامها ، وعدم 

االستفادة من النظام الدولً لتبادل الموارد الوراثٌة الزراعٌة فً صٌانة 

.  األصول الجٌنٌة الزراعٌة المحلٌة 



وػىل ضوء ثكل امنخاجئ ب وىص اجلياز لك من 

جموس اموزراء وامربملان واملطاػاث احلكومية 

-:املؼنية برضورت امليام اباليت 



وقف العمل باللوائح البٌئٌة غٌر المشروعة الصادرة عن مجلس •

الوزراء لمخالفتها التزامات وحقوق الٌمن المحددة فً االتفاقٌات 

.الدولٌة التً صادقت علٌها الحكومة



وضع قوانٌن وتعدٌل قوانٌن الجهات المختصة بحماٌة ضرورة •

البٌئٌة وحماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة وإدارة البذور الزراعٌة 

وحماٌة الممتلكات الثقافٌة ومراكز األبحاث الزراعٌة والبٌئٌة بما 

ٌضمن حماٌة الموارد الجٌنٌة الوطنٌة وٌنشئ إدارة متكاملة وفقا 

لمسإولٌات وحقوق الدولة والتزاماتها المحددة فً مجموعة من 

االتفاقٌات البٌئٌة وغٌر البٌئٌة وفً مقدمتها اتفاقٌة التنوع الحٌوي 

للحصول على وتقاسم منافع استغاللها ( ناغوٌا)وبروتوكول 

ومعاهدة الموارد الوراثٌة النباتٌة لألغذٌة والزراعة واتفاقٌة 

cites)  ) واتفاقٌة الٌونسكو بشؤن صون التراث الثقافً غٌر

المادي واتفاقٌة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكٌة 

(.(Tripsالفكرٌة 



سرعة قٌام مجلس الوزراء بتوجٌه المنافذ البرٌة والبحرٌة •

والجوٌة بمنع إخراج عٌنات وراثٌة حتى ٌتم وضع أسس منظمة 

.للحصول علٌها وتقاسم منافع استغاللها مع الغٌر 





ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ 

د٠ٛاْ اٌّشالجخ اٌؼبِخ

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ 



ٌمذ ثزٌذ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ عٙٛداً ِؼ١ٕخ ٌّىبفؾخ اٌزظؾش ٚؽّب٠خ 
.ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌفطش٠خ، ٚإلبِخ إٌّبؽك اٌّؾ١ّخ, اٌج١ئخ

رؼذ ؽّب٠خ اٌج١ئخ إؽذٜ ِٛاد ٔظبَ اٌؾىُ ٚأعبط اعزشار١غٟ فٟ خطؾ *  
:اٌز١ّٕخ

رؼًّ اٌذٌٚخ : "وّب ٔظذ اٌّبدح اٌضب١ٔخ ٚاٌضالصْٛ ِٓ إٌظبَ ٔفغٗ ػٍٝ أْ
."ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚؽّب٠زٙب ٚرط٠ٛش٘ب ِٕٚغ اٌزٍٛس ػٕٙب

ٚلذ ثذأد خطؾ اٌز١ّٕخ فٟ ِؼبٌغخ ِشىالد اٌج١ئخ اٌزٟ ثذأد فٟ اٌظٙٛس 
فبثزذاء ِٓ . ثغجت اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ فٟ ع١ّغ اٌّغبالد خالي اٌؼمٛد اٌّبػ١خ

أطجؼ ػالط اٌّشىالد اٌج١ئ١خ ٘بعغبً ( 1995َ–1990)خطخ اٌز١ّٕخ اٌخبِغخ 
ٌمذ طبؽت : "ٌٍّخطط١ٓ ثبٌٍّّىخ، ؽ١ش ٚسد ف١ٙب ٔض طش٠ؼ ثٙزا اٌّٛػٛع ٘ٛ

اٌزٛعغ االلزظبدٞ اٌغش٠غ فٟ اٌٍّّىخ، ٚرؾم١ك ِؼذالد فٟ اٌز١ّٕخ 
اٌؼّشا١ٔخ ٌُ ٠غجك ٌٙب ِض١ً خالي اٌؼمذ٠ٓ اٌّبػ١١ٓ، ؽذٚس ثؼغ األػشاس 

اٌزٍٛس ٚاألخطبس اٌظؾ١خ إٌبعّخ ػٓ اٌّؼبٌغخ : ثبٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌج١ئ١خ ِضً
غ١ش اٌّالئّخ ٌٕفب٠بد إٌشبؽبد اٌظٕبػ١خ ٚاٌضساػ١خ ٚاٌؾؼش٠خ، ٚرٍٛس اٌٙٛاء 
فٟ اٌّذْ اٌىج١شح ٚإٌّبؽك اٌظٕبػ١خ، ٚرٍٛس اٌجؾبس، ٚال ع١ّب فٟ اٌّٛأئ 
ٚثبٌمشة ِٓ اٌّغّؼبد اٌظٕبػ١خ اٌىجشٜ ِٚؾطبد اٌزؾ١ٍخ، ٚاسرفبع ِغزٜٛ 
ا١ٌّبٖ األسػ١خ فٟ اٌّذْ، ٚرشاوُ ا١ٌّبٖ ثبٌمشة ِٓ عطؼ األسع، ٚاسرفبع 
ٍِٛؽخ اٌزشثخ، ٚاألخطبس اٌزٟ رٛاعٗ اٌؾ١بح اٌفطش٠خ، ٚأمشاع ثؼغ أٔٛاع 

اٌؾ١ٛأبد ٚاٌغالالد، ٚاٌؾذ ِٓ اٌزجب٠ٓ اٌٛساصٟ، ػالٚح ػٍٝ ٔمض اؽز١بؽٟ 
.ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚرذٟٔ ِغزٜٛ عٛدرٗ 



أغغبِبً ِغ ؽج١ؼخ أػّبي اٌج١ئخ اٌزٟ –وّب أوذد خطخ اٌز١ّٕخ ٘زٖ ػٍٝ أٔٗ 
عٛف رزؼبْٚ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ ع١ّؼٙب ػٍٝ –رشرجؾ ثّخزٍف اٌمطبػبد 

:رؾم١ك األ٘ذاف ا٢ر١خ خالي خطخ اٌز١ّٕخ 
ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚأٔظّزٙب ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ خظبئظٙب اٌطج١ؼ١خ، ػالٚح ػٍٝ    -1

.ط١بٔخ اٌّٛاد اٌطج١ؼ١خ
ؽّب٠خ ِخزٍف أّٔبؽ اٌؾ١بح اٌفطش٠خ فٟ  اٌٍّّىخ ٚرط٠ٛش٘ب، ِغ اٌؾفبظ    -2

.ػٍٝ اٌزٛاصْ اٌج١ئٟ، ٚرجب٠ٓ اٌّظبدس اٌٛساص١خ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚإٌجبر١خ
رؾم١ك رٛاصْ ِغزّش ث١ٓ اٌزٛص٠غ اٌغىبٟٔ ٚاٌطبلبد االعز١ؼبث١خ ٌٍج١ئخ ِغ  -3

األخز فٟ اٌؾغجبْ آصبس إٌّٛ اٌغىبٟٔ ٚاألّٔبؽ االعزٙالو١خ ػٍٝ لبػذح 
.اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ

رٛف١ش اٌطبلخ اٌىبف١خ ثزىٍفخ ِالئّخ، ٚثبٌطشق اٌزٟ رؾذ ِٓ ِخبؽش رذ٘ٛس  -4
اٌج١ئخ، ِغ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِٛاسد اٌطبلخ غ١ش اٌّزغذدح، ٚاالعزفبدح ِٓ إِىبٔبد 

.ِٛاسد اٌطبلخ إٌم١خ اٌّزغذدح ِضً اٌشّظ ٚاٌش٠بػ
رؾم١ك أػٍٝ لذس ِّىٓ ِٓ اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ اٌزٟ رأخز ثأؽذس أعب١ٌت  -5

اٌزم١ٕخ اٌّزبؽخ اٌٍّزضِخ ثبالػزجبساد اٌج١ئ١خ ٌزالفٟ اٌزٍٛس فٟ ِشاؽً 
.اٌزظ١ُّ وٍٙب، ٚاإلٔشبء، ٚاٌزشغ١ً ٌٙزٖ اٌظٕبػبد

رؾم١ك األِٓ اٌغزائٟ دْٚ اعزٕضاف ٌٍّٛاسد، أٚ أػشاس ثبٌج١ئخ، إػبفخ إٌٝ  -6
.إطالػ لبػذح ِٛاسد ا١ٌّبٖ ٚاألسع فٟ اٌّٛالغ اٌزٟ رظبة ثبٌزذ٘ٛس اٌج١ئٟ 



:رأع١ظ األعٙضح اٌؾى١ِٛخ اٌشاػ١خ ٌٍج١ئخ
رُ رأع١ظ أعٙضح ؽى١ِٛخ رؼٕٝ ثبٌج١ئخ ٚشؤٚٔٙب، فأٔشئ عٙبص ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ 
ثّظٍؾخ األسطبد ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ، ٌال٘زّبَ ثبٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثبإلٔغبْ، فٟٙ رٙزُ 

ثبٌّششٚػبد اٌزٟ رؤصش عٍجبً فٟ اٌج١ئخ وبٌزٍٛس ٚإؽذاس اٌؼغ١ظ، أٚ ِب٠ٕزظ 
ػٕٙب ِٓ ِخٍفبد عبِخ، ٚرشالت رظ١ُّ اٌّششٚػبد ٌؼّبْ رطج١ك اٌّؼب١٠ش 

.اٌج١ئخ
٠شؽّٗ هللا (ٚػٍٝ عج١ً اٌّضبي ِب لبَ ثٗ طبؽت اٌغّٛ األ١ِش عؼٛد اٌف١ظً 

ثظفزٗ اٌؼؼٛ إٌّزذة ١ٌٍٙئخ اٌٛؽ١ٕخ ٌؾّب٠خ اٌؾ١بح اٌفطش٠خ ٚإّٔبئٙب  فٙٛ  )
سائذ إّٔبء ؽبئش اٌؾجبسٜ اٌزٞ أعظ ٌٗ ِشوضاً وج١شاً فٟ اٌطبئف، رؼًّ ثٗ 

ٚلذ ٔغؼ اٌّشوض فٟ . وفبءاد ػب١ٌّخ ِٚؾ١ٍخ، ٌفه ٌغض اٌزىبصش ػٕذ ٘زا اٌطبئش 
إعشاء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبسة ؽزٝ رّىٓ أخ١شاً ِٓ إٌغبػ، ٚثذأ ؽبئش اٌؾجبسٜ ٠زىبصش 

ٚلذ عشٜ رغ١ّخ أسثؼخ . ثأػذاد عؼٍذ اٌجؾش ػٓ ِالعئ ٌٗ ػ١ٍّخ ػشٚس٠خ
.ِٛالغ ٌٙزا اٌغشع ٟ٘ اٌز١غ١خ ٚاٌغٕذ١ٌخ ٚٔفٛد اٌؼش٠ك ٚعغب ٚأَ سِش



:سن القوانين والنظم البيئية

:ومن هذه األنظمة

.نظام الويئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائوا     -1

.نظام المناطق المحمية     -2

.نظام الغابات والمراعي     -3

.نظام صيد الحيوانات والطيور البرية     -4

نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه اإلقليمية للمملكة      -5

.العربية السعودية

.الئحة الحجر الزراعي     -6



:االرفبل١بد اإلل١ّ١ٍخ اٌزٟ ٌٍٍّّىخ ػؼ٠ٛخ ثٙب
ٚرخزض . 1978َػبَ ( Ropme)االرفبل١خ اإلل١ّ١ٍخ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ  -1

.٘زٖ االرفبل١خ ثبٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ ٚرشزشن ثٙب ع١ّغ اٌذٚي اٌّطٍخ ػٍٝ اٌخ١ٍظ
االرفبل١خ اإلل١ّ١ٍخ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ ٌٍجؾش األؽّش ٚخ١ٍظ ػذْ ػبَ    -2

1982َ.
ِششٚع إٌظبَ اٌّٛؽذ ٌؾّب٠خ اٌؾ١بح اٌفطش٠خ ٚإّٔبئٙب ثذٚي ِغٍظ     -3

.اٌزؼبْٚ ٌذٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشث١خ
:االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ أؼّذ اٌٍّّىخ إ١ٌٙب

َ، ٚلذ 1972ارفبل١خ ؽّب٠خ اٌزشاس اٌضمبفٟ ٚاٌطج١ؼٟ اٌؼب١ٌّخ ػبَ          -1
(.1978َ)٘ـ 1398أؼّذ اٌٍّّىخ إٌٝ ٘زٖ اٌّؼب٘ذح ػبَ 

ػبَ ( ارفبل١خ ثْٛ)ارفبل١خ ؽفع األٔٛاع اٌّزٕمٍخ ِٓ اٌؾ١ٛأبد اٌّزٛؽشخ  -2
(.1990َ)٘ـ 1410َ ٚلذ أؼّذ اٌٍّّىخ ٌٙزٖ االرفبل١خ ػبَ 1979

ارفبل١خ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ فٟ األٔٛاع اٌّٙذدح ثبالٔمشاع ِٓ ِغّٛػبد  -3
ٚلذ أطجؾذ ( CITIES( )1973َارفبل١خ عب٠زظ )اٌؾ١ٛاْ ٚإٌجبد اٌجش٠خ 

(.1996َ)٘ـ 1416اٌٍّّىخ ػؼٛاً وبِالً ثبالرفبل١خ ػبَ 
 



:ِشبسوخ اٌٍّّىخ فٟ اٌّؤرّشاد اٌؼب١ٌّخ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ

رشبسن اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٟ اٌّؤرّشاد ٚاٌفؼب١ٌبد اٌؼب١ٌّخ 
اٌزٟ رٕؼمذ ٌّؼبٌغخ شؤْٚ اٌج١ئخ، ٚلذ وبٔذ ِٓ ػّٓ اٌذٚي اٌزٟ 

فٟ س٠ٛ دٞ عب١ٔشٚ اٌزٞ طذسد ػٕٗ ػذح " لّخ األسع"ؽؼشد ِؤرّش 
.  ارفبل١بد رخزض ثبٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛعٟ ٚاٌزغ١ش إٌّبخٟ ِٚىبفؾخ اٌزظؾش
وّب رؾشص ػٍٝ اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد اٌالؽمخ 

.اٌٙبدفخ ٌزٕف١ز رٛط١بد رٌه اٌّؤرّش
 



:أ١ّ٘خ إلبِخ اٌّؾ١ّبد
الشه أْ إٔشبء اٌّؾ١ّبد ثأٔٛاػٙب ٌٗ ل١ّخ ػظ١ّخ، ؽ١ش إٔٗ ٠ؾفع 

ٚرمذَ اٌّؾ١ّبد . ٌٍؼبٌُ صشٚارٗ اٌؾ١خ ٚعّبٌٗ اٌطج١ؼٟ ٚثؼذٖ اٌؾؼبسٞ
.  فٛائذ ِجبششح ٚغ١ش ِجبششح ٌٍّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؾىِٛبد اٌٛؽ١ٕخ

:إػبفخ إٌٝ رٌه فٟٙ رمذَ ِب ٠ٍٟ
رغبػذ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌزٕٛع فٟ إٌّظِٛبد اٌج١ئ١خ، راد  -1

األ١ّ٘خ اٌؾ٠ٛ١خ ٌذػُ اٌؾ١بح ػٍٝ عطؼ األسع ٚرؾغ١ٓ األؽٛاي 
.االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٌٍجشش

رؾّٟ اٌزٕٛع اٌغ١ٕٟ ٚرؼذد األٔٛاع راد األ١ّ٘خ اٌؾ٠ٛ١خ فٟ رٛف١ش  -2
االؽز١بعبد اٌجشش٠خ ، وّب أٔٙب األعبط ٌٍزى١ف اٌجششٞ االعزّبػٟ 

.ٚاٌؾؼبسٞ فٟ ػبٌُ ِزغ١ش
لذ رّضً ِٛؽٕبً ٌّغزّؼبد ِؾ١ٍخ راد رمب١ٌذ ؽؼبس٠خ ػش٠مخ    -3

.ِٚؼشفخ رم١ٍذ٠خ ثبٌطج١ؼخ ال ٠ّىٓ رؼ٠ٛؼٙب فٟ ؽبٌخ فمذأٙب 
.ٌٍّؾ١ّبد ل١ّخ ػ١ٍّخ ٚرشث٠ٛخ ٚؽؼبس٠خ ٚرشف١ٙ١خ ٚسٚؽ١خ ِّٙخ   -4

.رٛافش فٛائذ ِجبششح ٚغ١ش ِجبششح ٌاللزظبد اٌّؾٍٟ ٚاٌٛؽٕٟ   -5
رّضً األعبط اٌزٞ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٗ ؽفع اٌزٕٛع األؽ١بئٟ ٚدػُ    -6

.اٌزٛعٗ ٔؾٛ ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ اٌّزٛاطٍخ
 



:ؽشق رٛػ١خ اٌّغزّغ ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ 
اال٘زّبَ ثبٌٕشء ػٓ ؽش٠ك رؼ١ّٓ ِٕب٘ظ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ –أ 

ٚاٌغبِؼٟ اٌّفب١ُ٘ اٌج١ئ١خ، ٚششػ رٌه ثأعٍٛة عزاة ٚػبؽفٟ 
.٠ؼّٓ رفبػٍُٙ ِؼٙب ٚإدساوُٙ أل١ّ٘خ اٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب

رط٠ٛش أعب١ٌت اٌزٛػ١خ اٌج١ئ١خ ٚرىض١فٙب ػٓ ؽش٠ك ع١ّغ ٚعبئً –ة 
اإلػالَ ثأعٍٛة ساق ِؤصش ٠غّغ ث١ٓ اٌظٛسح اٌغزاثخ ٚاٌششػ اٌغ١ًّ 

ٚاٌّٛاصٔبد اٌّؼجشح ث١ٓ ؽبي اٌج١ئخ فٟ اٌّبػٟ ٚؽبٌٙب ا٢ْ ٚث١ٓ ؽبٌٙب 
.ٌذ٠ٕب ٚؽبٌٙب ٌذٜ اٌذٚي اٌّزؾؼشح األخشٜ

رمذ٠ُ دٚساد فٟ اٌؼٍَٛ اٌج١ئ١خ ٌغ١ّغ اٌطٍجخ فٟ اٌى١ٍبد، –عـ 
ٚوزا اٌطٍجخ فٟ اٌغٕٛاد إٌٙبئ١خ فٟ ػٍَٛ اٌج١ئخ، ٠ٚٛعٗ ثشٔبِظ 

وّب ٠ٕجغٟ أْ ٠زؼّٓ . ِجغؾ ٠خظض ٌٍىجبس إٌٝ اٌفالؽ١ٓ ٚاٌجذٚ
ص٠بساد شخظ١خ، ف١ٕجغٟ أْ ٠ؼٍُ اٌؼبِخ ثؾمبئك اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ 

اٌزٟ ٠غزغٍٛٔٙب فال غٕبء ػٓ إدسان أ١ّ٘خ ِؼشفخ ٚظبئف إٌظبَ اٌج١ئٟ 
ٌألساػٟ اٌغبفخ، ٚٔمبؽ ػؼف األساػٟ اٌغبفخ، ٚأ١ّ٘خ طؾخ اٌج١ئخ 

.ثشىً ػبَ
ػٍٝ األعٙضح اٌؾى١ِٛخ اٌّؼ١ٕخ ِزبثؼخ رٕف١ز إٌظُ اٌظبدسح –د 

ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ ٚرطج١مٙب، ٚأال ٠ىْٛ ٕ٘بن فغٛح ث١ٓ عٓ اٌمٛا١ٔٓ 
.ٚإٌظُ ٚرٕف١ز٘ب



:دٚس د٠ٛاْ اٌّشالجخ اٌؼبِخ 

فٟ اٌزؾمك , ٠مَٛ د٠ٛاْ اٌّشالجخ اٌؼبِخ ثذٚس فؼبي ٚؽ١ٛٞ ٚاششافٟ 
ِٚزبثؼٗ رطج١ك ع١ّغ االٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ ٚاالعشاءاد اٌزٟ رىفً رؾم١ك 

اال٘ذاف اٌزٟ ٚػؼذ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚرط٠ٛش٘ب ٚاالعزفبدح ِٕٙب 
:ثشىً طؾ١ؼ ِٚضبٌٟ ِٕٚٙب 

ِزبثؼٗ ػجؾ ٚاصجبد اٌّخبٌفبد ٚرٛل١غ اٌؼمٛثبد ػٍٝ اٌّخبٌف١ٓ ٚفك 
.االعشاءاد ٚاال١ٌبد اٌّزجؼخ 

.ِزبثؼخ اعزؾظبي اٌّجبٌغ ٚرٛس٠ذ٘ب ٌخض٠ٕخ اٌذٌٚخ 
اٌم١بَ ثغٛالد ١ِذا١ٔخ ِغ ِشالج١ٓ ِٓ اٌغٙبد اٌّخزظخ ٚاٌزأوذ ِٓ 

.طؾٗ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدسح ٌذ٠ٛاْ 




