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 حماية البيئةسياسة 

 

 

 الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسة: 

 إدارة شئون البيئة: - 1

 :السياسة  

والقةوانين اا  الصةل   9/2009والمعةدل بالقةانون رقةم  4/1994دارة بالعمل على تفعيل قانون البيئة  رقةم اإلتقوم 

والتنسيق مع الجها  المعني  للحفاظ على الصح  العام  للمواطنين وسالم  البيئ  من خالل وحدا  البحث المراقبة  

 -والتفتيش والمتمثل  فى :

 شآ  الغاائي التفتيش على المن. 

  التفتيش على المنشآ  الطبي. 

  التفتيش على المنشآ  العام. 

 المياه العاب   يالتفتيش والمراقب  على نوعي  المياه والصرف الصحى على مجار. 

 الميةاه العابة   يالتفتيش على المنشآ  الصناعي  التى تقةوم بالصةرف علةى شةبل  الصةرف الصةحى ومجةار

 دون معالج 

   المياه العاب  يعلى مجار يالمياه والصرف الصحمراقب  نوعي. 

 أمالن التخلص من النفايا  الخطرة والمخلفا   –عدوى المختلف  )حماما  السباح  لالتفتيش على مصادر ا

 .الخطرة(

 ي.وحدة ملافح  األحتباس الحرار 

 العشوائي  ومصانع تدوير القمام   مراقب  المخلفا  الصلب  وتطوير النقاط الوسيط.  

 مهام اإلدارة:

  .جمع وتحديث المعلوما  البيئي  ورصد مصادر التلوث وأعداد الخرائط البيئي .1

  ي.للمحافظ  بالتنسيق مع الفرع اإلقليمي إصدار التقارير والخرائط البيئي  الدوري  عن الموقف البيئ .2

 ي.القرار البيئ يحصائيا  الخاص  بعناصر البيئ  وتحليلها لخدم  متخاحصر البيانا  واإل .3

  ي.ستثمار بالمحافظ  وضمان مراعاة البعد البيئعداد خط  التنمي   واإلإشتراك فى اإل .4

  .وضع وتنفيا خط  الطوارئ لمواجه  اللوارث البيئي  .5
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 .إعداد وتنفيا البرامج التدريبي  والتثقيف والتوعي  البيئي  وورش العمل والندوا  .6

 .ستوى المحافظ شراف على األنشط  البيئي  على ماإل .7

 .عداد وتنفيا المشروعا  البيئي إتخطيط و .8

 .فحص شلاوى المواطنين المتعلق  بمشالل البيئ  .9

 ي.وفحص دراسا  تقييم األثر البيئ يجهزة المختص  بالمحافظ  فى تلقمشارل  األ .10

 .والقطاع الخاص فى مجال البيئ ي شراف على تنشيط دور منظما  المجتمع  المدناإل .11

 .جراءا  تأمين تداول المواد والنفايا  الخطرةإيا مراقب  تنف .12

 .تصاال  فى مجال حماي  البيئ عالم واإلتفعيل دور وسائل اإل .13

 .التبادل المستمد والمنظم للمعلوما  البيئي  المتاح  .14

 مات المقدمة من اإلدارة:الخد

 –طبيةةةة  –دراسةةةة تقةةةويم ابيةةةر البيئةةةو لدمشةةةروعات وإعةةةداد الموافقةةةة البيئيةةةة ) ذائيةةةة  (1-1)
 مكامير الفحم  ......ألخ ( –صناعية محطات المحمول 

 ابوراق المطدوبة:

 الخاص بالمشروع معتمد من الوحدة المحلي  يج التصنيف البيئانمو .1

 .صورة البطاق  الشخصي  لمالك المشروع .2

 ي.التجارصورة السجل  .3

 .الخاص بالمشروع يأو اللرول يصورة من الرسم الهندس .4

 .صورة عقد اإليجار أو التمليك .5

 .المطاعم ترفق الشهادة الصحي   فى حال .6

 .فى حال  الورش يلزم توضيح موقع الورش فى مدين  صناعي  أو حرفي  .7

 اإلجراءات المتبعة:

 شتراطا  البيئي  ستيفاء لاف  اإلإمن صح  األوراق ولوب  والتألد طتتولى اإلدارة مراجع  المستندا  الم

 .الالزم  وإبداء المالحظا  الالزم 
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 محدد ( جـب ، جـ ،  المشروعات الخاصة بجهاز شئون البيئة ذات التصنيف ) أ ، (1-2)
تصنف المشروعا  الخاص  بجهاز شئون البيئ  إلى مشروعا  التصنيف  )أ( اا  اآلثار البيئي  المحدودة ، 

 .اا  اآلثار البيئي  اللبيرة )جـ()ب( اا  التأثيرا  البيئي  المتوسط  ، 

 ابوراق المطدوبة:
 -ملف ويشمل لل ملف على اآلتى : 2عدد  -

البيانةةةا  الخاصةةة   يالخةةةاص بالمشةةةروع سةةةواء لةةةان ) أ ، ب ، جةةةـ ( مسةةةتوف ينمةةةواج التصةةةنيف البيئةةة .1

 .بالمشروع ومعتمد من الوحدة المحلي 

  .صورة البطاق  الشخصي  لمالك المشروع .2

  ي.صورة السجل التجار .3

 .صورة البطاق  الضريبي  .4

 .أو الحريق أو تقرير معاين  معتمد يخطار الدفاع المدنإصورة  .5

 .الخاص بالمشروع يأو اللرول يرسم هندس .6

 .مينا أخطاب الت .7

 .صوره عقد اإليجار أو التمليك .8

 .فى حال  المطاعم ترفق الشهادة الصحي  .9

  .حال  الورش يلزم توضيح موقع الورش فى مدين  صناعي  أو حرفي  يف .10

 ا  )أ ، ب( الخاص بمحط  المحمول مرفق  يج البيئاستيفاء النموإحال  محطا  تليفون المحمول يتم  يف .11

  .  موافق  هيئ  عمليا  القوا  المسلح  والتراخيص الخاص  بالعقارب

 اإلجراءات المتبعة:
( ـعلةى القائمة  ) أ ، ب ، جة  للقيةام بالمشةروع الةاى تةم تصةنيف ا  طلب ينوب يقدم صاحب المشروع أو من  .1

 ي.ج التصنيف البيئاويرفق بالطلب نمو

ختيةار التصةنيف  إتتولى الجه  اإلداري  المعني   تسجيل المعلوما  المطلوب  والتألد من صةحتها وصةح   .2

 .ومطابق  المعلوما  المقدم 

 .تتولى الجه  اإلداري   مراجع  المستندا  وتقديمها إلى جهاز شئون البيئ  لتقييمها .3

لةةرد علةى الجهة  اإلداريةة  المعنية  ويقةةدم يتةولى جهةاز شةةئون البيئة  تقيةيم المسةةتندا  وإبةداء مالحظاتة  وا .4

مةن  ا  يومة 30جراءا  التى يتطلب اتخااهةا لضةمان حماية  البيئة  ، والةك خةالل واإل  قتراحا  المملناإل

ما تخلف الجهاز عةن القيةام بةالك فسةوف يعتبةر الةك موافقة  علةى  وإااستالم الجهاز للمستندا  لامل  ، إ

                         .التقييم 
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يةيم قيقوم جهاز شئون البيئ  بتسجيل المستندا  والرأى والمقترحا  التى يتقدم بها فى السةجل الخةاص بت .5

 .اآلثار البيئي  لدى الجهاز

نخطةر الجهة  اإلدارية  مقةدم المشةةروع ، بموجةب خطةاب مسةجل بعلةةم الوصةول بالنتيجة  النهائية  للتقيةةيم  .6

 -والتى تسفرعن احدى النتيجتين التاليتين:

ن يقوم مقدم المشروع بتنفيةا لافة  المتطلبةا  البيئية  القانونية  المحةددة فةى الموافقة  ، إالموافق  بشرط  -أ

 ويجوز عدم الموافق  على المشروع ألسباب اخرى غير بيئي 

لطبيعةة   ا  صةةدار تعليمةةا  إلةةى مقةةدم المشةةروع للةةى يتبةةع اإلجةةراءا  الخاصةة  بالقائمةة  والةةك تبعةةإ -ب

 المشروع

ثةر اإلدارة المعني  صورة من القرار إلى جهاز شئون البيئ  الاى يقوم بتسجيلها فى سةجل تقيةيم األترسل  .7

 ي.البيئ

 .تتعهد الجه  المعني  بضمان تنفيا هاا القرار .8
 

 :والتجميلإدارة النظافة  - 2

 :السياسة  

 المنظوم .تنفيا السياس  العام  للدول  لتطبيق المنظوم  المتلامل  للنظاف  ورفع لفاءة 

 مهام اإلدارة:

 ( لسةن  38متابع  تنفيا وتطبيةق القةانون رقةم )وقةرار  2005( لسةن  10والمعةدل بالقةانون رقةم ) 1967 ،

التنفياية  والقةرارا    بشةأن النظافة  العامة  والئحتة( 2014لسن   47السيد رئيس الجمهوري  بقانون رقم )

 المنفاة لها.

  ستعان  بالمرالز والمدن واألحياء والوحدا  المحلي  القروي والتقييم باألالقيام بعمليا  المتابع  والرصد. 

 .التنسيق مع الوزارا  المعني  في تنفيا سياس  الدول  في تطبيق منظوم  النظاف  ورفع لفاءتها 

 حيةةاء لتحديةةد المعوقةةا  والتحةةديا  التةةي تواجهةة  تنفيةةا التنسةةيق مةةع السةةادة رلسةةاء المرالةةز والمةةدن واأل

 وم  والعمل على تقديم المقترحا  والحلول المناسب .المنظ

   عمال الحمال  الميلانيلي  على مستوى المحافظ .أمتابع 

   نةارة ورد إعمةال أودهانةا  و يعمال التجميل بالشوارع والميادين بنطاق المحافظ  من تشجير ورأمتابع

 .الشيء ألصل 
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 رسةةمي للةةدخول فةةي مراحةةل إدارة المخلفةةا  ال تشةةجيع القطةةاع الخةةاص والجمعيةةا  األهليةة  والقطةةاع غيةةر

 الصلب .

 عمةةال ووضةةع الحلةةول المناسةةب  لتةةاليل تلةةك المعوقةةا  دراسةة  المشةةلال  والمعوقةةا  التةةي تعةةوق تنفيةةا األ

 والمعاون  على رفع لفاءة األجهزة القائم  على التنفيا.

 حافظ  بين المواطنين.التنسيق بين الجها  المختلف  لمتابع  نشر الوعي البيئي والجمالي بالم 

 وضع الخطط التنفياي  لجمع ونقل المخلفا  إلى مواقع التدوير والمعالج  أو التخلص النهائي منها. 

  وإزال  أسبابها. استقبال شلاوى المواطنين ومتابعتها حتى يتم تنفياها 

 الخدمات المقدمة من اإلدارة:

 والقرارات المنفذة لذلك بشأن النظافة العامة( متابعة تنفيذ القوانين ولوائحها التنفيذية 2-1)

 اإلجراءات المتبعة:

 رض أعلى 2005( لسن  10) والمعدل بالقانون رقم 1967( لسن 38) متابع  تنفيا بنود القانون رقم

 . حيال وجود مخالفا  من قبل الجها  التنفياي   الواقع واتخاا ما يلزم من إجراءا  لل في نطاق

 القيام بعمديات المتابعة والرصد والتقييم (2-2)

 اإلجراءات المتبعة:

 حياء لوضع الراهن بالمرالز والمدن واألستعان  بالوحدا  المحلي  من خالل تحديد البيانا  األساسي  لاإل

 - معدل المتولد اليومي من المخلفا  -التقسيم اإلداري –بنطاق المحافظ  من حيث )التعداد السلاني 

 .لمدافن الصحي ( ا– المحطا  الوسيط  -مصانع تدوير القمام  -المعدا -العمال -المخلفا  خصائص

 التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ سياسة الدولة( 2-3)

 اإلجراءات المتبعة:

  عداد البيانا  والتقارير بصف  دوري  للل من وزارة إتطبيق المنظوم  ورفع لفاءتها ويتم الك من خالل

التنمي  المحلي  ووزارة البيئ  والتنسيق بين المحافظ  وتلك الوزارا  في تنفيا الخطط الموضوع  من 

جانب تلك الوزارا  لرفع لفاءة المنظوم  مثال الخط  المتلامل  لمنظوم  النظاف  والتي بدأ تنفياها من 

ط واإلصالح اإلداري ووزارة خالل بروتولول بين وزارة التنمي  المحلي  ووزارة البيئ  ووزارة التخطي

رفع تجمعا  القمام   -اإلنتاج الحربي والهيئ  العربي  للتصنيع والك لدعم البني  التحتي  لمنظوم  النظاف 

 من حرم السل  الحديد.
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 عمال الحمالت الميكانيكيةأمتابعة ( 2-4)

 اإلجراءات المتبعة:

 حياء والوحدا  المحلي  والقروي  وبيان صالحيتها واألدا  النظاف  بالمرالز والمدن عداد بيانا  عن معإ

 حتياجا  تلك الحمال  ومحاول  تاليل المعوقا  لرفع لفاءة المنظوم .إوبيان 

 ( متابعة أعمال التجميل بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة2-5)

 اإلجراءات المتبعة:

 لي أصل  ويتم الك من خالل المتابع  الميداني  إنارة ورد الشيء إعمال أودهانا  و من تشجير وري

حتياجا  تلك الجها  من أشجار ودهانا  إوعمل حمال  بنطاق مرالز ومدن المحافظ  ومحاول  توفير 

 عمال االنارة )مثال أسبوع النظاف (.أو

هدية والقطاع الغير رسمي لددخول فةي مراحةل إدارة القطاع الخاص والجمعيات اب تشجيع( 2-6)

 مخدفات الصدبةال

 اإلجراءات المتبعة:
  تفعيل دور تلك القطاعا  عن طريق تنظيم الندوا  بالتنسيق مع السادة رلساء المرالز والمدن

واألحياء للمشارل  في رفع لفاءة المنظوم  عن طريق تنفيا منظوم  الجمع المنزلي من الوحدا  

 السلني  ورفع الوعي البيئي لدي المواطنين. 

  ( جمعي  تنمي  مجتمع بالمدن 223تطبيق تلك المنظوم  على مستوى المحافظ  من خالل عدد )يتم

  والقرى وبعض الشرلا  الصغيرة الخاص .

( وضةع الخطةط التنفيذيةة لجمةع ونقةل المخدفةات إلةو مواقةع التةدوير والمعالجةة أو الةتخدص 2-7)

 النهائي منها

 اإلجراءات المتبعة:

  حيث تعتمد المحافظ  علي جزء  2018 لسن  13315البيئي السريع بقرار رقم  نشاء وحدة التدخلإتم

ن الحمال  الميلانيلي  للمدن واألحياء لتعمل من إملانياتها الااتي  من المعدا  والعناصر البشري  م

ستمراري  والنجاح والك في رفع ترالما  القمام  من النقاط الوسيط  والمقالب مجتمع  وضمان اإل

العشوائي  من خالل العمل علي مدار يومين أسبوعيا لرفع الترالما  من النقاط الوسيط  والمقالب 

 .طن شهريا  10000طن الي 6000العشوائي  في نطاق المحافظ  بمعدل من 

  سناد المصنع الثالث إي الشرلا  المخصص  وجاري إل( مصنع تدوير قمام  2سناد تشغيل عدد )إتم

 ى.لي جه  متخصص  أخرإ
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 التنسيق بين الجهات المختدفة لمتابعة نشر الوعي البيئي والجمالي بالمحافظة (2-8)

 اإلجراءات المتبعة:

 ق مع الجها  المعني  عداد برامج للتوعي  عن إدارة المخلفا  بالمحافظ  ويتم الك خالل التنسيإ

األوقاف( لعمل ندوا  تثقيفي  لنشر  - التربي  والتعليم - الشباب والرياض  - جتماعي)التضامن اإل

 الوعي البيئي لدي المواطنين.

 ستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها حتو يتم تنفيذها وإزالة أسبابهاإ( 2-9)

   العام  دارة اإل-لمنظوم  الشلاوى الحلومي  بالمحافظ  من خالل الجها  المختلف  )البواب  االللتروني

حياء والرد عليها في السادة رلساء المرالز والمدن واألخدم  المواطنين وغيره( ومتابعتها مع ل

المواعيد المحددة وفي حال  وجود صعوب  في إحدى المشلال  يتم التدخل من قبل إدارة النظاف  إلزال  

 أسباب الشلوى وحل المشلل . 

 

 


