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الوطنية للبيئةةمبررات االستراتيجي

(سنة املاضية30خالل ال % 136)التزايد املضطرد في عدد السكان في اململكة 

...(زراعة الصناعة والطاقة والنقل والتعدين وال)النمو الكبير في كافة القطاعات 
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(عام  /نسمةمليون )سنة املاضية 30عدد السكان خالل ال 

)عام/مليار ريال في األسعار الثابتة )سنة املاضية 30الدخل الوطني العام خالل  ال 

لم لكن منظومة حماية البيئة...
...هذا النمو الكبيرواكب ت

مما أستوجب ...
تيجيةاإعداد إستر 

ع وطنية للبيئة تض
إطار شامل لتفعيل
حلول جذرية لرفع 
أداء القطاع وحماية 

هاالبيئة وإستدامت

ايير ضعف االلتزام بالضوابط واملع
البيئية  

تدني في الوعي البيئي وانتشار 
املمارسات السلبية

ات، مصادر امللوث)تدهور عام للبيئة 
النفايات، تدهور الغطاء النباتي

...(والحياة الفطرية 

ة خالل تزايدت الضغوط على البيئة واملصادر الطبيعية في اململك
...العقود املاضية نتيجة 

مرتبة غير متقدمة للمملكة حسب
86مؤشر األداء البيئي

(دولة180من أصل املرتبة –2017عام  )
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طموح االستراتيجية الوطنية للبيئة

رفع الوعي البيئي وتعزيز دور الجمعيات والعمل التطوعي  

كار تعزيز مشاركة القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات ودعم االقتصاد وتحفيز االبت

تحسين جودة خدمات األرصاد وزيادة نطاقها

تعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التغير املناخي

مة البيئية، االطار املؤسس ي، والحوكمة، والنموذج التشغيلي، واالنظ)تعزيز فعالية القطاع 
(واالستدامة املالية للقطاع 

لبية على البيئةرفع مستوى االلتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية وخفض التلوث والتأثيرات الس

تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر

يائيحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع االح
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حتوياتجدول امل

منهجية إعداد االستراتيجية▪

تشخيص الوضع الحالي ▪

اإلطار املؤسس ي املقترح▪

املتطلبات االقتصادية▪

عناصر االستراتيجية الوطنية للبيئة▪

خارطة الطريق لتنفيذ االستراتيجية واملبادرات املوضوعة على مسار متسارع▪
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منهجية إعداد االستراتيجية▪

تشخيص الوضع الحالي ▪

اإلطار املؤسس ي املقترح▪

املتطلبات االقتصادية▪

عناصر االستراتيجية الوطنية للبيئة▪

خارطة الطريق لتنفيذ االستراتيجية واملبادرات املوضوعة على مسار متسارع▪

حتوياتجدول امل
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منهجية إعداد االستراتيجية ومراحل تنفيذ الدراسة

تحديد الوضع 
ة للبيئاملستهدف

بناء على رؤية 
2030اململكة 

خطة العملوضع 

ية ستراتيجصياغة إ
لبيئةوطنية ل
ع الوضلالرتقاء إلى 

املستهدف

تحديد االطار 
ل املؤسس ي والهيك
رح التنظيمي املقت

للقطاع واملمكنات
الالزمة

وضع الخطة 
التنفيذية وإطار 
ه إدارة األداء ومتابعت
لتحقيق أهداف 

ستراتيجية اال 

إجراء تقييم 
لوضعتفصيلي ل

الراهن للبيئة 
كةرصاد في اململواأل 

ستخالص الدروسإ
ن مدوليا املستفادة 

خالل املقارنات 
أفضل املرجعية ب

املمارسات

املعنيةشراك الجهات إ

4

2

1567

3

8
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االشراف على إعداد اإلستراتيجية

مجال17خبير في 25

عضو 19اللجنة العلمية مكونة من 
الفريق املسؤول عن الدراسة 

عضو18مكون من 

البيئة واملياه والزراعة وزارة▪
وزارة االقتصاد والتخطيط▪
نيةصناعة والثروة املعدوالوزارة الطاقة ▪
وزارة الصحة▪
وزارة النقل▪
وزارة الشؤون البلدية والقروية▪

ئةالهيئة العامة لألرصاد وحماية البي▪
الهيئة السعودية للحياة الفطرية▪
الهيئة امللكية للجبيل وينبع▪
الهيئة السعودية للسياحة والتراث▪

الوطني
مركز كفاءة الطاقة السعودي▪

ظيفةاللجنة الوطنية آللية التنمية الن▪
نيةجامعة امللك عبدهللا للعلوم والتق▪
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن▪
جامعة امللك سعود▪

اللجنة التوجيهية برئاسة معالي وزير البيئة واملياه والزراعة 
عضو  يمثلون  كافة القطاعات ذات العالقة20وعضوية   

أ

ب

د

ج

كون فريق وزارة البيئة واملياه والزراعة م▪
اشخاص8من 

10فريق املكتب االستشاري مكون من ▪
اشخاص

الخبراء الدوليين▪

البيئة واملياه والزراعة وزارة▪
عةقطاعات البيئية و املياه والزرا)

والتخطيط والخصخصة ومكتب
(تحقيق الرؤية

ريةالهيئة السعودية للحياة الفط▪
الهيئة العامة لألرصاد وحماية ▪

البيئة

جامعة امللك عبدهللا للعلوم ▪
والتقنية

عادنجامعة امللك فهد للبترول وامل▪
جامعة امللك سعود▪
منظمة األغذية والزراعة▪
خبراء بيئيين سعوديين▪

االستراتيجيات البيئية▪
ويةالتنوع البيولوجي والحياة الفطرية الصحرا▪
البيئة البحرية ▪
التربة والتصحر▪
جودة الهواء▪
التغير املناخي▪
املوارد املائية وحماية تلوث املياه الجوفية▪
النفايات الصلبة والخطرة▪
األرصاد ▪
الحوكمة البيئية واإلطار املؤسس ي▪
التشريعات واألنظمة البيئية▪
الخصخصة واالستثمار في قطاع البيئية▪
اإلقتصاد البيئي واالجتماعي▪
إعادة التأهيل واإلستدامة وإعادة التدوير▪
فطيةاالستجابة لحاالت الطوارئ واالنسكابات الن▪
رأس املال البشري في قطاع البيئية▪
التكنولوجيا واملعلومات في قطاع البيئة▪

هيكل حوكمة اإلشراف على إعداد اإلستراتيجية
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اإلطار العام لالستراتيجية الوطنية للبيئة
المتطلبات االقتصاديةعناصر االستراتيجيةتشخيص الوضع الراهنمنهجية إعداد االستراتيجية الخطوات القادمةوخارطة الطريقالمخرجة المؤسسي المقترحاإلطار 

ت التنفيذ
ممكنا

الرفاه االجتماعي

 املجتمع األكثرحماية فئات خفض التلوث و ▪
 
تأثرا

الحياةدعم جودة▪
تعزيز السياحة البيئية▪

املشاركة البيئية

مساهمة املجتمع املدني في حماية البيئة▪
الفعالالحضور اإلقليمي والدولي▪

االستدامة البيئية

يعيةواملوارد الطباملحافظة على النظم البيئية▪
االستهالك واإلنتاج املستدام▪
املتدهورةإعادة تأهيل النظم البيئية ▪

االستدامة االقتصادية

▪ 
 
قطاع بيئي مستدام اقتصاديا

للقطاعات التنمويةنمو اقتصادي مستدام▪
يم في تقدوالخاصشراكة بين القطاعين العام ▪

الخدمات البيئية واألرصاد

ت
طلعا

الت
ستدامة البيئية

حاور اال
م

البحرية والساحليةالنظم البيئية
والساحليةالتهديدات على البيئة البحرية▪
املوائل واألنواع االحيائية ▪
مبادرات املحافظة على النظم▪

النظم البيئية البرية
التهديدات على التنّوع اإلحيائي▪
املوائل واألنواع االحيائية ▪
البريةمبادرات املحافظة على النظم ▪

األرض والتصّحر
التهديدات واالستهالك الجائر▪
الطبيعيةالتصّحر واملوارد▪
اإلدارة املستدامة لألراض ي▪

الطلب نطاق الخدمة و ▪
يهاعل

عرض الخدمة▪
وجودتهاتسليم الخدمة▪

املوارد املائية
الطلب على املياه ومصادر التلّوث▪
ر املياه وجودتها▪

ّ
توف

اإلدارة املتكاملة للموارد املائية▪

جودة الهواء والتغّير املناخي
بارمصادر تلّوث الهواء، انبعاثات غازات الدفيئة والغ▪
جودة الهواء املحيط وبصمة الكربون ▪
استراتيجيات التخفيف والتكيف▪

إدارة النفايات والسالمة الكيميائية
مصادر النفايات والكيماويات▪
لبنية التحتيةا▪
يميائيةوالسالمة الكلنفايات الصلبة لدارة املتكاملة اإل ▪

األرصاد

هيكل القطاع▪
مسؤوليات اصحاب العالقة▪
مشاركة القطاع الخاص▪
دور املجتمع املدني▪
اإلقليمي/التعاون الدولي▪

تعزيز مصادر دخل القطاع▪
إشراك القطاع الخاص▪
صندوق البيئة▪
املحفزات للقطاعات التنموية▪

وم الرس)األنظمة الفنية واالقتصادية ▪
(والتعريفاتواملخالفات

التراخيص▪
، اإلنفاذ االلتزام البيئيالرصد، ▪

والعقوبات 

والتعليم املوارد البشرية▪
التكنولوجيا والنظم▪
التخطيط وإدارة املخاطر والجاهزية▪

ملواجهة الطوارئ 
البحوث والتطوير واالبتكار▪
التوعية وتغيير السلوك▪

البرامج التنفيذية▪
آليات اإلشراف والتنسيق ومراقبة▪

األداء
بةالخطط واآلليات للتنفيذ واملراق▪

االقتصاديةممكناتطار املؤسس يال  القدرات الالزمةواألنظمةالسياسات
البرامج التنفيذية وإدارة

األداء
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إشراك أصحاب العالقة ومراجعة الوثائق واملقارنات املرجعية

تم إشراك أصحاب املصلحة ومراجعة الوثائق واملقارنات املرجعية عبر مراحل التشخيص واإلعداد

مرحلة جمع البيانات

ات مثال االستراتيجيات واألنظمة واملبادر )وثيقة ذات عالقة مراجعة▪
...(واملعاير البيئية والتقارير البيئية، 

ورش عمل لتشخيص الوضع الحاليعقد▪

مقابلة مع الجهات ذات العالقةإجراء▪

عمق عمل مقارنات مرجعية مع       دولة متقدمة في قطاعي البيئة واألرصاد والت▪
منها في       

80
5

206

57

مرحلة مناقشة ومراجعة املخرجات

عقد         ورش عمل ملراجعة تشخيص الوضع الحالي ▪

عقد        ورش عمل لتطوير الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية▪

عقد        ورش عمل لتطوير اإلطار املؤسس ي للقطاع▪

عقد ورشتي عمل مع اللجنة التوجيهية ملراجعة املخرجات▪

9

8
6

12
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منهجية إعداد االستراتيجية▪

تشخيص الوضع الحالي ▪

اإلطار املؤسس ي املقترح▪

املتطلبات االقتصادية▪

عناصر االستراتيجية الوطنية للبيئة▪

خارطة الطريق لتنفيذ االستراتيجية واملبادرات املوضوعة على مسار متسارع▪

حتوياتجدول امل
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تشخيص الوضع الحالي ومقارنته بأفضل املمارسات الدولية

:  تم تشخيص الوضع الحالي ومقارنته بأفضل املمارسات الدولية بناء على املحاور التالية

الحياة الفطرية البرية▪

البيئة البحرية والساحلية▪

الغطاء النباتي▪

جودة الهواء ▪

التغّير املناخي▪

املوارد املائية▪

إدارة النفايات والسالمة الكيميائية▪

األرصاد▪

الطار املؤسس ي▪

السياسات واألنظمة▪

الجوانب االقتصادية للقطاع▪

القدرات البشرية والتقنية والبحث والتطوير ▪

البرامج التنفيذية وإدارة األداء▪

ت التنفيذ
ممكنا

امل
حاور البيئية
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منها12دولة ومقارنة تفصيلية مع 57مقارنة عامة مع –املقارنات املرجعية 

كاليفورنيا

(12)الدول املختارة

تكساس

أريزونا

املحور في األفضل األداء مع اململكةأوجه الشبه 2.2 2.1

حماية أجناس الحيوانات
البرية

حيوية النظم 
االيكولوجية 

ز امللّوثاتمؤشر جودة الهواء
ّ
ترك

إجمالي املياه 
املياه /املستخدمة

املتجددة

نسبة مياه الصرف 
جة

َ
عال

ُ
الصحي امل

السمكيةالثروةيةاملناطق البحرية املحم

الفعالية في مكافحة 
التصّحر

املوارد املحافظة على 
الطبيعية

ات تحويل النفاي
بة البلدية الصل
عن املرادم

معدل تدوير 
دية النفايات البل
الصلبة

لسالمة ا
الكيميائية

نوعية الخدمات 
ونطاقها

ستخدام إ
ّورةالتقنية املتط

مشاركة القطاع
الخاص

الدول املتفوقة  1

(50)عامليا 

(7)عربيا 

أستراليااألردن

إسبانيااإلماراتأستراليا

املغربأستراليا

اإلماراتتكساس

إسبانيااإلمارات سنغافورةأستراليا

أستراليا اململكة املانياالسويد
املتحدة

اململكة
املتحدة

الواليات 
املتحدة

اليابانهولندا

الحياة الفطرية 
البرية

الغطاء النباتي

األرصاد

املائيةاملوارد

جودة الهواء 
يوالتغّير املناخ

ة نظم بيئية بريمناخ جاف
مشابهة

املمارسات 
الزراعية

قطاع نفط وغاز مهّم 

مصادر املياه املتجددة 
للفرد

ةإجمالي املخرجات الزراعي

حركة نقل بحري 
كثيفة

ر منشآت 
ّ
توف

تحلية املياه 
املالحة

ي تشابه في الغطاء األرض 
واستخدام األراض ي

ة إنتاج النفايات البلديحجم القطاع الصناعي
للفرد

بقعة جغرافية واسعةواجهة بحريةوجود 

فافبالتصّحر والجالتأثر 

مناخ مشابه للمملكة 
العربية السعودية

رية نظم بيئية بح
ةوساحلية مشابه

البيئة البحرية 
والساحلية

إدارة النفايات 
والسالمة 
الكيميائية
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تشخيص الوضع الحالي للحياة الفطرية البرية

نوعا 432اململكة تأوي ▪
من الطيور املحلية 

لكونها ممرواملهاجرة 

رئيس ي لها
طائرمليون 12حوالي▪

يتم صيده كل عام في
اململكة

مهددةطيور 

ن الهيئة على إعال تركزت جهود ▪
املحمياتوإدارة

ميزا في متياعلمتتبع الهيئة نهجا ▪
بة تحتل مرت)إختيار املحميات 

( متقدمة عامليا في هذا املجال
عالن إيقابلها صعوبة لكن 

املحميات
تعاني الهيئة من ضعف ▪

ي القدرات البشرية والتقنية ف
ات إدارة املحميات كما أن املحمي

تتعرض لالنتهاكات من 
القطاعات التنموية واألفراد

اء في تدير الهيئة ثالث مراكز إيو ▪
الطائف والقصيم والثمامة 

الجائر الصيد▪

ور فقدان املوائل نتيجة تده▪

الغطاء النباتي والزحف 

العمراني والطرق 

املمارسات الخاطئة في ▪

ةالزراع

الضغوط الرئيسية على املحور 
جهود الهيئة السعودية للحياة 

الفطرية 

الحبارى 

ظبي العفري الفهد األسيوي الحمار البري األسد األسيوي 
السعودي

املها العربي
(يتم إعادة توطينه)

 111)مهددةفطريةوحيوانات ،منقرضةحيوانات فطريةعدة 
 
(نوعا

الضب الوعل

( من الالفقاريات3099-الطيور من 432–الزواحف من 99-نوعا من الثدييات79)وفريد تنعم اململكة بتنوع أحيائي نباتي وحيواني ثري 

األرصاد إدارة النفايات والسالمة الكيميائية املائيةاملوارد املناخيالتغّير  جودة الهواء الغطاء النباتيالحياة الفطرية البرية  البيئة البحرية والساحلية

مهدد منقرد
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البحرية والساحليةتشخيص الوضع الحالي للحياة الفطرية

إبيضاض الشعاب 
املرجانية

إنخفض عدد أشجار املانجروف ▪
2013و1985٪ بين عامي 75بنسبة 

د الردم والتجريف وممارسات الصي▪
الخاطئة دمرت الكثير من الشعب

املرجانية

ب أثرت انسكابات النفط خالل حر ▪
 على املانجروف

 
الخليج سلبيا

والسبخات امللحية واألعشاب 
البحرية

تدهور النظم البيئية الساحلية والبحرية

نتيجة الردم والتجريف▪

التمدد العمراني

آت واملنشالنقل البحري نمو ▪

الصناعية على السواحل

بةالنفايات السائلة والصل▪

يد صي املمارسات الخاطئة ف▪

ونمو االستزراع األسماك 

السمكي

الضغوط الرئيسية على املحور 

تتعرض أسماك القرش لضغوط االتجار▪
سماك أدى الصيد الجائر الى تهديد ثالثة أنواع على األقل من األ ▪

التجارية
بب مهددة بس( أسماك الزينة)أسماك الفراشة وأسماك املالك ▪

زيادة الطلب العاملي عليها

أسماك وثديات وسالحف بحرية مهددة

ارصقرية املنقالسلحفاةاألطوم

(  من الرخويات2000-من الطيور البحرية 113-من املرجان 317-من القشريات  44–نوعا من االسماك1280)البيئة البحرية والساحلية في  اململكة ثرية باالنواع  

األرصاد إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملوارد املناخيالتغّير  جودة الهواء الغطاء النباتي الحياة الفطرية البرية 
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مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية في الحياة الفطرية

تحليل أفضل املمارسات العامليةالدروس املستفادة من 

املحافظة على املوائل واألنواع اإلحيائية

اإلدارة املستدامة للموارد

الحد من التلّوث ومراقبة االلتزام البيئي

إعادة تأهيل املواقع املتدهورة

مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

أداء اململكة

رج املناطق واملحافظة على املوائل واألنواع االحيائية خا،توسيع وإدارة املناطق املحمية
املحمية  من خالل اإلكثار وإعادة إطالق األنواع املهددة

ملنتجعات بما في ذلك مرافق الرياضات املائية، واوأنشطتها السياحة البيئيةتعزيز 
وغيرهاالصحراوية

األنشطة تعزيز وسائل الرصد البيئي للبيئات البرية والبحرية والساحلية ومراقبة
اإلنمائية ومصادر التلوث ووضع الخطة الالزمة لتخفيف الضغوط

ة من خالل املتدهورة من جراء األنشطة اإلنمائية والكوارث الطبيعيإعادة تأهيل املواقع
الخرجانية، املشعب ال، إعادة تأهيل املوائلإعادة بناء 

أمثلة عن مبادرات نموذجية

منخفضالتكّيف مع التغّير املناخي
وتطوير ( الخمؤشر قابلية تأثر السواحل،(البيئية على النظم يتغير املناخالتقييم آثار 
هلتخفيف من آثار وايتغير املناخوخطط عمل للتكيف مع الإجراءات

األرصاد إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملوارد املناخيالتغّير  جودة الهواء الغطاء النباتيالحياة الفطرية البرية 
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تشخيص الوضع الحالي للغطاء النباتي

املراعي
من مساحة 73٪

146اململكة أي 
مليون هكتار

من املراعي متأثرة بالتصحر وتعتبر حالتها متدهورة% 70▪

تعاني املراعي من تآكل للتربة واسع النطاق يتفاقم بسبب الجفاف▪

الغابات
من مساحة 1.1٪

2.1اململكة أي 
مليون هكتار

ناجمة عن اآلفات واألمراضهكتار من الغابات سنويا ملشاكل6000اكثر منيتعرض▪
تتزايد ظاهرة املوت القمي في غابات العرعر ▪
٪ من 10ة فقدت منطقة الباح: الحيوي لغطاء الشجري والتنوع لتعاني الغابات من فقدان ▪

2014و 1984غابات العرعر بين 
▪656 

 
باالنقراضنباتات مهددة من النوعا

52األنواع الغريبة الغازية تتزايد، حيث وصل عددها إلى ▪

الصالحة األراض ي 
للزراعة

من مساحة 1.7٪
3.42اململكة أي 

مليون هكتار 

، في حين (٪ من مساحة اململكة1.7)مليون هكتار 3.42تغطي األراض ي الصالحة للزراعة ▪
تستخدم للزراعة( ٪ من مساحة اململكة0.6)مليون هكتار 1.18

من جراء أساليب الري الغير سليمة ٪ من األراض ي الزراعية تعاني من امللوحة40▪
٪ من األراض ي الزراعية تعاني من تآكل التربة بسبب الرياح67▪

واالحتطابالجائر الرعي ▪

التعدين واملقالع▪

ع والتوسالتنزه العشوائي ▪

التنموي 

ةالخاطئاملمارسات الزراعية▪

الجفاففترات ▪

الضغوط الرئيسية على املحور 

األرصادالغطاء النباتي إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملوارد املناخيالتغّير  الهواءجودة  الحياة الفطرية البرية 
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مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية في الغطاء النباتي

تحليل أفضل املمارسات العامليةالدروس املستفادة من 

اإلدارة املستدامة للمراعي

إدارة الغابات

املمارسات الزراعية املستدامة

الجهوزية ملواجهة الجفاف والتخفيف من آثاره

مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية

منخفض

منخفض

متوسط

منخفض

أداء اململكة

 ،تقييم املراعيرصد و 
 
والحد ،بان الرمليةتثبيت الكث،إعادة تأهيل املراعي املتدهورة بيئيا

الخ، من خالل الرعي الدورانيمن الرعي الجائر

افحتها من والوقاية من الحرائق ومكاإلدارة املتكاملة لآلفات، ،التشجير وإعادة التشجير
خالل التقليم والحواجز النارية وغيرها

دات تنظيم إستخدام املبيو لسدود،السليمة لإلدارة واالزراعة العضوية، تشجيع 
واألسمدة في الزراعة

اف ستجابة للجفلال وضع خطةو ، نظم اإلنذار املبكرو تعزيز نظم رصد الجفاف 
)الخ، التنمويةفرض قيود على األنشطة )والتخفيف من حّدته

أمثلة عن مبادرات نموذجية

منخفضمناجم ومقالع مسؤولة
باإلضافة إلى وضع اجراءات الختيار املوقع والتقنية املناسبين ألنشطة املناجم واملقالع

(الخ، إعادة تأهيل تدريجية)إعادة تأهيل املواقع 

األرصادالغطاء النباتي إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملوارد املناخيالتغّير الحياة الفطرية البرية  الهواءجودة 
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معطيات 
عن 

االنبعاثات 
وجودة 
الهواء

تقييم األداء البيئي من ناحية جودة الهواء

األرصادالغطاء النباتي إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملوارد جودة الهواء

ضعف منظومة رصد التلوث ومن ضعف الرقابة على مصادر التلوثيشكو القطاع من ▪

ادر االنبعثات يتها غير مرتفعة وال يوجد رصد ملصموثوقكاملة و بيانات جودة الهواء املتوفرة غير ▪
(Source Emissions  Monitoring & Inventory)

مقابل 95μg/m3)البيئة في الرياض حماية أدنى من معيار هيئة األرصاد وNO2متوسط تركيز▪
(40μg/m3)، ولكن يتخطى الحد املسموح من منظمة الصحة العاملية (100

(160μg/m3)السنوية تتجاوز املعايير في مدن مثل الرياض ( O3)نسب متوسط تركيز األوزون ▪

نتيجة خفض نسبة في املدن الرئيسية يقع ضمن مستويات مقبولةSO2نسب التعرض لل▪
الكبريت في الديزل 

في الرياض غير أن ( μg/m3)3م/ميكروجرام71: مرتفع في املدن الكبرى PM2.5متوسط تركيز▪
:  ملحوظة)10μg/m3ومعيار البنك الدولي هو  15μg/m3البيئة هو حماية معيار هيئة األرصاد و 

PM2.5 تساهم فيه املصادر  الغير طبيعية بشكل كبير بخالفPM10  الذي تساهم فيه املصادر
(الطبيعية مثل الغبار

تزايد االنبعاثات من قطاع▪

الطاقة والصناعة

تزايد كثافة السيارات ▪

ةخصوصا في املدن الكبير 

ادر تزايد االنبعاثات من املص▪

الصغيرة

العواصف الغبارية▪

الضغوط الرئيسية على املحور 

املناخيالتغّير الحياة الفطرية البرية 
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تقييم الوضع الحالي للتغير املناخي

تقييم 
النشاطات 
املتعلقة 

التغير ب
املناخي

:إنشاء اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة وقيامها بمهامها بما فيه
املشاركة الفعالة في املفاوضات الدولية▪
املدافعة عن السوق العاملي للنفط وتخفيف اآلثار االقتصادية للقرارات املتعلقة بالتغير املناخي▪

ضعف القاعدة املعرفية عن آثار التغير املناخي على اململكة

عدم تضمين التكيف املناخي في االستراتيجيات الوطنية

املوارد املائية ▪
التصحر والحياة الفطرية ▪

الصحة▪
البنى التحتية والقطاعات التنموية كالزراعة▪

:اآلثار املحتملة للتغير املناخي على

قدار مبادرات جيدة لتخفيف االنبعاثات بم
2030بحلول عام CO2eqمليون طن 130

تزايد االنبعاثات للغازات الدفيئة 
(3و2و1البالغ الوطني : املرجع، CO2eqمليون طن من ال )

تخفيف انبعاثات املصانع▪
مشاريع  الطاقة املتجددة▪
ترشيد إستهالك الطاقة  ▪
ء ومعايير رفع كفاءة الطاقة عبر إعادة النظر في معايير البنا▪

األدوات الكهربائية وتطوير تبريد املناطق
(امليترو والباصات)مشاريع لتطوير النقل الجماعي ▪

ك النمو املضطرد في إستهال▪

:الطاقة

الكهرباء −

النقل −

الصناعة −

التحلية−

االنبعاثات من مرادم▪

النفايات

الضغوط الرئيسية على املحور 

153
283

515

20002010 1990

+6%

األرصادالغطاء النباتي إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملوارد الهواءجودة  املناخيالتغّير الحياة الفطرية البرية 
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مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية في جودة الهواء والتغّير املناخي

تحليل أفضل املمارسات العامليةالدروس املستفادة من 

التحول نحو الطاقة املتجددة

تحسين سبل النقل البري 

خفض االنبعاثات الصناعية

الحّد من انبعاثات مكبات النفايات 

مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية

منخفض

منخفض

متوسط

منخفض

أداء اململكة

مزارع التدرج في التحول نحو الطاقة املتجددة من خالل إنشاء محطات طاقة شمسية و 
الرياح وغيرها

ات وتحسين رفق كفاءة قطاع النقل عبر تعزيز وسائل النقل الجماعي مثل املترو والباص
جودة الوقود 

قديم وت،إعتماد معدات لخفض االنبعاثات الناتجة من محطات إنتاج الطاقة واملياه
حوافز لتطبيق إجراءات أكثر فعالية في القطاع الصناعي

إعادة التدوير وتقديم حوافز إلستخدام تقنيات صديقة للبيئة

أمثلة عن مبادرات نموذجية

منخفضتنمية الغطاء النباتي ضراءوزيادة املساحات الخ،أحزمة خضراءإقامة ،للمنتزهات والغاباتتخصيص مواقع 

األرصادالغطاء النباتي إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملوارد املناخيالتغّير الحياة الفطرية البرية  جودة الهواء
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٪ 84)لزراعة ستهالك املياه في اململكة ينسب إلى قطاع اإرتفاع إ▪
(من إجمالي االستهالك

ة من املياهعتماد كبير على املياه الجوفية لتأمين حاجة اململكإ▪

تفاقم انتشار اآلبار غير املرخصة▪
ةغياب الرصد الدقيق لعمليات استخراج املياه الجوفي▪
الصرف الصحي املعالجة محدودية إعادة استخدام مياه ▪

البحراألودية و في هاوالتخلص من%( 17)
ملكة مقدر إجمالي موارد املياه الجوفية القابلة لالستغالل في امل▪

 بمعدالت 60وتكفي متر مكعب،مليار1،180ب
 
عاما

االستهالك الحالية

لمياه الجوفيةلمفرط إستهالك ضعف الرقابة على مصادر التلوث 

تقييم األداء البيئي من ناحية املوارد املائية

يةالبلدالنفاياتمحطات الوقود 

شبكات الصرف 

الصحي

املخلفات 
بة الصناعية الصل

سائلةوال

قطاع الزراعةآبار املياه

81%

8%
8%

3%

81%
التحليةمياه

متجددةجوفيةمياه

الصحيالصرفمياه

متجددةغيرجوفيةمياه

ادر اإلستهالك املتزايد ملص▪

:املياه الغير متجددة من

قطاع الزراعة−

والسكانيالقطاع البلدي−

الصناعة−

تنامي مصادر تلوث املياه▪

الضغوط الرئيسية على املحور 

األرصادالغطاء النباتي إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملوارد املناخيالتغّير الحياة الفطرية البرية  الهواءجودة 
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مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية في املوارد املائية

تحليل أفضل املمارسات العامليةالدروس املستفادة من 

تحسين إدارة مصادر املياه

الحد من التلّوث ومراقبته

تحسين خدمة الصرف الصحي وإعادة استخدام 
املياه

ترشيد استهالك القطاعين البلدي والصناعي

مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية

متوسط

متوسط

متوسط

منخفض

أداء اململكة

وإتخاذ إجراءات لرصد استخراج ،هـاتحديد أولويات استخدامو تنويع مزيج املوارد املائية
موارد املياه الجوفية وللحد من اإلفراط فيهـا 

لحد ءات لواعتماد اجراإدارة النفايات، من و األنشطة التنموية مراقبة التلوث الناتج من 
املياهمن تلوث 

مياه الصرف الصحي واملياه الرمادية وتعزيز إعادة استخدامهاتحسين معالجة 

َسر واألنشطة الصناعية والتجارية من خالل مبادرات وس
ُ
ياسات خفض استهالك األ

الترشيد وإعادة النظر في التعرفة

أمثلة عن مبادرات نموذجية

متوسطترشيد استهالك القطاع الزراعي
ذاء اإلدارة السليمة لسالمة الغمن خالل خفض الطلب على املياه في قطاع الزراعة

ري تطوير البنية التحتية لضمانة كفاءة الو تحسين التركيبة املحصوليةو 

األرصادالغطاء النباتي إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملوارد املناخيالتغّير الحياة الفطرية البرية  الهواءجودة 
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تشخيص الوضع الحالي في قطاع النفايات

على املستوى املناطقي والوطنيبيانات ضعف اليشكو القطاع من ▪

ص منهاعمليات جمع النفايات ومعالجتها والتخلفي مراقبة ورصد ضعفيشكو القطاع من ▪

كميات كبيرة يؤدي إلى طمريعيق اعادة التدوير و ال يتم فصل النفايات البلدية عند املصدر مما ▪

النفايات البلدية في الرياض هي عضويةمن ٪55حوالي :من النفايات القابلة للتحلل

أقل منإعادة تدویر یتم :تدویر منخفضةالومعدالت إعادة منظم قطاع إعادة التدویر غير ▪
مرادم النفاياتفي % 90بينما يتم التخلص من ٪ من النفایات البلدیة 10

لم يتم إجراء دراسات تقييم األثر البيئي،:ملتزمة بيئياالنفايات غير مرادم٪ من 97.3▪
تلوث ما يؤدي إلى التقنيات ال تفي باملعايير، وتفتقر املرادم إلى جمع امليثان ومعالجة العصارة م

.)الخاملياه الجوفية، تلوث (بيئي 
2016في عام فقط ٪ 16التي تمت معالجتها بنحو النفايات الخطرة الصناعية يقدر اجمالي ▪

اتبشكل غير قانوني في املكبمخلفات البناء والهدم إلقاء كميات كبيرة من يتم ▪

إدارة النفايات مؤشرات ضعف 
كمية انتاج بعض انواع النفايات

(عام/مليون طن من النفايات)

3

12

الخاصةالنفايات مخلفات
والهدمالبناء

1

1تتجاوز 
5بشكل هائل 

النفايات الخطرةيةالبلدالنفايات

13

10
537899100

السويدالمتحدةالمملكة ألمانياااستراليالمملكة

(يشمل إعادة التدوير والتحويل الى طاقة(رادم معدل تحويل النفايات عن امل
)من النفايات البلدية الصلبة التي تم جمعها% (

يات تقتصر البيانات على كم
مدن فقط5املخلفات في 

، الرياض، جدة، مكة املكرمة)
(املدينة املنورة والدمام 

ى تقتصر البيانات عل
انتاج مخلفات املعدات

رونية الكهربائية واإللكت

تختلف التقديرات حسب املصدر

املقدرةللكميةاألدنىالحد

املقدرةللكميةاألقص ىالحد

ايات تقوم حاليا لجنة مشكلة من املقام السامي بوضع اإلطار املؤسس ي لقطاع النف
اه والزراعة واملمكنات الالزمة وتضم كل من وزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة البيئة واملي

ووزارة الشؤون البلدية والقروية وجهات أخرى 

األرصادالغطاء النباتي إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملواردالهواءجودة الحياة الفطرية البرية  املناخيالتغّير 
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تشخيص الوضع الحالي من ناحية السالمة الكيميائية

األرصادالغطاء النباتي إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملواردالهواءجودة الحياة الفطرية البرية  املناخيالتغّير 

لمواد الكيميائيةعدم وجود قاعدة بيانات وطنية شاملة تغطي كافة الحلقات املتعلقة بسلسلة القيمة ل▪

الكيميائية الحرجةحوادث املوادللتعامل مع حاالتخطةغياب▪

املصادق عليهاباالتفاقيات الدولةلتزام اململكةإضعف ▪

املواد الكيميائيةوإجراءات للتعامل معقواعدغياب▪

املواد الكيميائيةواستخدام مرافق تخزين على دوري التفتيش محدودية وضعف ال▪

نقل املواد الكيميائيةلحوادث أثناء عمليات ضعف الوعي بضوابط النقل السليم والقدرة على االستجابة ل▪

(مثل سائقين غير مؤهلين)االمتثال بمتطلبات نقل املواد الكيميائية الخطرة ضعف ▪

واقع إدارة السالمة الكيميائية

اإلنتاج

االستيراد
التخلصاالستخدامالتخزينالنقل

مواد تهدف املبادرة إلى تحقيق اإلدارة السليمة لل▪
الكيميائية

بيئية يشارك في املبادرة عدد من الجهات منها وزارة ال▪
واملياه والزراعة ووزارة الداخلية وهيئة األرصاد

وحماية البيئة 
:من أبرز نشاطات املبادرة▪

ائية انشاء قاعدة بيانات مركزية للمواد الكيمي-
وضع خطة طوارئ -
اتفعيل االتفاقيات الدولة املصادق عليه-
إعداد ضوابط وإشتراطات ومواصفات للنقل-

والتخزين
تفعيل التفتيش الدوري-
إعداد دليل إرشادي للمواد الكيميائية-

كيميائيةمبادرة تفعيل البرنامج الوطني للسالمة ال
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يائيةمجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية في قطاع النفايات والسالمة الكيم

تحليل أفضل املمارسات العامليةالدروس املستفادة من 

إنتاج النفايات

جمع النفايات

التحويل عن املرادم

السالمة الكيميائية

مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

أداء اململكة

إلى وفقارسوم فرض حوافز أو الحد من انتاج جميع أنواع النفايات من خالل توفير 
وطرق التغليفالكمية املولدة ومن خالل فرض معايير ملواد 

لجتهابهدف تسهيل تدويرها ومعااملصدر منتحسين إجراءات جمع النفايات وفرزها 

خدام، إعادة االستمن خالل لحد من التخلص العشوائي وتحويل النفايات عن املرادم ا
التدوير أو استرداد املواد أو الطاقة

ل والتخزين عبر مراحل اإلنتاج واالستيراد والنقإنشاء نظام ملتابعة املواد الكيميائية 
املخاطر ذات الصلةمن وضع اجراءات ومعايير للتخفيفوواالستخدام 

أمثلة عن مبادرات نموذجية

األرصادالغطاء النباتي إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةالبيئة البحرية والساحلية املائيةاملواردالهواءجودة الحياة الفطرية البرية  املناخيالتغّير 
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زيع القوى وتو البيئة حماية التصنيفات الوظيفية في هيئة األرصاد و ▪
ينغير واضحالعاملة على قطاعي البيئة واألرصاد 

ظفين تعاني من نقص في عدد املو ( مثل النمذجة)الوظائف األساسية ▪
وغياب مبادرات للتوظيفاملتخصصين 

مة على إدارة العالقات العاضعف تسويق خدمات األرصاد بسبب تركيز ▪
البيئيةقطاع 

القدرات البشريةمعطيات عن 

 بتلبية االحتياجات األساسية لل▪
 
مملكةيقوم قطاع األرصاد حاليا

باستثناء الربع -٪ من مساحة اململكة  32حوالي تغطي الخدمات ▪
(  2كم2X2)و ( 2كم6X6)تتراوح مابين وبدقة -الخالي 

ات تضم الشبكة محطات الطقس ومراصد املراقبة والرادارات ومحط▪
رصد الرياح

أيام5يمكن للنظام التنبؤ بدقة الطقس ملدة تصل إلى ▪

الخدمات والتكنولوجيامعطيات عن 

تقييم األداء في قطاع األرصاد

غير متوفرمتوفر

األرصادالغطاء النباتي البيئة البحرية والساحلية إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةاملناخيالتغّير الهواءجودة الحياة الفطرية البرية  املائيةاملوارد

ت 
الخدما

إرشادات الطقس 
لعامةا

املالحة البحريةالدفاعاملالحة الجوية

ة ونمزجسيناريوهات 
يتغير املناخال

الطاقةاملياهالزراعة

في عرض البحرالتأمينوسائل اإلعالمالنقل البري 
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مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية في قطاع األرصاد

تحليل أفضل املمارسات العامليةالدروس املستفادة من 

جمع البيانات

النمذجة وتحليل البيانات

تقديم خدمات األرصاد

مجاالت تركيز أفضل املمارسات العاملية

منخفض

منخفض

متوسط

إنشاء محطات األرصاد ومحطات جودة الهواء، ومحطات الرادار واإلعتماد على صور 
ومات وتطوير شبكات االتصال وإنشاء مراكز إدارة وتحليل املعل. األقمار الصناعية

األرصادتطوير قدرات النمذجة  عبر تطوير البنية التحتية وتطوير منظومة توقعات

ر املنصات تحليل سوق خدمات األرصاد وتحديد الخدمات املناسبة للسوق املحلي، وتطوي
ءاالعالمية و التطبيقات االلكترونية لتقديم خدمات األرصاد للجمهور والعمال

أداء اململكة أمثلة عن مبادرات نموذجية

األرصادالغطاء النباتي البيئة البحرية والساحلية إدارة النفايات والسالمة الكيميائيةاملناخيالتغّير الهواءجودة الحياة الفطرية البرية  املائيةاملوارد
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تحديات اإلطار املؤسس ي الحالي والدروس املستفادة من افضل املمارسات

يضعف التمثيل الدولي والتنسيق التفاوض ▪

ضعف متابعة االلتزام باملعاهدات الدولية▪
غير فّعالبيئي تعاون دولي 

يقتعدد الجهات املصدرة لألنظمة وضعف التنس▪

دراتزدواجية في املبااال الفعالية بسبب ضعف ▪
غياب التنسيق

ةتركيز على األرصاد على حساب حماية البيئ▪

والخططضعف التركيز على تنفيذ االستراتيجيات▪

عدم التركيز على األنشطة 
الرئيسية

رصد األداءلشبه تام غياب 
تركيز محدود على رصد األداء ▪

تضارب محتمل في املصالح▪

تجزء املسؤوليات وتداخل 
اتاألدوار وغياب املسؤولي

هاتداخلتكدس املهام لدى الجهات و ▪
مسؤولة عن أدوار أساسية اتغياب جه▪

الحلول املتاحة بناء على الدروس املستفادة منتحديات اإلطار املؤسس ي الحالي
أفضل املمارسات العاملية

ور وضع السياسات واالستراتيجيات واألنظمة محص▪
بالوزارة

والرقابة املهام التشغيلية كاألرصاد والترخيص البيئي▪
ات على اإللتزام البيئي وإدارة الغابات وإدارة املحمي
وإدارة املراعي إلخ تقع على عاتق أجهزة حكومية 
متخصصة منتشرة عبر املناطق وتابعة للوزارة

اتق التنسيق الداخلي ومراقبة أداء القطاع يقع على ع▪
الوزارة

عين التعاون الدولي يقع على عاتق الوزارة التي تست▪
بالخبرات املناسبة ضمن القطاع وخارجه

وير القدرات البشرية والتقنية والبحث والتطالسياسات واألنظمةالطار املؤسس ي اءإدارة األدالبرامج التنفيذية و الجوانب االقتصادية للقطاع
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األنظمة والدروس املستفادة من افضل املمارساتالتحديات التي تواجه 

األنظمةعدم التوافق مابينو تعدد الجهات املصدرة لألنظمة ▪

تعقيد وصعوبة في تطبيق آليات األنظمة▪

غير رادعةالغرامات منخفضة بشكل عام و▪

(عرفمثال املناطق املحيطة باملحميات لم ت)إلتباسات في بعض مواد األنظمة واللوائح ▪

نظام مثال عدم وجود نظام لضبط أنشطة الطرق الوعرة أو)إغفال بعض النشاطات واملعايير ▪
معايير إلدارة املوارد املائية وعدم وجود معايير ملصادرة مشتقات األجناس ومعايير للتعدين و 

(ملعالجة بعض أنواع النفايات الصلبة كاإلطارات واملواد اإللكترونية

(RCJYمثل )عدم معالجة األنظمة لكيفية التفاعل مع املدن الصناعية واملنشآت الكبرى ▪

وعدم مالئمة عدم تفصيل اإلجراءات األساسية كالترخيص والتفتيش البيئي وضبط العقوبات▪
(مثال إجراء إعالن املحميات)بعض املواد املنصوصة في األنظمة 

عدم التطرق في األنظمة إلى مشاركة القطاع الخاص▪

غير املناخيوالتمثيل الفعال باستثناء املواضيع الخاصة بالتقصور في االلتزامات الدولية▪

تحليل األنظمة الحالية
نظام ومعيار ذات صلة بالبيئة106بناء على تحليل 

إعتماد جهة واحدة إلصدار األنظمة البيئية▪

إنسجام األنظمةوضع نظام شامل للبيئة لضمان ▪

لقطاع الخاصتنظيم مشاركة ا▪

تحديد الحقوق و الواجبات للفاعلين في القطاع▪
وللقييمين على النشاطات التنموية 

ترخيص مثل ال)تفصيل اإلجراءات الرئيسية في القطاع ▪
(والتفتيش البيئي وضبط املخالفات

ها إعداد معايير شاملة ومتكاملة ووضع أسس ملراجعت▪
بصورة دورية

صارمةإعتماد عقوبات رادعة و▪

الحلول املتاحة بناء على الدروس املستفادة من
أفضل املمارسات العاملية

وير القدرات البشرية والتقنية والبحث والتطالسياسات واألنظمةاٳلطار املؤسس ي اءإدارة األدالبرامج التنفيذية و الجوانب االقتصادية للقطاع
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تشخيص الوضع في الرقابة على اإللتزام البيئي

أبرز التحديات في الرقابة على اإللتزام البيئي

ئيضعف إجراءات العمل والقواعد االرشادية للتفتيش البي

ضعف اإلجراءات الخاصة بالتراخيص ضعف دراسات األثر البيئي ومراقبة تطبيقها

بيئينقص القوى العاملة املنسوبة إلى عمليات التفتيش ال

بعدضعف القدرات التقنية على امليدان وتقنيات الرصد عن

الفحص البصري يعتمد التفتيش البيئي على : مثل

إنخفاض الغرامات وعدم ردعها

نقص الكوادر البشرية املتخصصة

ضعف األتمتتة

ئيغياب منظومة الكترونية إلدارة أعمال التفتيش البي: مثل

عدم مالئمة إجراءات الغرامات العقوبات

مختصر

وير القدرات البشرية والتقنية والبحث والتطالسياسات واألنظمةاٳلطار املؤسس ي اءإدارة األدالبرامج التنفيذية و الجوانب االقتصادية للقطاع
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الجوانب اإلقتصادية لقطاع البيئة والدروس املستفادة من افضل املمارسات

الحلول املتاحة بناء على الدروس املستفادة مناعات التنمويةالتحديات االقتصادية لقطاع البيئة ونقص املحفزات لرفع األداء البيئي للقط
أفضل املمارسات العاملية

:ميزانية منخفضة لقطاع البيئة مثل▪

عدم تمكين قطاع البيئة من تحصيل املوارد املالية لتنميته▪
غياب رسوم بيئية للنشاطات القطاعية▪
شاريع ذات مثل قروض ميسرة مل)غياب حوافز لتشجيع القطاعات التنموية على اإللتزام البيئي ▪

(فوائد بيئية
اطات مثل في قطاع النفايات وفي النش)غياب إطار للتشجيع على مشاركة القطاع الخاص ▪

(املتعلقة باملراقبة على اإللتزام البيئي
وجود دعم لقطاعات مؤثرة على البيئة كاملياه والكهرباء والبنزين والزراعة▪

يعيةاملوازنة السنوية للموارد الطب
)هكتار/دوالر (

وير القدرات البشرية والتقنية والبحث والتطالسياسات واألنظمةاٳلطار املؤسس ي الجوانب االقتصادية للقطاع

ل تمويل القطاع البيئي من خالل الغرامات وتحصي▪
ادة الرسوم على الرخص واملنتجات والخدمات واالستف

من عوائدها لتنمية القطاع
د الفجوة تقديم الحكومة الدعم املالي للقطاع البيئي لس▪

مابين احتياجات القطاع ودخله
ة وضع حوافز مالية وتسهيالت للقطاعات التنموي▪

مركية مثل التسهيالت الج)لتحقيق األهداف البيئية 
وخفض الضرائب (  والقروض املنخفضة الفوائد

لالستثمارات البيئية
ركة في زيادة الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على املشا▪

تقديم خدمات قطاعي البيئة واألرصاد
تخفيض الدعم الحكومي على القطاعات ذات األثر▪

السلبي على البيئة

اءإدارة األدالبرامج التنفيذية و 

2.14

1.05

0.14

األمريكيةالمتحدةالوالياتالسعوديةالعربيةالمملكة المغربيةالمملكة
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تحليل القدرات في قطاع البيئة والدروس املستفادة من افضل املمارسات

الحلول املتاحة بناء على الدروس املستفادة منتحليل القدرات البشرية والتقنية والبحث والتطوير الحالية 
أفضل املمارسات العاملية

ئة األرصاد مثل إجمالي منسوبي قطاع البيئة في هي: نقص في أعداد العاملين في قطاع البيئة▪
ت موظف، غير أن عدد املنشآت التي يجب ان تخضع للرقابة يقدر بعشرا241وحماية البيئة 

اآلالف

محدودية الكوادر البشرية املتخصصة في املجاالت البيئية▪

ضعف القدرة على جذب الكفاءات البشرية▪

محدودية تقنيات رصد اإللتزام البيئي▪

غياب إجراءات العمل املمنهجة واملوثقة ▪

تعلقة محدودية نشاطات الدراسات البيئية نظرا لخصوصية اململكة من ناحية املسائل امل▪
والتصحر والتغير املناخي ( PM10و  PM2.5)بالجسميات 

توظف في القطاع قدرات بشرية متنّوعة مثل ▪
خبراء املهندسون، العلماء والفنيون وخبراء التواصل و 

االقتصاد

البياناتإعتماد تقتنيات للرصد الفوري وإلدارة وتحليل▪

زام البيئيإعتماد املعدات امليدانية واملختبرت لرصد اإللت▪

ة الحيةإعتماد تقنيات للمحافظة على املوارد الطبيعي▪

ركيز دعم البحث والتطوير لتحسين أداء القطاع واللت▪
على التحديات الخاصة باململكة

ملتصميم إجراءات عمل تحقق مرونة وفعالية في الع▪

ر القدرات البشرية والتقنية والبحث والتطويالسياسات واألنظمةاٳلطار املؤسس ي اءإدارة األدالبرامج التنفيذية و الجوانب االقتصادية للقطاع
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التحديات الخاصة بإدارة األداء والدروس املستفادة من افضل املمارسات

الحلول املتاحة بناء على الدروس املستفادة منالتحديات الحالية في إدارة األداء
أفضل املمارسات العاملية

مثل برامج )ذية ضعف التمويل وضعف اإلمكانيات البشرية والفنية أدى إلى ضعف البرامج التنفي▪
(الرصد البيئي والرقابة على االلتزام وإدارة املراعي والغابات واملحميات

يئة تكدس املهام وتضارب املصالح وغياب جهة مشرفة أدى إلى ضعف متابعة أداء قطاع الب▪
وااللتزام البيئي للقطاعات التنموية

اتق التنسيق الداخلي ومراقبة أداء القطاع يقع على ع▪
الوزارة

اتيجيات تولي مكتب تنفيذ مهام متابعة تنفيذ االستر ▪
واملبادرات وإستعانته بأنظمة إلكترونية

ابعة تساهم مؤشرات األداء املتقدمة واملتأخرة على مت▪
أداء التنفيذ وتصحيح املسار

إدارة التغير عنصر أساس ي في نجاح التحول ▪

داءإدارة األ البرامج التنفيذية و السياسات واألنظمةاٳلطار املؤسس ي القدرات البشرية والتقنية والبحث والتطوير  الجوانب االقتصادية للقطاع
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التكلفة السنوية اإلجمالية للتدهور البيئي

مستوى اعوارتفوالجفاف،الفيضانات،تشملاملناخبتغيراملرتبطةالعامليةاألضرار.1
.والخوالهجرة،األنواع،وانقراضالغذائي،اإلنتاجوتراجعالبحر،

2014تكلفة التدهور البيئي في عام   :املصادر الرئيسية للتدهور البيئي 

تلوث الهواء▪

وتلوثهااملائية وط على املوارد غالض▪

وط على املوارد األرضيةغالض▪

اإلدارة غير املستدامة للنفايات▪

عدم املحفاظة على املوارد الساحلية بصورة كافية▪

األضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية▪

ضعف كفاءة الطاقة وقلة استخدام الطاقة املتجددة▪

أي )من مجموع األضرار %48تدهور الصحة ونوعية الحياة يشكل▪
(  من الناتج املحلي اإلجمالي% 1.5ما يعادل 

أي ما )من مجموع األضرار %52يشكل تدهور املوارد الطبيعية▪
(  من الناتج املحلي اإلجمالي% 1.6يعادل 

*٪ من الناتج املحلي اإلجمالي3أي ما يعادل 2014مليار ريال سعودي في عام 86بلغت التكلفة السنوية اإلجمالية للتدهور البيئي 

دراسة البنك الدولي *

36.8

12.9
8.0

0.20.6

23.3

85.9

2.1

المجموع األرض الكوارثتالنفاياالمياهالهواء
ةالطبيعي

الموارد
ةالساحلي

التغير
1المناخي

(ريال سعوديمليار)
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منهجية إعداد االستراتيجية▪

تشخيص الوضع الحالي ▪

اإلطار املؤسس ي املقترح▪

املتطلبات االقتصادية▪

عناصر االستراتيجية الوطنية للبيئة▪

خارطة الطريق لتنفيذ االستراتيجية واملبادرات املوضوعة على مسار متسارع▪

حتوياتجدول امل
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األسئلة املعتمدة لتصميم اإلطار املؤسس ي لقطاعي األرصاد والبيئة
طاع البيئة

ق

شغيل؟ما الجهات املسؤولة عن وضع السياسات واالستراتيجيات واألنظمة واملسؤولة عن الت أ1

ما هي املهام التنفيذية الرئيسية والتوزيع املؤسس ي األمثل لها؟ ب1

هل من حاجة إلى مجلس البيئة؟ ج1

صاد
ر طاع األ

ق

؟أفضلامفصلهمأأفضل للقطاعين أنشطة األرصاد والبيئية استمرار دمج هل  أ2

؟لقطاع األرصادما هو النموذج التشغيلي األمثل  ب2
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يتوافق هذا النموذج مع أفضل املمارسات العاملية 

توزيع املهام في قطاع البيئة

ما الجهات املسؤولة عن وضع السياسات واالستراتيجيات واألنظمة واملسؤولة عن التشغيل؟ أ1

املبررالجهة املسؤولةالوظائف الرئيسية

وضع السياسات واالستراتيجيات
البيئية واإلشراف علىاألنظمةو 

القطاع

ئي الترخيص ومراقبة االلتزام البي
وتنمية الحياة الفطرية والغطاء 

النباتي ومكافحة التصحر  

مساندة القطاع العام في الترخيص
الحياة ومراقبة اإللتزام البيئي وتنمية

حة الفطرية والغطاء النباتي ومكاف
التصحر 

جهة حكومية▪ةوزارة البيئة واملياه والزراع
ال تقوم بمهام تؤدي إلى تضارب في املصالح▪

ارة مراكز  تنفيذية تابعة لوز 
البيئة واملياه والزراعة

(اليةالتفصيل في الشريحة الت)

عة من تحتاج هذه الوظائف إلى مرونة عمل وتخصصية عالية لتغطية عدد كبير من املنشآت ومساحات شاس▪
املراعي واملحميات والغابات

من أجل فعالية إنفاذ األنظمة، ينبعي أن تتمتع الجهات املسؤولة عن تلك األعمال بصفة حكومية▪

شركات الخدمات البيئية 
التابعة للقطاع الخاص

الخاص نظرا لتعدد املنشآت ولعظم مساحات املراعي واملحميات والغابات، يعتمد القطاع الحكومي على القطاع
لتأدية مهامه
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املراكز املتخصصة في قطاع البيئة

األولويات الوطنية للبيئة

حالجهاز التنفيذي املقتر 

الفطريةتنمية الحياة يئيتعزيز الرقابة على اإللتزام الب
ة تنمية الغطاء النباتي ومكافح

التصحر

املركز الوطني للرقابة على 
اإللتزام البيئي

اء املركز الوطني لتنمية الغط
النباتي ومكافحة التصحر

اة املركز الوطني لتنمية الحي
الفطرية

ة  ومهام يعتمد النموذج املقترح على مراكز  تنفيذية متخصصة ذات كفاءة عالي
واضحة مرتبط كل منها بعنوان بيئي وطني

؟املهام التنفيذية الرئيسية والتوزيع املؤسس ي األمثل لهاما هي  ب1
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مجلس البيئة

ملهام إلى بناء على اإلطار  املؤسس ي املقترح نقلت ا
وزارة البيئة واملياه والزراعة

وضع السياسات 
مةواالستراتيجيات واألنظ

ق  يمكن تحقيق ذلك بكفاءة أعلى عن طري
وزارةلجان تنسيقية قطاعية تشرف عليه ال

التنسيق مع القطاعات 
التنموية

وى مرات تنعقد املجالس البيئية في اململكة العربية السعودية واملغرب سلم 
قليلة ولم تنجح في تأدية مهامها لتضارب املصالح

لى الوزارة توص ي االستراتيجية بحل مجلس البيئة ونقل مهامه ائةدولة األكثر تقدم بيئيا تعتمد على وزارة بي50من أصل ال49

تماشيا مع أفضل املمارسات العاملية ▪

ز حيث أبر البيئية األهداف مع البيئةتضارب مصالح مجلس ▪
نظمة أعضاء املجلس ينتمون إلى القطاعات التنموية الخاضعة لأل 

البيئية

ة في الدولة مكّررا االلية الحاليبخلق إزدواجية يتسبب مجلس البيئة ▪
مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس )ملراجعة وإقرار االنظمة 

(الوزراء

إعداد و يعزز فعالية صنع القرار إسناد املهام البيئية إلى الوزارة ▪
االستراتيجيات واألنظمة

 في املسائليضمن نقل املهام إلى الوزارة ▪
 
 وزاريا

 
ويحّسن البيئية تمثيال

اإلشراف على قطاع البيئة

لم يلقى هذا النموذج نجاحا في الدول التي اعتمدته 

نظرا لعدم وجود 
ات وزارات في الوالي
املتحدة تقع 
مسؤلية البيئة
ة تحت وكالة حماي

البيئة
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طاعية إقتراح نقل مهام مجلس البيئة املتعلقة بالتنسيق مع القطاعات إلى لجان ق
بإشراف وزارة البيئة واملياه والزراعة

راف اللجان التنسيقية القطاعية هي إحدى األدوات لتمكين الوزارة من اإلش▪
للحوار على األداء البيئي للقطاعات التنموية والتنسيق معها وإيجاد منصة

والتعاون بين الجهات الرقابية والجهات املرخصة واملشغلون 

ارك فيها ترأس اللجان وكالة الوزارة للبيئة لضمان عدم تضارب املصالح ويش▪
ممثلون عن املراكز البيئية والجهات املرخصة واملشغلون 

:أبرز مهام اللجان القطاعية▪

يهاملراجعة واإلشراف على األداء البيئي لكل قطاع والتوجهات العامة ف-

نفيذهـا تشخيص التحديات التي تواجهها القطاعات التنموية في سياق ت-
لألنظمة البيئية

إقتراح وتنفيذ حلول ملعالجة تحديات القطاعات التنموية-

إللتزام اعلى األقل ملراجعة لجنة مرتين في السنة دورية لكل تنعقد جلسات ▪
واألداء البيئي لكل قطاع وتعقد جلسات استثنائية عند الحاجة

النقاط الرئيسية لجان التنسيق القطاعية

لجنة األداء البيئي 
لقطاع الطاقة 

لجنة األداء البيئي 
لقطاع الصناعة 

لجنة األداء البيئي 
لقطاع النقل 

لجنة األداء البيئي 
لقطاع الزراعة 

لجنة األداء البيئي 
لقطاع التعدين 

لجنة األداء البيئي 
لقطاع املياه 

لجنة األداء البيئي 
لقطاعات البلديات
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دراسة إمكانية تخصيص خدمات األرصاد

حكوميال يمكن تخصيص مركز األرصاد الرتباط هذا األخير بخدمات سيادية من جهة ولحاجة هذا األخير إلى دعم

وؤلية تماشيا مع أفضل املمارسات العاملية بما فيه الدول الليبيرالية، تعود مس
كوميةالخدمات األساسية والسيادية لألرصاد املرتبطة بالسالمة واألمن إلى جهة ح

العامةالسالمة

اخ معلومات الطقس والمنغالباً ما تُعتبر خدمات 

والتوقعات واإلنذارات العامة ألحداث الطقس 

؛ حاجة وحقاً أساسياً للمجتمعوالمناخ الحاّدة 

سؤولية بالتالي يُعتبر توفير الخدمة األساسية م

تؤديها الحكومة

األمن القومي

قّة تعتمد القوات المسلحة اعتماداً كبيراً على د

في عملياتها الجوية معلومات الطقس والمناخ 

ترتبط األرصاد.والبحرية وتحركات الجيوش

ل الجوية ارتباطاً مباشراً باألمن القومي ويمثّ 

إسنادها إلى طرف خارجي عامل خطر كبير لذلك

تتجنب جميع الدول تخصيصه

التمويل الحكومي

لنفقات نظراً الرتفاع االبنى التحتية لألرصاد غير مجدي تعدد 

الرأسمالية ونظرا لضرورة تكامل المنظومة

صاد على تقع مسؤولية تشغيل البنى التحتية لألر 
عاتق جهة حكومية

دولة72بناء على عينة* ألبرز خدمات األرصادالتمويل الحكومينسبة 

الخدمات العامة 
واإلنذار

خدمات الطيران

خدمات الدفاع

الخدمات البحرية

80%

45%

78%

72%

الخدمات الزراعية

املناخخدمات 

الخدمات 
االستشارية

غيره

73%

60%

50%

38%
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التوصية بفصل األرصاد عن البيئة

الدوليةالتجارب 
حللنموذج املقتر 

النموذج املقترح

ى 
ّ
ة جهة تتول

ّ
لة عن حماية منفص)أنشطة األرصاد مسؤولية معّينة مستقل

(البيئة
عنية الجهة امللصالح ةاألرصاد خدمات النمذجاملعنية بـالجهةتقّدم ▪

والجهات األخرى حماية البيئةب
ين الجهات بتبادل بيانات شبكة الطقس وبيانات شبكة جودة الهواء يتم ▪

خاصةعبر منّصةاملعنية 

ميزات النموذج 
املقترح

اٍو يضمن توفير خدمات أرصاد بشكل متس▪
لجميع املستفيدين

وارديساهم في زيادة الشفافية في توزيع امل▪
شطة األن)يضاعف التركيز على قطاع البيئة ▪

 
 
ب تطويرا

ّ
األنشطة )د وقطاع األرصا( التي تتطل
ماترفع مستوى الخدما يؤّدي إلى ( الناضجة

يضمن التركيز على التخطيط املناسب▪
كما يضمنجودة الهواء والطقساتلشبك

ن هاتين لكل مةصيانالتشغيل و التركيز على ال
الشبكتين

اع يعزل قطاع األرصاد عن التحّوالت في قط▪
البيئة

ل؟هل استمرار دمج أنشطة األرصاد والبيئية أفضل للقطاعين أم فصلهما أفض أ2

لزراعةنوص ي بفصل األرصاد عن البيئة وأن تكون االرصاد مركزا متخصصا تابعا لوزارة البيئة واملياه وا
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توزيع املهام في قطاع األرصاد

املبررالجهة املسؤولةالوظائف الرئيسية

وضع السياسات واالستراتيجيات
األرصادأنظمةو 

ادإدارة البنى التحتية لقطاع األرص

تقديم خدمات األرصاد األساسية
(منمثل الخدمات املرتبطة بالسالمة واأل )

تقديم خدمات أرصاد متخصصة

ةوزارة البيئة واملياه والزراع

املركز الوطني لألرصاد

املركز الوطني لألرصاد

شركات األرصاد التابعة 
للقطاع الخاص

جهة حكومية▪
ال تقوم بمهام تشغيلية تؤدي إلى تضارب في املصالح▪

:تقع مسؤولية تشغيل البنى التحتية على عاتق جهة حكومية مشغلة
 الرتفاع النفقات الرأسمالية ونظرا لضرورة تكامل▪

 
املنظومةتعدد البنى التحتية لألرصاد غير مجدي نظرا

 حكوم▪
 
ب االستثمار على املدى الطويل وإشرافا

ّ
 بل رقابة الحاجة إلى التزام صارم باملعايير الدولية تتطل

 
 مكثفا

 
يا

 للبنى التحتية 
 
 مباشرا

 
وتشغيال

هناك تكامل مابين قدرات شركات الطقس الخاصة والجهات الحكومية لألرصاد
دمات يتميز القطاع الخاص بمرونته وبقدرته على االبتكار في تحديد خدمات أرصاد رائدة وعلى تسويق الخ

املتخصصة وعلى استخدام التقنيات املتطورة
متستفيد الجهة املسؤولة عن األرصاد من إيرادات عبر تقديم بيانات وخدمات للقطاع الخاص مقابل رسو 

السيادية تماشيا مع أفضل املمارسات العاملية بما فيه الدول الليبيرالية، تعود مسوؤلية الخدمات األساسية و 
:لألرصاد املرتبطة بالسالمة واألمن إلى جهة حكومية مشغلة

 للمجتمع▪
 
 أساسيا

 
خدمات الطقس واملناخ واإلنذارات ألحداث الطقس الحاّدة حاجة وحقا

 باألمن القومي▪
 
 مباشرا

 
 على م: ترتبط األرصاد ارتباطا

 
 كبيرا

 
علومات الطقستعتمد القوات املسلحة اعتمادا

ما هو النموذج التشغيلي األمثل لقطاع األرصاد؟ ب2
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توزيع املسؤوليات في اإلطار املؤسس ي املقترح

وزارة البيئة واملياه والزراعة 

اتوضع السياسات واالستراتيجيات واألنظمة واملعايير والدراس▪
اع ومتابعة تنسيق تنفيذ االستراتيجيات البيئية واإلشراف على القط▪

األداء البيئي في اململكة 
التمثيل الدولي ▪
ة التنسيق الوطني مع املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومي▪

والقطاعات التنموية 
ضمان ادراج املواضيع البيئية في اإلستراتيجيات القطاعية▪
تفعيل العمل على تحقيق أهداف التنمية املستدامة▪
رفع مستوى الوعي البيئي ▪
تعزيز البحث والتطوير في قطاع البيئة▪

مختصر

املركز الوطني لألرصاد

لةضمان تطبيق األنظمة واملعايير ذات الص▪
تطوير وتشغيل شبكة محطات األرصاد▪
ر وإصدار تقاري،اجراء املحاكاة،جمع البيانات▪

تتعلق باألرصاد الجوية وجودة الهواء
القيام بدراسات عن املناخ▪
تبادل بيانات األرصاد ▪
يتوفير بيانات للقطاع الخاص بمقابل ماد▪
ةإشراك القطاع الخاص ألداء املهام ذات الصل▪
رفع تقارير األداء▪

ام البيئياملركز الوطني للرقابة على اإللتز 

لةضمان تطبيق األنظمة واملعايير ذات الص▪
صدار التصاريح والتراخيصإ▪
مراقبة جودة املكونات البيئية▪
ة إشراك القطاع الخاص ألداء املهام ذات الصل▪

البيئي مثل التفتيش
ضمان االمتثال البيئي▪
إعادة تأهيل املواقع املتدهورة ▪
االلتزام باالتفاقيات الدولية ذات الصلة▪
رفع تقارير األداء▪

طريةاملركز الوطني لتنمية الحياة الف

لةضمان تطبيق األنظمة واملعايير ذات الص▪
تخطيط، اعالن، وإدارة املناطق املحمية▪
ية  حماية النظم اإليكولوجية واألنواع االحيائ▪
إدارة مراكز االكثار▪
االلتزام باالتفاقيات الدولية ذات الصلة▪
ةإشراك القطاع الخاص ألداء املهام ذات الصل▪
رفع تقارير األداء▪

اتي املركز الوطني لتنمية الغطاء النب
ومكافحة التصحر

لةضمان تطبيق األنظمة واملعايير ذات الص▪
حماية وتنمية الغابات وإستدامتها ▪
طنية أإلدارة املستدامة للمراعي واملتنزهات الو ▪
إعادة تأهيل االغطاء النباتي، والتشجير▪
ةإشراك القطاع الخاص ألداء املهام ذات الصل▪
االلتزام باالتفاقيات الدولية ذات الصلة▪
رفع تقارير األداء▪
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فلسفة تصميم اإلطار املؤسس ي املقترح

مشاركة القطاع الخاصتفعيل

كز تنفيذية ممكنة فصل املهام التشغيلية عن املهام التنظيمية وتفادي تضارب املصالح وإسناد املسؤوليات التشغيلية إلى مرا
تحت إشراف الوزارة

توحيد املهام املتعلقة باإلشراف على القطاع ووضع السياسات واالستراتيجيات واألنظمة ضمن جهة وزارية واحدة

من التركيز إسناد كل من األولويات الوطنية في قطاعي البيئة واألرصاد إلى مركز متخصص وممكن لتنال كل اولوية قدرا عاليا
واالهتمام 
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ألخرى التفاعل مع القطاع الخاص والجمعيات والقطاعات ا–اإلطار املؤسس ي املقترح 

املجتمع املدني واملنظمات غير 
الحكومية

اتخاذ إجراءات املدافعة▪
إجراء حمالت التوعية▪
فظة املشاركة في مبادرات حماية البيئة واملحا▪

على الطبيعة

ات القطاعاملسؤولة عن الوزارات 
التنموية

مويةالتنإدخال األهداف البيئية في القطاعات ▪
تشجيع االمتثال البيئي▪
وضع تقرير بالبيانات البيئية▪

التنمويةالقطاعات 

ألنظمة البيئيةلاالمتثال ▪
إجراء حمالت التوعية▪
رفع تقرير بالبيانات البيئية▪

معاهد البحوث

إجراء أنشطة البحوث والتطوير▪

مقّدمو الخدمات البيئية

دعم وزارة البيئة واملياه والزراعة ▪
والجهات التابعة لها في أداء دورها

مية اللجنة الوطنية آللية التن
النظيفة

ر والتغيإدارة آلية التنمية النظيفة▪
املناخي

رفع تقارير األداء▪

قطاع البيئة

مختصر
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ممكنات النجاح لإلطار املؤسس ي املقترح

ضمان االستقالل االقتصادي واالستدامة االقتصادية للجهات البيئية

تطوير نموذج تشغيلي مرن للجهات البيئية 

ضمان هيكل رواتب تنافسي للجهات البيئية

لرقابة على اإللتزام البيئي من مراقبة جميع القطاعات التنموية المركز الوطني لتمكين 

2

3

4

1
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ميزات اإلطار املؤسس ي املقترح

غياب التنسيق

عدم التركيز على األنشطة 
الرئيسية

غير فّعالبيئي تعاون دولي 

البيئيةالجهات مابين التنسيق الوزارة تضمن  الوزارةمن قبل التنسيق 

مهامها ويعّزز علىالبيئية يشّجع اإلطار املقترح تخصص وتركيز الجهات 
املرونة بإشراك القطاع الخاص

 وفعالة تجهات متخصصة 
ّ
ز رك

على البرامج التنفيذية

ذوي وتشركلتعاون الدولي للشؤون املتعلقة باتنسق الوزارة 
البيئيةمن الجهات اإلختصاص 

تمثيل دولي فعال في مجال
اإلتفاقيات البيئية

تجزء املسؤوليات وتداخل 
اتاألدوار وغياب املسؤولي

املة لضمان تغطية شالبيئيةاألدوار في القطاع على الجهات وزعت
لحّد من التداخل في األدوارلو 

ار لألدو وتكاملي توزيع واضح 
واملسؤوليات

غياب شبه تام  لرصد األداء
لتنفيذ الوزارة السياسات واالستراتيجيات والغايات كما ترصد اتعد

البيئيوأداء القطاع
من قبل األداء اإلشراف على

الوزارة

ميزات اإلطار املؤسس ي املقترح اإلطار املؤسس ي الحاليتحديات
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منهجية إعداد االستراتيجية▪

تشخيص الوضع الحالي ▪

اإلطار املؤسس ي املقترح▪

املتطلبات االقتصادية▪

عناصر االستراتيجية الوطنية للبيئة▪

خارطة الطريق لتنفيذ االستراتيجية واملبادرات املوضوعة على مسار متسارع▪

حتوياتجدول امل
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البعد االقتصادي في قطاع البيئة

االستدامة املالية 

لقطاع البيئة

االقتصاد دعم

الوطني

خفض تكلفة 

التدهور البيئي

ية توفير مصادر دخل لتنم
القطاع واستدامته

تعزيز مساهمة القطاع 
الخاص وخلق فرص عمل

ة على خفض التكاليف المترتب
لصحة التأثيرات على البيئة وا

العامة والثروات الطبيعية
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مصادر الدخل لقطاعي البيئة واألرصاد

سوم تمكين القطاع من تحصيل الر ▪
إنشاء صندوق البيئة لتنطيم▪

عملية االستفادة من عوائد 
الرسوم واملخالفات 

اليف سترداد تكإفيالرسوم تساهم▪
:وتشمل هذه التكاليف. القطاع

oالبيئيالرصد
oالتفتيش
oالتراخيص
oخدمات األرصاد
o رامج الباألنشطة األخرى بما فيها

نيوالدعم الفوالدراسات البيئية 
والبحث والتطوير 

.، الخاملستخدمةُيحدد التعقيد بنوع األنشطة املنفذة واملواد الخطرة 

تعقيد العمليات

مثل )اط يأخذ هذا العامل في االعتبار الكميات املستثمرة والناتجة عن النش
(االنبعاثات واملوارد الطبيعية، الخ

االنبعاثات واملدخالت

ملياه امصادر و السكنية يجري تقييم املوقع بحسب قربه من املجمعات
.، الخواملحمياتالجوفية/السطحية

املوقع

ل إلى األنظمة ال
ّ
بيئية يأخذ هذا العامل في االعتبار تاريخ امتثال املشغ

التراخيص/ وشروط الرخص

االمتثال

ل في هذا العامل يعكس 
ّ
مان لضالبيئية نظم اإلدارة تطبيق أداء املشغ

االمتثال

ل
ّ
أداء املشغ

الترخيص البيئيةاحتساب رسوماملؤثرة على عوامل ال أمثلة عن مصادر الدخل 

رسوم تراخيص البيئية لإلنشاء 

رسوم تراخيص البيئية للتشغيل

رسوم أالعتماد

رسوم رخص الصيد

رسوم خدمات األرصاد

رسوم تجارة األنواع

مداخيل املنتزهات الوطنية

الغرامات

أخرى 
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الحلقة االقتصادية لقطاعي البيئة واألرصاد

الرسوم 
والغرامات وزارة املالية 

مثل الزراعة واملياه والنفط والغاز والطاقة والصناعة)القطاعات االقتصادية 
(والتعدين واملحاجر والنقل والسياحة وإدارة النفايات والخدمات البيئية إلخ

ة وزارة البيئة واملياه والزراع
زام مركز الرقابة على اإللت

البيئي
املركز الوطني لألرصاد

وم الخاصة رسوم تراخيص البيئية لإلنشاء واللتشغيل ورسوم تراخيص معالجة النفايات والرس
احة بمراجعة الدراسات البيئية ورسوم تجارة األنواع ورسوم جوازات الحيوانات ورسوم السي
صادالبيئية ورسوم النشاطات الترفيهية ورسوم رخص الحصاد ورخص الصيد و خدمات األر 

حياة املركز الوطني لتنمية ال
الفطرية

نباتي املركز الوطني لتنمية الغطاء ال
ومكافحة التصحر

ئيةالحوافز املالية  البي

يةالتكاليف التشغيلية واإلنشائ

الدعم الحكومي

صندوق البيئة
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تمدة املع( املحلية والدولية)يتنافس عدد من الشركات 
لبيئي من قبل الجهة املسؤولة عن الرقابة على اإللتزام ا

(مثل التفتيش)لتقديم الخدمات البيئية 

الفرص املتاحة إلقتصاد اململكة من جراء نمو قطاعي األرصاد والبيئة
النشاط

ص المتاحة
الفر

:فرصة لتحسين وضع البيئة في اململكة بالتزامن مع
فرصة تطوير القدرات الوطنية وتنمية الشركات الصغيرة واملتوسطة▪
قطاع فرصة تطوير قطاعات التعليم والبحث والتطوير والقطاعات الهندسية و ▪

الخدمات البيئية والقطاع املالي

الجامعات▪

املعاهداملتخصصة▪

مراكز األبحاث▪

الشركات اإلعالمية▪

الوعي و التعليم والبحث 
البيئي

شركات الخدمات البيئية▪

شركات معالجة النفايات ▪

شركات خدمات األرصاد ▪
املتخصصة

املؤسسات املالية▪

النشاطات التنموية

شركات الخدمات البيئية ▪
-خدمات الرصد-الرقابة)

–إزالة التلوث -االستشارات
(إعادةالتأهيل

املختبرات▪
الشركات الهندسية▪
املقاولون ▪
املؤسسات املالية▪

الخدمات البيئية
النموذج املقترح للتخصيص

الدوليةالتجارب 
للنموذج املقترح

ميزات النموذج 
املقترح

مح يعزز املنافسة في القطاع ويس▪
فةبتحسين الجودة وخفض التكل

يعزز القدرة التفاوضية لقطاع▪
البيئة

يسمح باللجوء إلى خدمات ▪
 
 
الشركات األكثر تخصصا

يشّجع على االبتكار▪
يعزز مشاركة القطاع الخاص▪
ة يدعم تطوير الشركات الصغير ▪

واملتوسطة
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منهجية إعداد االستراتيجية▪

تشخيص الوضع الحالي ▪

اإلطار املؤسس ي املقترح▪

املتطلبات االقتصادية▪

عناصر االستراتيجية الوطنية للبيئة▪

خارطة الطريق لتنفيذ االستراتيجية واملبادرات املوضوعة على مسار متسارع▪

حتوياتجدول امل



55

عناصر االستراتيجية الوطنية للبيئة

بيئة مزدهرة ومستدامة  تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع 

راتيجيات نعمل على توفير املمكنات وإشراك جميع األطراف لصياغة وتنفيذ سياسات واست
وأنظمة ومعايير ومبادئ توجيهية شاملة تضمن حماية البيئة واستدامتها

االستدامة االقتصاديةاالستدامة البيئية

املشاركة البيئيةالرفاه اإلجتماعي

الرؤية

الرسالة

األهداف اإلستراتيجية

الركائز اإلستراتيجية

األداءاملبادرات االستراتيجية ومؤشرات 

(مؤشرات أداء4مبادرة و 10)املتانة املؤسسية ومشاركة القطاع الخاص 

(مؤشرات أداء3مبادرات و 6)املحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 

(مؤشرات أداء4مبادرات و 10)املحافظة على الحياة الفطرية 

(مؤشرات أداء10مبادرة و 26)اإللتزام البيئي 

(مبادرات و مؤشرا أداء7)توسيع نطاق خدمات األرصاد وتعزيز جودتها 

(مبادرات و مؤشرا أداء5)التوعية والتعليم واإلبتكار 
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األهداف االستراتيجية للبيئة

حة دعم االستدامة البيئية من خالل املحافظة على املوارد الطبيعية والحد من التلوث ومكاف
ملتدهورةالتصحر وادراج جدول األعمال البيئي في الخطط الوطنية وإعادة تأهيل األنظمة البيئية ا

تعزيز نوعية الحياة للجميع وتحقيق أقص ى قدر من التكيف املناخي

راك املجتمع اعتماد أعلى املعايير املهنية واألخالقية في إدارة وتشغيل قطاعات البيئة واألرصاد، وإش
دوليةاملدني في املسائل البيئية، ورفع الوعي البيئي في اململكة، وااللتزام باملعاهدات ال

ة ومستدامة تحقيق حوكمة متينة لقطاعات البيئة واألرصاد وتعزيز التنسيق بين جهات مرنة وكفؤ 
ماليا وإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات بيئية متميزة وذات جودة عالية
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االستدامة 
البيئية

االستدامة 
االقتصادية

الرفاه 
االجتماعي

املشاركة 
البيئية

ربط أهداف االستراتيجية بأهداف التنمية املستدامة

السالم والعدل واملؤسسات القوية. 16

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. 7

الحياة تحت املاء. 14
الحياة في البر. 15

الصحة الجيدة والرفاه. 3
ةاملياه النظيفة والنظافة الصحي. 6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة. 11
اإلستهالك واإلنتاج املسؤوالن. 12

العمل الالئق لنمو االقتصاد. 8
اسيةالصناعة واالبتكار والهياكل األس. 9

العمل املناخي. 13

عقد الشراكات لتحقيق األهداف. 17

ة أهداف التنمية املستدامة املرتبطة باستراتيجيةالبيئ
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(2030)الهدف خط األساس

نية نسبة االستراتيجيات الوط
ير التي تراعي التكيف مع تغ

املناخ

املتانة املؤسسية ومشاركة القطاع الخاص : 1الركيزة االستراتيجية رقم 

املبادرات االستراتيجية 

وضع معايير  متقدمة لجودة 
املياه

ل وضع وتطبيق النظام الشام
لألرصاد 

ص تفعيل مشاركة القطاع الخا
في قطاعي البيئة واألرصاد

تنفيذ اإلطار املؤسس ي 
لقطاعات البيئة واألرصاد 

اع االستدامة االقتصادية لقط
البيئة 

اإلدارة الفعالة للمعاهدات 
الدولية واإلقليمية 

ل إعداد وتطبيق النظام الشام
للبيئة 

املؤشرات

اع االستدامة االقتصادية لقط
%90البيئة

100%

0

غير 
محدد

وضع معايير متقدمة لجودة 
الهواء والتغير املناخي

ألداء ترتيب اململكة في مؤشر ا
9550البيئي

SP1.
I.01

SP1.
I.02

SP1.
I.03

SP1.
I.04

إعداد وتطبيق النظام الخاص
ية بهيئة إنفاذ األنظمة البيئ

(الشرطة البيئية)

SP1.
I.05

ة تقييم املقومات االقتصادي
للبيئة

SP1.
I.06

SP1.
I.07

SP1.
I.08

SP1.
I.09

SP1.
I.10SP1.

K.03

SP1.
K.04

اع االستدامة االقتصادية لقط
%50األرصاد الجوية 0 SP1.

K.02

SP1.
K.01

األداءمؤشر
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املحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر : 2الركيزة اإلستراتيجية رقم 

املؤشراتاملبادرات االستراتيجية 

(2030)الهدف خط األساس األداءمؤشر

معدل نمو الغابات 
غير 
محدد

غير 
محدد

SP2.
K.01

3.21< الرعي املستدام  SP2.
K.02

د تطوير القدرة على االستعدا
هللجفاف والتخفيف من حدت

تقييم وإعادة تأهيل املواقع
املتدهورة

SP2.
I.04

ة إعتماد وتنفيذ استراتيجي
املراعي

SP2.
I.02

نية تنفيذ االستراتيجية الوط
للغابات

SP2.
I.03

SP2.
I.01

وضع وتنفيذ خطة وطنية 
ملكافحة التصحر والحد من 

زحف الرمال

SP2.
I.05

ارة إنشاء منظومة لتطوير  واإلد
نية املستدامة للمتنزهات الوط

SP2.
I.06

18000لهامساحة املناطق املعاد تاهي
هكتار

300000
هكتار

SP2.
K.03
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املحافظة على الحياة الفطرية : 3الركيزة اإلستراتيجية رقم 

املبادرات االستراتيجية 

تطوير اإلطار الشامل لحفظ
التنوع البيولوجي

إجراء مسح شامل للتنوع 
البيولوجي

أوي التميز التشغيلي في إدارة م
األنواع

اع تطوير منظومة لتداول األنو 
ومنتجاتها

ظة التميز التشغيلي في محاف
وإدارة املناطق الساحلية

تخطيط املناطق املحمية

ملناطق التميز التشغيلي في إدارة ا
املحمية

املؤشرات

(2030)الهدف خط األساس

برية تغطية املناطق املحمية ال

تغطية املناطق املحمية 
البحرية 

النقاط الساخنة للتنوع 
البيولوجي املحمية 

4.5%

25%

17%

10%

75%

غير 
محدد

SP3.
I.01

SP3.
I.02

SP3.
I.03

SP3.
I.04

SP3.
I.05

SP3.
I.06

SP3.
I.07

دارة وضع املبادئ التوجيهية لل 
يةاملستدامة للموارد البيولوج

SP3.
I.08

من تطوير وتنفيذ استراتيجية
أجل السياحة املستدامة

SP3.
I.09

وضع إطار للصيد املنظم 
واملستدام

SP3.
I.10

SP3.
K.03

%75%0حفظ األنواع الوراثية  SP3.
K.04

SP3.
K.02

SP3.
K.01

األداءمؤشر
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ادة معالجة النفايات وتعظيم اإلستف
منها

تخفيض انتاج النفايات

تحسين خدمة جمع النفايات

اإللتزام البيئي : 4الركيزة اإلستراتيجية رقم

املبادرات االستراتيجية 

كيف مع تطوير وتنفيذ استراتيجية الت
تغير املناخ

ت نشر القدرة على مراقبة اإلنبعاثا
وتحليل جودة الهواء

ة نشر القدرة على رصد وتحليل جود
األرضية/ املياه السطحية 

مراقبة االستدامة البيئية عبر 
القطاعات

وقف تشغيل املكبات العشوائية
للنفايات وإعادة تأهيلها

مراجعة وتحديث البرنامج الوطني 
لهللسالمة الكيميائية وإعادة تفعي

التميز التشغيلي في الترخيص
الفاتوالتفتيش البيئي وضبط املخ

تطوير القدرة على إدارة الطوارئ 
البيئية

بيئيةإنشاء املركز الوطني للبيانات ال

إجراء مسح شامل ملصادر التلوث

يئي تطوير القدرة على التخطيط الب
للمساحات الجغرافية

إجراء مسح شامل للشعاع البيئي

اتإنشاء قاعدة بيانات شاملة للنفاي

فيذ تطوير وتنفيذ  خطة تقييم وتن
امللوثات العضوية الثابتة

رفع تطوير وتنفيذ استراتيجيات ل
:يةاألداء البيئي للقطاعات التنمو 
النقل البحري والتحلية وإدارة 
السدود والتعدين واملحاجر 

والزراعة والنقل البري والطاقة و
الصناعة والنفط والغاز

املؤشرات

(2030)الهدف خط األساس

م من املعالجة والتخلص السلي
النفايات الخطرة 

زمة عدد املدن الكبرى الغير ملت
بمعايير جودة الهواء 

ى عدد املكبات التي تحتاج إل
إعادة التأهيل 

ة نسبة اإلجراءات التصحيحي
املكتملة في الوقت املحدد

نسبة تغطية املسح 

كفاءة خدمات مركز الرقابة 
على االلتزام البيئي 

نسبة املنشآت املرخصة 

معدل التحويل عن املرادم 
واملكبات

ة نسبة مياه الصرف املعالج
ية امللتزمة باملعايير البيئ

اه نسبة استهالك الزراعة للمي
من اجمالي املياه املتجددة 

0%

20

416%

90%

90%

100%

80%

350%

50%

90%

غير 
محدد
غير 
محدد
غير 
محدد
غير 
محدد

غير 
محدد
غير 
محدد
غير 
محدد

غير 
محدد

1

95%

SP4.I
.01

SP4.I
.02

SP4 
.I.03

SP4 
.I.04

SP4 
.I.05

SP4 
.I.06

SP4 
.I.07

SP4 
.I.08

SP4 
.I.10

SP4 
.I.09

SP4 
.I.11

SP4 
.I.12

SP4 
.I.13

SP4 
.I.14

SP4 
.I.24

SP4 
.I.25

SP4 
.I.26

SP4 
.K.03

SP4 
.K.05

SP4 
.K.04

SP4 
.K.02

SP4 
.K.01

SP4 
.K.09

SP4 
.K.07
SP4 

.K.08

SP4 
.K.06

SP4 
.K.10

SP4 
.I.15-

23

األداءمؤشر
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تطوير القدرة على االستعداد 
دة للطوارئ الخاصة باألرصاد وبجو 

الهواء

األرصاد: 5الركيزة اإلستراتيجية رقم 

املبادرات االستراتيجية 

سويق تطوير وتنفيذ استراتيجية ت
خدمات األرصاد

ة في التميز التشغيلي وتميز الخدم
األرصاد

متانة عمليات األرصاد

تطوير القدرة على نمذجة جودة 
الهواء

تطوير القدرة على نمذجة املناخ

املؤشرات

(2030)الهدف خط األساس

مدة التوقعات لظواهر الطقس

مؤشر تحذير الطقس 

أيام يوم5 15

8.00 
غير 
محدد

تطوير القدرة على نمذجة األرصاد 
البحرية

SP5.
I.01

SP5.
I.02

SP5.
I.03

SP5.
I.04

SP5.
I.05

SP5.
I.06

SP5.
I.07

SP5.
K.02

SP5.
K.01

األداءمؤشر
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التوعية والتعليم واالبتكار : 6الركيزة اإلستراتيجية رقم 

املبادرات االستراتيجية 

زيادة الوعي البيئي في اململكة

تطوير التربية البيئية

غير تطوير شبكة موثوقة للمنظمات
الحكومية البيئية

بحث تطوير  وتنفيذ استراتيجية ال
والتطوير في مجال البيئة

وث التميز التشغيلي في مراكز بح
ريةالتنوع البيولوجي والحياة الفط

املؤشرات

(2030)الهدف خط األساس

تعميم التعليم البيئي 

ميزانية البحث والتطویر  
لقطاعات البیئة واألرصاد 

نعمكال

100 Mn. SAR
غير 
محدد

SP6.
K.02

SP6.
K.01

SP6.
I.01

SP6.
I.02

SP6.
I.03

SP6.
I.04

SP6.
I.05

األداءمؤشر
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أبرز مخرجات االستراتيجية

مكافحة تنمية الغطاء النباتي الطبيعي و▪
التصحر

خلق إطار مؤسس ي فعال ومستدام لقطاعي البيئة واألرصاد ي▪
فعالةومراكز تنفيذية متخصصة و بين الوزارة تكامل االدوار 

رصاد تفعيل مشاركة القطاع الخاص في قطاعي البيئية واأل ▪

تعزيز االمتثال البيئي ▪
يئةالحد من تأثير األنشطة القطاعية التنموية على الب▪
التكيف مع التغير املناخي▪

رفع الوعي البيئي لدى كافة شرائح▪
املجتمع

تعميم التربية البيئية▪
اد االبتكار في قطاعي البيئة واألرص▪

مخرجات أبرز 
ستراتيجيةاال 

م والتعليالتوعية 
واالبتكار

األرصاد▪

ياإللتزام البيئ▪

املحافظة على 
الحياة الفطرية

املحافظة على ▪
الغطاء النباتي 
ر ومكافحة التصح

ة املتانة املؤسسي
ومشاركة القطاع 

الخاص

تها الحفاظ على الحياة الفطرية وتنمي▪
داخل وخارج املحميات

اقها تطوير خدمات األرصاد وتوسيع نط▪
لتلبية حاجات اململكة املتنامية
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منهجية إعداد االستراتيجية▪

تشخيص الوضع الحالي ▪

اإلطار املؤسس ي املقترح▪

املتطلبات االقتصادية▪

عناصر االستراتيجية الوطنية للبيئة▪

خارطة الطريق لتنفيذ االستراتيجية واملبادرات املوضوعة على مسار متسارع▪

حتوياتجدول امل
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خارطة الطريق لتنفيذ االستراتيجية

تم تفصيل خارطة الطريق في ملف خاص

بناء األسس لقطاع بيئة فعال1
(3الى سنة 1سنة )

ناء اإلطار يركز هذا األفق على تنفيذ املبادرات املتعلقة بب
املؤسس ي، وإعداد النظام الشامل للبيئة ونظام 
دء في بناء األرصاد،وتفعيل الرقابة على االلتزام البيئي والب

ط قواعد معلومات بيئية شاملة ومن ضمنها تحديد خطو 
األساس، وإعادة هيكلة إجراءات العمل، وتطوير القدرات

والبدء في البشرية، واعتماد تقنيات متقدمة للرصد البيئي،
الوعي وى مستتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، ورفع 

البيئي، وتحسين جودة خدمات األرصاد والتعليم 

تحقيق اإلرتقاء في قطاع البيئة2

(8الى سنة 3سنة )

بتعظيم يركز هذا األفق على تنفيذ املبادرات املتعلقة
إللتزام فعالية األجهزة العاملة في قطاع البيئة، ورفع ا
رعي واألداء البيئي للقطاعات التنموية، وتنظيم ال
باتي، والتوسع في تنمية الحياة الفطرية والغطاء الن

اص ومكافحة التصحر، واإلشراك الفعال للقطاع الخ
ع في سلة واملجتمع املدني في الشؤون البيئية، والتوس

خدمات األرصاد

تحقيق الريادة في قطاع البيئة3

(15الى سنة 8سنة)

اإلدارة يركز هذا األفق على تنفيذ املبادرات املتعلقة ب
عم املستدامة للمراعي والغابات والحياة الفطرية، ود
خدمات الدراسات املتقدمة والبحث واالبتكار والوصول ب

مة من بما فيها الخدمات املقد)األرصاد ومنظومة البيئة 
ية، إلى مصاف أفضل املمارسات العامل( القطاع الخاص

وتقديم الخبرات للدول األخرى 
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املبادرات املوضوعة على مسار متسارع

مبادرات لتفعيل الرقابة على االلتزام البيئي
وخفض التلوث

مبادرات لتنمية الغطاء النباتي

مليون شجرة10زراعة ▪

ألف هكتار من أراض ي املراعي40إعادة تأهيل ▪

برنامج اململكة الخضراء▪

تأهيل املراعي واملواقع الشجرية−

تأهيل وتنمية الغابات−

إنشاء األحزمة الخضراء−

الزراعة بمياه البحر−

ودة تحديث وتوسيع نطاق الشبكة الوطنية لرصد ج▪
الهواء

انع إنشاء مركز لرصد االنبعاثات من املصدر كاملص▪
ومحطات الكهرباء  ومعامل االسمنت

من إنشاء برنامج لحماية املياه الجوفية والسطحية▪
التلوث ومراقبة التسربات من محطات الوقود

لتلوث إنشاء برنامج لرصد مياه الصرف وبرنامج لرصد ا▪
في البيئة البحرية

إنشاء برنامج للرقابة على مرادم النفايات ▪

تفعيل البرنامج الوطني للسالمة الكيميائية▪
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إقرار االستراتيجية الوطنية للبيئة▪

إنشاء صندوق البيئة لدعم واستدامة القطاع▪

:إعتماد اإلطار املؤسس ي املقترح لحوكمة قطاع البيئة كالتالي▪

-مثل التراخيص البيئية )ي إنشاء املركز الوطني لللتزام البيئي وتناط به جميع املهام التنفيذية املتعلقة بالرقابة على اإللتزام البيئ−
(  مثل قطاع الطاقة والصناعة والنقل والتعدين والزراعة)على كافة القطاعات(رصد التلوث–التفتيش البيئي 

مية الغطاء النباتي إنشاء املركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتناط به جميع املهام التنفيذية  املتعلقة بحماية وتن−
–ة التصحر مكافح–إعادة تأهيل الغطاء النباتي –مثل إدارة الغابات واملراعي واملتنزهات الوطنية )الطبيعي ومكافحة التصحر 

(إنشاء األحزمة الخضراء

إنشاء املركز الوطني لألرصاد وتناط به جميع املهام التنفيذية املتعلقة باألرصاد−

مثل إدارة املحميات )تها إنشاء  املركز الوطني للحياة الفطرية وتناط به جميع املهام التنفيذية املتعلقة بحماية الحياة الفطرية وتنمي−
(ومراكز اإلكثار وحماية التنوع األحيائي

املطلوب


