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متابعة توصيات التدقيق البيئي على تصريف املخلفات السائلة يف مياه البحر

تتعرض البيئة البحرية النتهاك يومي بسبب صرف المخلفات السائلة من الصرف الصحي

والصناعي في مياه الخليج الذي يمثل المصدر الوحيد لمياه الشرب في البالد ،ومن أبرز مصادر

ذلك التلوث مجرور الغزالي ،حيث يمر بمناطق سكنية وطبية وصناعية ،منها مناطق مطار

الكويت ،وجليب الشيوخ ،والري والشويخ ليصب في ساحل جامعة الكويت مباشرة ،ويحمل معه كل
مخلفاتها السائلة إلى البحر ،عبر وصالت غير قانونية ،مددت إليه بعيدا عن أعين الرقابة ،فضال
عن بعض مصادر التلوث األخرى التي تناولها التقرير ،ومنها مخارج مجارير مركز جابر األحمد

للطب النووي ،ومستشفي الوالدة ،والمنطقتين الصناعيتين بساحل منطقة عشيرج ،وميناء الشعيبة،
وهو ما يؤدى بالنهاية إلى ترسب تلك الملوثات بجون الكويت والمناطق البحرية األخرى بما يهدد

البيئة البحرية بعدة تاثيرات سلبية ،منها نفوق األسماك وانتشار الروائح الكريهة.
وتستند الهيئة العامة للبيئة فى اجراءاتها وفق إطار القانون رقم

24

لسنة

4102

بشأن حماية

البيئة ،وحسب ما تنص عليه المادة  011فانه "يحظر تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي
أو القاء اى مخلفات في جون الكويت".

كما تعد مشكلة تلوث مياه البحر من المشاكل الخطيرة على المواصفات الطبيعية لها ،لذا يتضمن

البرنامج الرقابي الدارة رصد تلوث المياه بالهيئة العامة للبيئة ،رصد وقياس مستويات وأسباب
الملوثات في مياه البحر ،وتم إختيار عدد من المحطات البحرية لهذا الغرض في المواقع التالية

وهي "مديرة ،والدوحة ،ورأس عشيرج ،والشويخ ،ورأس عجوزة ،ورأس األرض ،والمسيلة ،والفنطاس،

والمنقف ،وميناء عبد هللا ،والجليعة ،ورأس الزور ،ومحطة البدع البحري".

وتستند الهيئة العامة للبيئة في تقييم جودة مياه البحر على المعايير الواردة بالملحقين رقمي

( )03،04في القرار رقم

401

لسنة

4110

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة للبيئة،

والتي تعبر عن كفاءة الرصد البيئي للمخلفات السائلة المؤثرة على مواصفات مياه البحر ،حيث يتم

إجراء التحاليل المخبرية للتعرف على الملوثات الكيميائية ،والبكتريولوجية ،واستخدامها كمؤشرات

يمكن االستدالل من خاللها على جودة مياه البحر من آثار المخلفات ببعض مناطق دولة الكويت.
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ونظ ار لوصو و ووول مسو و ووتويات التلوث بالمخلفات السو و ووائلة من الصو و وورف الصو و ووحي والصو و ووناعي إلى

مسوتويات غير مقبولة ،حيث تعدت المعايير المسموح بها لتحاليل مياه البحر الكيميائية والبكتيرية

بما يهدد التنمية المسو و ووتدامة للبيئة البحرية وخاص و و ووة في منطقة جون الكويت ،قامت الهيئة العامة

للبيئة برفع األمر إلى النائب العام في يوليو

4102

التخاذ التدابير الالزمة بشووأن المخالفات البيئية

التي تم رص و و وودها على مجارير األمطار لبعض الجهات غير الملتزمة باالش و و ووتراطات الموض و و وووعة
للصرف علي البحر.
وفي إطوار رقوابوة الوديوان الالحقوة تم إعوداد هوذا التقرير عن " تقييم متوابعة توصو و و و و و وويات التدقيق
البيئي على تصوريف المخلفات السائلة في مياه البحر" ،وتم ارسال اإلصدار األول من التقرير إلى

الهيئوة العواموة للبيئة بتاريخ

4102/0/01

 ،وورد رد الهيئة العامة للبيئة بتاريخ

4102/4/44

والذي تؤكد

24

4102

الهيئة العامة للبيئة في بذل الجهد السو ووتكمال اصو وودار الالئحة التنفيذية للقانون رقم

لسووونة

بش و و و و و و ووأن حمووايووة البيئووة والحرص على التزام الجميع بتطبيق مواده التي تهوودف إلى حمووايووة البيئووة

والمحافظة عليها مع محاس و ووبة المتس و ووبيين بحوادث التلوث ،وس و وويقوم ديوان المحاس و ووبة بمتابعة ماتم
اتخاذه من إجراءات بتقرير الحق مستقبال في شأن تلك التوصيات.
أهداف الفحص:

تقييم كفاءة وفاعلية الهيئة العامة للبيئة في تقييم الوضع البيئي للمناطق

البحرية المتضررة من االنتهاكات البيئية (مخلفات مياه الصرف الصحي والصناعي) من خالل
متابعة والتحقق من االلتزام بتطبيق المعايير واالشتراطات الموضوعة لتصريف تلك المخلفات في

ضوء الالئحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة للبيئة ،والصادرة برقم

401

لسنة  ،4110وكذا في

ضوء ما نصت عليه المواد الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث بقانون حماية البيئة الجديد

رقم

24

البيئة.

لسنة  ،4102والتحقق من كفاءة أجهزة القياس والرصد البيئي ،والمراكز الخاصة بحماية

جمال الفحص:
-0

متابعة نتائج وتوصو و و و وويات الديوان عن تقرير متابعة توصو و و و وويات التدقيق على تص و و و و وريف

-4

تأثير المخلفات السوائلة من الصورف الصوحي والصناعي على مياه البحر بالمناطق محل

المخلفات السائلة في مياه البحر.
الفحص.
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-3

رصود الجهات المخالفة وغير الملتزمة بالمعايير واالشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة

-2

الجهود المبذولة لمركز حماية البيئة بمنطقة الشوعيبه في رصد المخالفات البيئية للشركات

للبيئة في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث بتلك المخلفات.

الصناعية بتلك المنطقة والتي تؤثر على مياه البحر.

قيود الفحص:

طول الفترة الزمنية المستغرقة الستيفاء البيانات المطلوبة.
ويف ضوء البيانات واملعلومات اليت توافرت لديوان احملاسبة مت التوصل إىل النتائج التالية:

اوالً :متابعة نتائج وتوصيات ديوان المحاسبة عن تقرير متابعة توصيات التدقيق على تصريف
المخلفات السائلة في مياه البحر الصادر عام :0202
-0

عدم تحديد المسئولية المنوط بها الجهات ذات العالقة ،وخاصة الجهة المسئولة عن منح
التراخيص للوصو ووالت على المجارير وشو ووبكات الصو وورف الصو ووحي ،وهو ما يتطلب جهدا
مضاعفا من الهيئة العامة للبيئة للكشف عن تلك الوصالت غير القانونية.

-4

إيجابية توجه الهيئة العامة للبيئة الس و و و و و ووتحداث نظام مراقبة البيئة البحرية من خالل إدارة

رص و وود تلوث المياه بتوقيع عقد في  ،5112/6/11وذلك من خالل محطات الرص و وود العائمة
والتي تغطي جميع المناطق البحرية بدولة الكويت.

-3

عوودم توحيوود الجهود المبووذولووة بين الجهووات ذات العالقووة متمثلووة في و ازرتي األش و و و و و و وغووال،

والصو و و ووحة ،والهيئة العامة للبيئة ،في تحديد جهة واحدة فق يتم االعتماد عليها في نتائج
التحليالت المختبرية ،خاصو و ووة وأن األجهزة المسو و ووتخدمة في التحليل غير موحدة بين تلك

الجهات ،مما يتسبب في ضياع تلك الجهود.

-2

اسو ووتمرار وجود تلوث بمياه صو وورف صو ووحي وصو ووناعي يتم ص و ورفها إلى البحر من بعض
محطوات تنقيوة الميواه التوابعوة لو ازرة األش و و و و و و وغوال العامة ،أو مخارج مجارير مياه األمطار،

فض و و ووال عن وجود العديد من الوص و و ووالت غير القانونية على مجارير األمطار من بعض
القسائم الصناعية التي تمنحها التراخيص المطلوبة الهيئة العامة للصناعة.

-2

اسوو و ووتجابة الهيئة إلى توصو و و وويات الديوان في مواجهة ارتفاع نتائج قياسو و و ووات الملوثات عن

الحدود القصو و و وووى المسو و و ووموح بها ،حيث قام قسو و و ووم المختبرات بوضو و و ووع خطة لمراقبة البيئة
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البحرية ،وذلك بعمل تحاليل كيميائية ،وبكتريولوجية بش و ووكل ش و ووهري لعدد ( )11موقع مياه
بحر ،وعدد ( )15موقع لمياه الشواطئ.

-2

إيجابية تعامل الهيئة العامة للبيئة نحو تدبير احتياجات إدارة رصد تلوث المياه من توفير
التجهيزات المطلوب ووة والتي تمكن الموظفين المكلفين ب ووالرصو و و و و و و وود من جمع العين ووات من

مسافات مختلفة ،والقيام بعمليات الرقابة والمسح البحري.
-7

اس و و و ووتجابة الهيئة العامة للبيئة إلى حد ما لتوص و و و وويات الديوان باالس و و و ووتغالل األمثل لمركز
حماية البيئة التابع لها في منطقة الشو و ووعيبة ،قامت بترميم المبني اإلداري وكذا المختبرات

الملحقة ،فض و و و و ووال عن تدبير بعض احتياجات المركز من اإلمكانيات المادية والبشوو و و و ورية،
حيث يتم اجراء عدد محدد من التحاليل المختبرية المطلوبة.

ثانياً :نتائج تقييم كفاءة وفاعلية الجهود المبذولة لضبط االلتزام البيئي ،والمخاطر المرتبطة بآلية
العمل بين الجهات ذات العالقة:

-1

عدم جدوى تشكيل فرق عمل من و ازرة االشغال ،والهيئة العامة للصناعة ،والجهات المعنية

األخرى ذات العالقة ،لد ارسو ووة مخالفات الصو وورف الصو ووحي والصو ووناعي على البحر لس و ووابق
تنفيذ تلك الفرق بينما مازالت المخالفات مسو ووتمرة مما يتضو ووح معه غياب التعاون والتنسو وويق

فيما بينها.
-9

اتخاذ الهيئة العامة للبيئة إجراءات حاسو و و وومة بجحالة الجهات المخالفة والمتسو و و ووببة في تلوث

مياه البحر بالمخلفات السووائلة إلى النائب العام لمخالفة المواد ( )31 ،13من القانون رقم
لس وونة

5112

25

بش ووأن حماية البيئة ،حيث يتطلب األمر ض وورورة ض ووب االلتزام البيئي بمجارير

األمطار لحماية مياه البحر ،حيث تبين ما يلي:

 قيوام و ازرة األش و و و و و و وغوال العوامة بتحويل المياه المعالجة ثنائيا والزائدة على قدرة المحطة إلىالبحر لحين االنتهاء من توس ووعة محطة تنقية الص ووليبية ،وعدم إيجاد الحلول العملية لتلك

المشو و و ووكلة منذ عام

5111

وحتى عام  ،5112والتي تتسو و و ووبب في تلوث مياه البحر كيميائيا،

وبكتريولوجيا ،وتؤثر على كمية األكس و ووجين الذائب في المياه الالزم لنمو األحياء المائية،
وعدم الحفاظ على جودة ومواصفات المياه ،وانتشار الروائح الكريهة.

 وجود العديد من الوصوالت غير القانونية للقسائم الصناعية والسكنية ،والتي تقوم بصرفمخلفاتها من الصو و و و وورف الصو و و و ووحي والصو و و و ووناعي بدون معالجة أولية على مخارج مجارير
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األمطار على البحر مباش و ورة وخاصو ووة بمجرور الغزالي ،مما يتسو ووبب في اض و ورار جسو وويمة
بالبيئة البحرية منها انتشار الطحالب الضارة ،ونفوق األسماك بكميات كبيرة.

 -01عوودم مطووابقووة نتووائج التحوواليوول لعينووات ميوواه البحر بمخووارج صو و و و و و وورف المخلفووات السو و و و و و ووائلووة
بمختبرات الهيئة العامة للبيئة الحدود المس و ووموح بها للمعايير المكروجيولوجية المعتمدة من

الهيئة العامة للبيئة ،حيث تالحظ تجاوز مؤشو و و ورات التلوث للبكتيريا القولونية الكلية الدالة
على التلوث لتلك المعايير ،مما يش ووير إلى وجود تلوث لمياه ص وورف ص ووحي يتم صو ورفها

على البحر من تلك المحطة بكل من المخارج اآلتية على البحر:
 -مخرج محطة تنقية الصليبية.

 مخوارج مجوارير األمطوار بكول من مجرور الغزالي ،ومركز جوابر األحمد للطب النووي،والمخرج المقابل لمستشفى الوالدة (جيترو).
-00

أوض و و و و و و وحوت التقوارير الفنيوة التي أعودتهوا اإلدارات الفنيوة المختصو و و و و و ووة بوالهيئوة العوامة للبيئة

بالتعاون مع المركز البريطاني لبحوث البحار (سو و و و وويفاس) خالل أعوام

5112 ،5112 ،5111

وكووذا مختبرات الهيئووة عن وجود ارتفوواع ملحوظ في مؤش و و و و و و ورات التلوث البكتيري والكيميوائي

والبيولوجي عن الحدود المسموح بها لمياه تم جمعها من مخارج مجارير مياه األمطار على

البحر وتصورف على جون الكويت وهو ما يؤكد وجود تلوث بمصودر عضوي (مياه صرف
صحي) بمياه البحر ،حيث تالحظ ما يلي:

-

تلوث منطقة الشو و و وواطئ المقابل مباش و و و ورة لفوهة مجرور الغزالي بالمخلفات السو و و ووائلة من

-

وجود هودر لميواه الصو و و و و و وورف الصو و و و و و ووحي من المخرج المقوابول لمركز جابر األحمد للطب

-

ي و ووؤدي اس و ووتمرار التل و وووث التراكم و ووي لص و وورف المخلف و ووات الس و ووائلة م و وون الص و وورف الص و ووحي

الصرف الصحي غير المعالج والمختل بماء مجرور الغزالي.

النووي ،ومخرج مستشفى الوالدة على البحر باإلضافة لوجود روائح كريهة.

والصو ووناعي بميو وواه البحو وور إلو ووى تلو وووث الش و وواطئ ،وظهو ووور الطحالو ووب الضو ووارة بالكائنو ووات

البحريو ووة س و وواء بسو ووبب سو ووحب األكسو ووجين مو وون المو وواء ،أو تكو ووون بعو ووض أن و وواع الطحالو ووب

السو و ووامة التو و ووي تسو و ووبب نفو و وووق األسو و ووماك ويظهو و وور تو و ووأثيره السو و وولبي علو و ووى البيئو و ووة والثو و ووروة

السمكية خاصة في جون الكويت.
-

يتس و ووبب ص و وورف المخلفات الص و ووناعية الس و ووائلة من الوص و ووالت غير القانونية على ش و ووبكة

الصوورف الصووحي العمومية إلى إتالفها وتعطلها في بعض األحيان نظ ار النسوودادها ،ومن
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ثم ضو و و و و ووخ ملوثات بعض ورو السو و و و و وويارات ،والمصو و و و و ووانع ،والمطاعم على مخارج طوار

ومجووارير األمطووار ،ثم يلقي بهووا من خالل منهول (مخرج) كوول مجرور إلى ميوواه البحر

مما يتسبب في أضرار جسيمة بالبيئة البحرية.

-

أدى تنامي الكثافة الس و و و ووكانية ،والعمرانية ،والصوو و و ووناعية إلى تحميل مجارير مياه األمطار
بالعديد من الملوثات من المخلفات الس و و ووائلة من الص و و وورف الص و و ووحي والص و و ووناعي ،ومنها

مجرور الغزالي الذي يمر بعدة مواقع منها مطار الكويت ،جليب الشو وويوخ ،الري والش و ووويخ
ليصب في ساحل جامعة الكويت مباشرة.

-

عدم التزام المسالخ ،ومحطات الوقود ،ومحطات توليد الطاقة بمعالجة مخلفاتها من المياه

الملوثة قبل صورفها بالشووبكة العمومية ،وهو ما يؤدى إلى تآكلها ،وعدم اسووتطاعة موظفي
و ازرة االش ووغال العامة تحرير مخالفات لعدم وجود ض ووبطيات قض ووائية ،لمنع تصو وريف أي

مخلفات من الوصالت غير القانونية.
-04

قوام المسو و و و و و ووؤولون بوالهيئوة العواموة للبيئوة بوجحوالوة المخوالفات البيئية لتلوث مياه البحر امام

مخارج مجارير مياه االمطار على البحر بالمخلفات السو و و و ووائلة من الصو و و و وورف الص و و و و ووحي

والص و و و و ووناعي بكل من مجارير (الغزالي ،مركز جابر األحمد للطب النووي ،مس و و و و ووتش و و و و ووفى
الوالدة)  ،وكذا أمام مخرج محطة تنقية الصو و و و ووليبية ،للنائب العام خالل

يونيو5112

التخاذ

التدابير نحو مخالفة و ازرة االشغال العامة لنص المواد ارقام ( )13،31،113من القانون رقم
25

لسو و و وونة

5112

بشو و و ووأن حماية البيئة ،والمؤثم بنص المواد ارقام ( )121،122،125،121من

القانون ذاته ،وذلك كونها الجهة المناط بها قانونا متابعة ش ووبكات مياه الص وورف الص ووحي
واألمطار وصيانتها.

-03

تفشي المخالفات البيئية بالمنطقة الصناعية لساحل (عشيرج) مما أدى إلى تعرض البيئة

البحريوة بجون الكويت لملوثات عديدة ناتجة عن قيام المصو و و و و و ووانع المتوطنة بهذه المنطقة
بصرف مخلفاتها الصناعية الصحية والسائلة بالبحر مباشرة حيث تبين بالفحص ما يلي:

-

يؤدى وصول النفايات الصناعية بمنطقة عشيرج إلى مياه البحر ،واستمرار األجواء الحارة

إلى زيادة مخاطر تسوو و و وريع انتش و و و ووار بعض أنواع الطحالب ،ويتطلب األمر إجراء التحاليل
المخبرية للكشو ووف عن طبيعة هذه الطحالب الخض و وراء للتحقق من اض و ورارها وعدم تأثيرها

على اس و و و ووتهالك االكس و و و ووجين الذائب في المياه الذي يؤدى نقص و و و ووه إلى نفوق األسو و و و ووماك
والكائنات البحرية اختناقا.

تقارير البيئة عن عامي  4102و4102
Mg

7/1

ديوان احملاسبة

State Audit Bureau

الرقابة على األداء
-

Performance Audit

يؤدي تس وورب المخلفات الس ووائلة من الص وورف الصو وحي والص ووناعي من خالل الجور التي

أقامتها المنشووآت الصووناعية بالمخالفة لالشووتراطات البيئية إلى تلوث الترجة والمياه الجوفية
ثم إلى البحر ،وهو ما يسو و و و و و ووترعي االنتباه نحو اجراء التحاليل المخبرية للتحقق من جودة
مياه البحر بتلك المنطقة ،وزيادة مخاطر تأثرها بالتلوث من تلك المخلفات.

-

يؤدى عدم وجود سووجل بيئي بالمنشووآت الصووناعية بمنطقة عشوويرج يتم من خالله تسووجيل

طريقة وكمية النفايات السائلة التي تم التخلص منها ،إلى زيادة مخاطر التخلص من تلك

المخلفات بالبحر دون معالجة اولية من جهة ،ودون تسجيل للكمية التي تم التخلص منها
من جهة اخري.

ثاالثااً :نتاائج تقييم كفااءة وفااعلياة رداء مركز حمااية البيئة بمنطقة الحاااااااااعيبة نحو تلو مياه
البحر بمخلفات المنحآت الصناعية:

 -02ارتفوواع في تركيز المواد العووالقووة الكليووة الوودالووة على التلوث عن الحوودود المسو و و و و و ووموح بهووا،
ويقصود بها كافة المواد والشووائب المحمولة بمياه الصورف الصوناعي الناتجة عن تشغيل

محطات الكهرجاء بمنطقة الشعيبة.

 -02ضو و و و و و ووب عودد من المخوالفوات البيئيوة التي تؤثر على تلوث ميواه البحر نواتجوة عن تطواير
مخلفووات من غبووار الكبريووت ،والفحم البترولي بشو و و و و و ووركووة البترول الوطنيووة ،نتيجووة أعمووال

المناولة للناقالت على األرض ،وتلف األغطية الجانبية للسو و و و و ووير الناقل ،وذلك حتى آخر

زيارة للمركز لمواقع الشركة في سبتمبر .5112

 -02عو و وودم وجو و ووود آليو و ووة للتعو و وواون علو و ووى مسو و ووتوى اإلدارة العليو و ووا بو و ووين الهيئو و ووة العامو و ووة للبيئو و ووة
وشو ووركة البتو وورول الوطنيو ووة ،نتيجو ووة ل و ورفض المسو ووئولين بشو ووركة البتو وورول الوطنيو ووة التوقيو ووع

واالستالم لمحاضر المعاينة والمثبتة بها المخالفات البيئية المستمرة بالصور.

 -07لم يتبين من الفحص وجود اية د ارسوو و ووات عن المردود البيئي لتلك الشو و و ووركات الصوو و ووناعية
والتجارية وأثرها على البيئة المحيطة والحمل البيئي الذي تتحمله منطقة ميناء الش و و و و و ووعيبة
نظ ار لتنوع نش وواط تلك الجهات ما بين مص ووانع كيماوية ،واغذية ،وش ووركات مقاوالت ،مما

لم نتمكن معه من التحقق من إسوتيفاء تلك الشوركات قبل وبعد اإلنشاء لكافة االشتراطات

البيئية.

 -01بلغ عدد المخالفات البيئية للش و و و و ووركات الص و و و و ووناعية والتجارية والتي تؤثر على مياه البحر
بميناء الشووعيبة

12
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 %53من إجموالي عودد عمليوات التفتيو البيئي على تلوك الجهات ،والتي بلغت نحو

156

عملية تفتيو خالل نفس الفترة.

 -09تراوح عدد عمليات التفتيو على الش ووركات الص ووناعية بمنطقة الش ووعيبة ما بين
تفتيو بمحطتي توليد الكهرجاء ،وجين

من عام

5111

1

12

عملية

مرات تفتيو بشووركة اسوومنت الكويت خالل الفترة

حتى عام  ،5111بينما لم يتم تس ووجيل أي تفتيو بيئي خالل الفترة المش ووار

إليها بكل من الشو ووركة الكويتية لصو ووناعة وصو وويانة المصو ووافي ،ومصو وونعي الكويت إلعادة
تدوير البطاريات المستهلكة ،والكرجون األخضر.

 -41وجود نقص شو ووديد في العبوات الخاصو ووة بجمع العينات في قسو ووم رصو وود األحياء البحرية،

واسو و و و و و ووتمرار نقص عوودد الموظفين العوواملين في اإلدارات الفنيووة ،والكيميووائيووة ،والبيولوجيووة

المكلفين باألعمال الميدانية والمختبرية ،وذلك في التخصو و و و و وص و و و و ووات (كيميائي ،هندسوو و و و ووة
صناعية ،تقنية بيئية ،باحث أحياء ،فني مختبر دبلوم بالتخصصات الفنية).

 -40عدم تنفيذ المناقصوة

 ،(5111-5115/2 /تجهيز وتوريد وتشوغيل وتطوير وصيانة

)هـ

األجهزة والمعدات الخاصو ووة بمركز حماية البيئة بالشو ووعيبة ،ةواعادة د ارسو ووة العروض الفنية
المقدمة حس و و ووب االش و و ووتراطات المعمول بها بالمناقص و و ووات الحكومية ،مما يؤثر على أداء

األعمال المكلف بها المركز على الوجه األمثل نظ ار لعدم اكتمال تجهيزه.

 -44إيجابية توجه الهيئة نحو ترميم مبني المركز وتجهيزه اداريا بالشو و و و ووكل الالئق ،وانضو و و و وومام
عدد ( )3موظفين عام  ،5111بالتخصصات الفنية والكيميائية والبيولوجية بخالف الدكتور

مدير المركز ،رغم صووعوبة إقناع الموظفين بالعمل في مركز الشووعيبة لعدم توفر البدالت

لهم( ،عدد

1

ذكور ،عدد

2

اناث).

رابعااً :نتااائج تقييم كفاااءة وفاااعليااة رنومااة الرصاااااااااد والقيااا
والمحاكل والمعوقات التي تعوق رداء األعمال

طبقااً لمعااايير جودة مياااه البحر،

 -43انخفاض نس و و و و ووبة التلوث بمياه البحر بجميع مناطق الرص و و و و وود في عام  ،5112مقارنة بعام
المقارنة  ،5111وذلك طبقا لتركيز المكونات المختلفة في هذه المياه وتبين ذلك في نتائج
القياسو و و و و و ووات للتراكيز الفيزيائية ،والكيميائية التي كانت في حدود المعايير المسو و و و و و ووموح بها

والمعتمدة من الهيئة العامة للبيئة ،مما يعد مؤشو و و ار لتحس و وون جودة مياه البحر بما يس و وومح
بنمو النباتات البحرية ،والبكتريا المغذية لألحياء البحرية ،ماعدا زيادة نس و و و وبة األمونيا في
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مناطق ميناء عبد هللا ،الدوحة ،الفنطاس ،المنقف والتي تؤثر سوولبيا على األحياء البحرية
بتلك المناطق.

 -42سو ووجلت نتائج التحاليل لمياه الش و وواطئ ابتداء من شو وواطئ البدع نهاية بشو وواطئ الفحيحيل
زيادة عن الحدود المسو و ووموح بها للمؤش و و ورات البكتريولوجية ،باسو و ووتثناء منطقة المنقف ،مما
يسو و و وواهم في زيادة فرص اإلصو و و ووابة باألمراض واألوجئة في المياه السو و و وواحلية التي يرتادها

الناس بقصد

االستحمام.

 -42تعاني إدارة رصو و و وود تلوث المياه عج از واضو و و ووحا في بعض التخص و و و وصو و و ووات الفنية واألطقم
البحريووة ،حيووث بلغووت نس و و و و و و وبووة النقص نحو

الوظائف الفنية.

 -42بلغ عدد األجهزة التي تحتاجها اإلدارة

12

%12

من العوودد الالزم الحتيوواجووات اإلدارة من

جهاز بنسو و و و و ووبة  %62من العدد الالزم لألجهزة،

وهو ما يشير إلى النقص في عدد األجهزة ،حيث تتنوع األجهزة التي تحتاجها إدارة رصد
المياه سوء للرصد والقياس بالمواقع الميدانية ،أو بالمختبرات.

 -47صو و و و و و ووعوبوة الودخول في المناطق البحرية ذات المياه الضو و و و و و ووحلة ،حيث تحتاج إلى قوارب

متخصو وص ووة ص ووغير الحجم ليس ووهل معها رفعها وتنزيلها يدويا على الش وواطئ ،فض ووال عن
ضعف نظام الحوافز ،لعدم اشتمال الكادر المالي على بدالت (خطر ،وخفارة ،وعدوي).

ويف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها فقد أوصى ديوان احملاسبة مبا يلي:
توصيات مرتبطة مبخاطر مرتفعة:
-0

ضو و و و وورورة إيجاد آلية ملزمة لدعم التعاون والتنسو و و و وويق بين جميع الجهات الحكومية ذات
العالقة بالصوورف الصووحي والصووناعي (ومن أمثلتها و ازرة االشووغال العامة ،والهيئة العامة

للصناعة ،و ازرة الصحة) الذي يؤدى إلى تلوث مياه البحر عبر مجارير االمطار وبعض

محطات الصرف الصحي.

-4

العمل على وقف السموم الناتجة عن مجرور الغزالي من خالل فصل الشبكات الخاصة
بالمناطق الصناعية الممتدة إلى شبكة و ازرة االشغال ،حتى ال توثر تلك المخلفات على
كفاءة شبكة الصرف وكذا على محطة المعالجة.

-3

إلزام المنشآت الصناعية بفصل مخلفاتها عن مخلفات الصرف الصحي ،من خالل تركيب
وحدات تعالج من خاللها مخلفاتها الملوثة للبيئة بشكل أولي ومطابق للمعايير الموجودة

لدى الهيئة العامة للبيئة.
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دراسة اتخاذ االجراءات الالزمة نحو إغالق مصبات جميع الوصالت غير القانونية للقسائم
السكنية والصناعية ،ومنعها من الصرف على شبكة مجارير األمطار بجميع مناطق

الكويت ،ووضع محطات دائمة للرصد البيئي على الشواطئ الموجود بها مخارج الصرف

لهذه المجارير للتحقق من عدم االضرار بالوضع الصحي البيئي ،وجودة مياه البحر.
-2

دراسة انشاء برنامج للرصد البيئي للتحقيق في المصادر المحتملة للملوثات من مخلفات

الصرف الصحي والصناعي علي البحر بمنطقة عشيرج الصناعية والمناطق المجاورة لها،

خاصة وأن بها ورو صناعة ةواصالح السفن والقوارب ،والمعدات الثقيلة ،واألجهزة

الصناعية ،اصالح السيارات وتبديل الزيوت.
-2

العمل على إلزام المنشآت الصناعية بمنطقة عشيرج بوجود سجل بيئي يمكن لمفتشي الهيئة

العامة للبيئة من خالله تسجيل طريقة وكمية النفايات السائلة التي تم التخلص ،وبما يساهم
في خفض مخاطر التخلص من تلك المخلفات بالبحر.

-7

دراسة التنسيق مع و ازرة الكهرجاء والماء نحو الحد من كافة المواد والشوائب المحمولة بمياه
الصرف الصناعي الناتجة عن مياه التبريد لتشغيل محطات الكهرجاء بمنطقة الشعيبة.

-1

دراسة وضع آلية على مستوى اإلدارة العليا بين الهيئة العامة للبيئة ،وشركة البترول

الوطنية لتوحيد الجهود المبذولة لاللتزام البيئي نحو تالفي المخالفات البيئية التي تؤثر على
تلوث مياه البحر من مخلفات مناولة الكبريت ،والفحم البترولي التي تم رصدها بمصافي

الشركة.
-9

العمل على اكتمال تجهيز مركز حماية البيئة بالشعيبة باألجهزة الالزمة إلجراء كافة

-01

دراسة إنشاء نظام لفحص وتقييم بيانات التحاليل المكروجيولوجية بمختبرات الهيئة العامة

نوعيات التحاليل المخبرية بشكل دوري ،وتدبير احتياجاته من العمالة الفنية المتخصصة.

للبيئة بشكل دوري ومنتظم ،وخاصة في شواطئ مرتادي البحر للسباحة ،للكشف عن مدى

ومطابقتها بالحدود المسموح بها بالمعايير المعتمدة بالكويت ،واتخاذ التدابير الالزمة نحو

نظافة جميع الشواطئ.
توصيات مرتبطة مبخاطر متوسطة:

 -00العمل على تدعيم وتوسيع نطاق عمول مختبرات التحليل الكيميائية والبكتريولوجية الخاصة
بمراقبوة تلوث مياه البحر من المخلفات السائلة ،بما يمكنها من مراقبة ورصد جميع مخارج

مناهيل االمطار.
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 -04دراسة تحديد مركز المختبرات التحليلية بالهيئة العامة للبيئة لالعتماد عليه في نتائج

التحليالت المختبرية لقياس مدى تلوث مياه البحر ،نظ ار لعدم توحيد األجهزة المستخدمة

في التحليل لدى الجهات ذات العالقة ،وتاريخ وأماكن أخذ عينات الفحص ،مما يتسبب
في ضياع الجهود المبذولة نتيجة الختالف نتائج التحليل.

 -03دراسة القيام بحمالت إعالمية تووعوية بأهموية مياه البحر ،لصعوبة الحصول على مياه
شرب نقية وصالحوة للوشرب بجميع المناطق الساحلية ،وأساليب المحوافظة نظافة على

الشوواطئ البحرية.

 -02دراسة امكانية االستفادة من األبحاث والتجارب العلمية في وضع الحلول لمشكلة تلوث
الترجة وبعض الشواطئ من ترسبات مخلفات الصرف الصحي والصناعي بها ،ةواعادة
تأهيل تلك الشواطئ منعا لتكون الطحالب المؤثرة على البيئة البحرية.

 -02العمل على عزل الحفر الموجودة بمنطقة أمغرة وسحب كافة المياه الملوثة المتجمعة بها،

ةوارسالها إلى محطة معالجة المخلفات السائلة في الوفرة ،مع إعادة تأهيلها بالطرق البيئية

السليمة لضمان تنظيفها من تلك المخلفات الملوثة.

 -02العمل على اتخاذ االجراءات الالزمة نحو منع تسرب المخلفات السائلة من الصرف

الصحي والصناعي من خالل الجور التي اقامتها المنشآت الصناعية بمنطقة عشيرج
بالمخالفة لالشتراطات البيئية بما يؤثر على مياه البحر ،وزيادة مخاطر تسريع انتشار

بعض أنواع الطحالب الضارة.

 -07دراسة التنسيق مع الشركات الصناعية والتجارية بمنطقة ميناء الشعيبة غير المستوفية
لالشتراطات البيئية ،بمنحهم فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعهم واستيفاء تلك االشتراطات،

مما يسهم في استيعاب الحمل البيئي الذي تتحمله منطقة ميناء الشعيبة ،نظ ار لتنوع
انشطتها ما بين مصانع كيماوية ،واغذية ،وشركات مقاوالت.
-01

العمل على تدبير احتياجات إدارة رصد تلوث المياه بالهيئة العامة للبيئة ،وسد النقص في

اإلمكانيات المادية والبشرية بما يسهم فى رفع مستوى وكفاءة األداء.
توصيات مرتبطة مبخاطر منخفضة:

 -09مخاطبة و ازرة االشغال العامة نحو سرعة االنتهاء من أعمال التوسعة اإلستيعابية لمحطة
تنقية الصليبية لمعالجة المشاكل الخاصة بصرف المياه العادمة والتي تتسبب في تلوث

مياه البحر كيميائيا ،وبكتريولوجيا ،خاصة مع الزيادة السكانية المتنامية.
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 -41دراسة كيفية إعادة تنظيم وترتيب منطقة الشويخ ونقل ةوازالة ةواغالق جميع المنشآت
الصناعية المخالفة في هذه المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ،وذلك للقضاء على
حاالت التعدي على شبكات األمطار على مجرور الغزالي.

 -40دراسة زيادة عدد الحمالت التفتيشية من الجهات ذات العالقة (الهيئة العامة الصناعة،
وو ازرة االشغال العامة) على المنشآت الصناعية لرصد أي وصالت غير قانونية ،وموافاة

الهيئة العامة للبيئة بنتائج تفتيو تلك الحمالت ،وتطبيق االجراءات الصارمة بحق

المخالفين.

 -44إجراء تقييم سنوي للميكروبات بمناطق الرصد المختلفة ،ليسهل عملية تصنيف كل منطقة
ساحلية ،وذلك بتطبيق المعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة لجودة مياه الشواطئ.

دولة الكويت  -ديوان احملاسبة
فريق عمل البيئة للمنظمة العربية
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