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إن جميع األشكال والرموز والصور واألسماء واحلدود اجلغرافية والعالمات الواردة يف هذه النشرة هي بغرض التوضيح فقط، وال تعبر بأي حال من األحوال عن 
وجهة نظر »الهيئة«  وبالرغم من أن الهيئة ال تدخر جهدًا يف سبيل تقدمي املعلومات املفيدة والدقيقة للقارىء، إال أن الهيئة التتحمل أي مسؤولية نتيجة أي أخطاء 

أو محتويات أو اقتباسات وردت يف هذه النشرة

اإلشراف العام
أ.د. زياد حمزه أبو غراره

األمني العام

احملرر الرئيسي
د سليم محمود املغربي

احملررون
د. محمد بدران
د.سليم املغربي

هيئـــة التحـــريـــر

أ. حبيب عبدي
أ بشار البطاينه
د. زاهر األغوان

د. محمد ساتي
د. أحمد خليل

د. ماهر عامر

لالنضمام إلى القائمة البريدية أو الستالم نسخة إضافية الرجاء االتصال على العنوان التالي:
الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

ص.ب 53662 جدة  21583 اململكة العربية السعودية 
information@persga.org :هاتف: 966126573224  فاكس: 966126521901  البريد اإللكتروني

http://www.persga.org :األعداد السابقة من السنبوك ميكن احلصول عليها من املوقع

الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تهتم باحملافظة على البيئات البحرية 

والساحلية  يف البحر األحمر  وخليج عدن. وتستمد »الهيئة« قاعدتها من االتفاقية اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 

الهيئة من مدينة جدة  وتتخذ  1995م،  القاهرة يف سبتمبر  إنشائها رسميًا يف  إعللالن  وقللد مت  )1982م(.  عللدن  األحمر وخليج 

باململكة العربية السعودية مقرًا لها، وتضم الهيئة يف عضويتها كاًل من اململكة العربية السعودية، جمهورية مصر  العربية، 

جمهورية السودان، اململكة األردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، جمهورية اليمن، و جمهورية الصومال الدميقراطية.

ميكن إعادة إنتاج هذا املنشور كليًا أو جزئيًا بأي شكل ألغراض تعليمية وغير ربحية بشرط أن يتم التنويه عن املصدر، وسوف 

تكون الهيئة شاكرة الستالمها نسخة من اإلصدار لإلستفادة من املعلومات الواردة فيه.

ال يسمح بنشر هذا املنشور أو توزيعة ألغراض جتارية سواء إلكترونيًا أو بأي شكل بدون احلصول على موافقة خطية مسبقة 

من الهيئة.
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االفتتاحية
متثل جتربة الهيئة منوذجاً حياً للعمل اإلقليمي املشترك، ال سيما وأن الهيئة قد أضحت 
الي���وم بعد مرور عش���رين عاماً على إنش���ائهاً منب���راً هاماً للتعاون اإلقليمي، واكتس���بت 
الهيئة حضوراً مميزاً على املس���توى الدولي، وترسخ دورها احملوري واملرجعي يف تعزيز 
القدرات ونش���ر الوعي البيئي، وجتس���ير االس���تفادة من املعرفة العلمية يف إدارة املوارد 
البيئي���ة الس���احلية لتحقي���ق أه���داف التنمية املس���تدامة املرجوة يف ه���ذا املجال. ومما 
يعظ���م م���ن دور الهيئة وجتربته���ا الناجحة باإلقليم، أهمية البحر األحمر على املس���توى 
الدولي من حيث التراث الطبيعي واإلنساني واملوقع اإلستراتيجي وخصوصيته املتنامية 
كمقصد للبحوث العلمية يف ش���تى املجاالت لفهم أمناط التغيرات البيئية واملناخية على 

كوكب األرض. 
إن جن���اح ه���ذا العمل العربي املش���ترك يعكس ق���درة دول اإلقليم على تنس���يق اجلهود 
وتكاملها لتحقيق هدف مشترك والعمل كأسرة واحدة، كما يؤكد الدور الريادي الفاعل 
لدولة املقر - اململكة العربية السعودية - يف احملافظة على البيئة البحرية على املستويني 
اإلقليم���ي والدول���ي من خالل دعمها املس���تمر للهيئة مما مكنها م���ن حتقيق العديد من 
اإلجن���ازات الهام���ه يف جه���ود احملافظة وبن���اء الق���درات اإلقليمية وتعزيز االس���تخدام 
املس���تدام للم���وارد البحرية ومن خالل الدور املتنام���ي للهيئة بني مثيالتها من املنظمات 
وم���ا بات���ت حتظ���ى به من اهتم���ام ودعم  من املنظم���ات الدولي���ة املتخصصة واجلهات 
املانحة، كما جاءت استضافة جمهورية مصر العربية مركز الهيئة  اإلقليمي للمساعدات 
املتبادلة يف الطوارئ البحرية )إميارس���جا( يف الغردقة لتؤكد على الدور احملوري للهيئة 

يف حتقيق أهداف احملافظة على البيئة البحرية يف اإلقليم.  
إن املتصف���ح له���ذا العدد اجلدي���د من الس���نمبوك، والذي يعكس أنش���طة الهيئة خالل 
العام الس���ابق حتى مطلع العام احلالي، سوف يدرك بوضوح التوسع الكبير يف شراكات 
الهيئة مع املنظمات الدولية والنمو امللحوظ ألنشطة ومشروعات الهيئة على املستويات 
الوطني���ة واإلقليمي���ة، ولعل احلضور املميز للهيئة يف املؤمترات الدولية، ال س���يما القمة 
الدولية 21 حول تغيير املناخ التي عقدت يف باريس يف عام 2015م يشير إلى ما حققته 

الهيئة من مكانة دولية بفضل دعم ومساندة دول اإلقليم. 
من هذا املوقع فإن الهيئة تستش���عر تعاظم مسؤولياتها والتزاماتها نحو اإلقليم انطالقاً 
م���ن دورها املتنامي بالبناء على املكتس���بات الت���ي مت حتقيقها وهو ما يتطلب بذل املزيد 

من اجلهود من قبلنا جميعاً لتعزيز واستدامة التعاون اإلقليمي.

أ. د. زياد أبو غرارة 
األمين العام 



مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى الدولي

)CORMON( اجتماع حول الرصد يف البحر األبيض املتوسط
  )EBSAs( مؤمتر املناطق ذات األهمية البيولوجية أو اإليكولوجية

مؤمتر القمة لشرق إفريقيا »املخاطر البيئية والفرص”
إعداد مدربني للتفتيش على السفن بحسب اتفاقية مياه االتزان

اإلدارة املستدامة للعقود واملشتريات

معرض مطبوعات وأنشطة الهيئة

حتديث اإلستراتيجية الوطنية للتنوع األحيائي يف جمهورية جيبوتي

تنظيم نشاط جانبي على هامش املؤمتر

املؤمتر اإلسالمي السادس لوزراء البيئة

كلمة األمني العام للجلسة رفيعة املستوى يف املؤمتر

مؤمتر باريس حول تغير املناخ

اجتماع املبادرة الدولية املعنية بالشعاب املرجانية

مؤمتر األطراف احلادي والعشرون التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير املناخ  - مقال

رصد مؤشرات تأثير مياه الصرف على احليد املرجاني

تدريب على جمع العينات لتحاليل املواد املشعة يف البيئة البحرية
ة ومراجعة الدليل االسترشادي اإلقليمي إلدارة مياه الصرف االستخدام األمثل ملياه الصرف املعالجَ

إدارة مياه الصرف يف املناطق الساحلية وأثر السيول املوسمية وتلوث املياه الوفية على التنمية الساحلية

بروتوكول لندن واملناطق البحرية ذات احلساسية اخلاصة

)Biofouling( الوقاية من حشف السفن

ورشة عمل إقليمية حول املسؤولية  القانونية والتعويضات البيئية

االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية القانونية لألضرار الناجمة عن نقل املواد اخلطرة والضارة بحرًا لعام 2010م - مقال
االستعداد واالستجابة حلوادث انسكاب املواد الكيمائية

اتفاقية لندن وبروتوكولها - مقال

تاريخ حافل بالعطاء واإلجنازات يف استدامة املوارد البحرية  - موضوع الغالف

االجتماع الوزاري السادس عشر للهيئة وخليج عدن )مارس 2014(

المحتـويات العدد الرابع  والثالثون - أبريل 2016م

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي  - “التلوث من المصادر البرية”

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي  - “التلوث من المصادر البحرية”

برنامج الرقابة اإلقليمي للنفايات املبعثرة على الشواطئ يف جمهورية السودان

ورشة عمل وطنية حول اتفاقية استكهولم وحماية البيئة البحرية  والساحلية يف جمهورية جيبوتي

التشغيل األمثل حملطات مياه الصرف  يف املدن الساحلية

برنامج الرقابة اإلقليمي للنفايات املبعثرة على الشواطئ يف جمهورية جيبوتي

افتتاح محطة الرصد املستمر يف العقبة - اململكة األردنية الهاشمية
النفايات البحرية املبعثرة - مقال
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ورشة مهارات التفاوض يف املفاوضات البيئية متعددة األطراف يف جمهورية مصر العربية

تعزيز جهود جمهورية السودان يف رفع قدرات املركز الوطني للطوارئ البحرية

ورشة مهارات التفاوض يف املفاوضات البيئية متعددة األطراف يف اململكة العربية السعودية
)Ocean Acidification( تأثيرات حتمض احمليطات

ورشة عمل وطنية إلدارة مياه االتزان يف اململكة األردنية الهاشمية

مراجعة كتاب )الطريق من ريو(  - مقال

مشروع خرائط احلساسية البيئية يف خطة مكافحة التلوث بالزيت يف مصر

بناء القدرات لتطبيق نهج اإلدارة املستند على النظم البيئية

تدريب مدرسني على محتويات حقيبة التربية البيئية يف جمهورية السودان

ورش العمل االفتتاحية لتنفيذ برامج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي يف األردن والسودان

تدريب معلمني باللغة الفرنسية حول إنشاء وإدارة األندية البيئية يف جمهورية جيبوتي

مشروع اإلدارة االستراتيجية بنهج النظام البيئي

اجتماع مع املؤسسات املعنية بالرصد البيئي يف جيبوتي

تقييم تشريعات وسياسات إدارة املوارد البحرية احلية

الرصد البيئي واالقتصادي واالجتماعي لتوعية أصحاب املصلحة يف جمهورية جيبوتي

إدراج مبادئ  نهج النظام البيئي يف إدارة املوارد البحرية احلية

مشروع التربية البيئية مبنطقة تبوك – اململكة العربية السعودية 

إعداد االستراتيجية الوطنية إلدارة مياه االتزان يف جمهورية جيبوتي 

ورشة عمل وطنية إلدارة مياه االتزان يف جمهورية مصر العربية

توعية بيئية لإلعالميني الناطقني باللغتني العربية والفرنسية يف جمهورية جيبوتي

تدريب مدرسني جيبوتيني ناطقني باللغة العربية على إدارة األندية البيئية 

التوعية البيئية ودور وسائل اإلعالم يف جمهورية السودان

امللتقي التوعوي بأهمية البيئة البحرية مبدينة حقل 
امللتقي التوعوي بأهمية البيئة البحرية مبدينة الوجه 

توقيع عقود لتنفيذ أنشطة الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي يف األردن والسودان

دور العلماء يف نشر الوعي البيئي يف جمهورية جيبوتي

دعم الهود الوطنية يف اململكة العربية السعودية لتطبيق األدوات القانونية اإللزامية

حتديد مواقع الرصد البيئي يف السودان

مراجعة التشريعات الوطنية للموارد البحرية احلية يف جمهورية السودان

تبادل البيانات األولية واخلبرات يف التحاليل امليدانية للرصد البيئي واالقتصادي واالجتماعي

حالة الثدييات البحرية يف اإلقليم واملخاطر التي ُتهددها وطرق الرصد واحلماية

مشاركة اململكة العربية السعودية يف أنشطة مشروع  اإلدارة االستراتيجية للبحر األحمر وخليج عدن بنهج النظام البيئي

إعداد االستراتيجية الوطنية إلدارة مياه االتزان يف جمهورية السودان
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تاريخ حافل بالعطاء واإلنجازات
في استدامة الموارد البحرية

إنشاء الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 

عدن لم يكن وليد صدفة، بل نتيجة جهٍد مضٍن، وتضافر لجهود 

مخلصة، عملت بكل جٍد وتفاٍن، حتى تكللت بالنجاح 

الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن

ل�������م يكن إنش�������اء الهيئة اإلقليمي�������ة للمحافظة على بيئة البح�������ر األحمر وخليج عدن ولي�������د صدفة، بل نتيجة جهٍد مض�������ٍن، وتضافر لهود 
مخلصة، عملت بكل جٍد وتفاٍن، حتى تكللت بالنجاح، فنقطة البداية كانت مع ورشة عمل برميرهافن بأملانيا عام 1974م، حيث عقد اجتماع 
حتضي�������ري بناء على طلب من ألكس�������و" املنظمة العربية للتربية والثقافة والعل�������وم"، مت التركيز يف االجتماع على وضع أفكار وخطط علمية 
لبرامج بحوث متعددة التخصصات يف البحر األحمر، وخليج عدن، بعد ذلك قامت ألكسو بتنظيم اجتماع جدة األول للخبراء عام 1974م.

موضوع الغـــالف
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حضر االجتماع ممثلون للدول العربية املطلة على البحر األحمر، وخليج 
عدن، ووضع االجتماع برنامجًا تعاونيًا إقليميًا للدراسات البيئية للبحر 
األحم���ر، وخليج عدن، باإلضافة إلى صياغة اتفاقية حلماية هذا البحر 
م���ن التلوث، ثم كان مؤمتر جدة الثاني عام 1976م، والذي أقيم حتت 
رعاية ألكس���و أيضًا ومت فيه التوقيع على إع���ان جدة لعام 1976م، 
والذي تضمن تبنى اتفاقية لصون البيئة البحرية، وإنشاء آليات إقليمية 
لتنفيذها، والتعاون في إنش���اء ش���بكة للرصد البيئي، وصياغة برنامج 
إقليم���ي للبحث العلمي وصندوق لتنفي���ذه، وقد مت تنفيذ البنود الثانوية 
إلعان جدة 1976م، ومع ذلك، ميكن أن ينسب لأللكسو الرؤية األولى، 
والرغبة في اجلمع بني البلدان العربية املطلة على البحر األحمر، وخليج 
عدن، ملواجهة القضايا البيئية البحرية املش���تركة، وجاءت اتفاقية جدة 
1982م، عندم���ا أقر اجتماع اخلبراء القانونيني والبيئيني الذي عقد في 
ج���دة عام1981م، إبرام اتفاقية جديدة، وبروتوكواًل للتعاون في مجال 
مكافحة التلوث بالزيت، وخطة عمل بناًء على أوراق العمل السابقة، ومت 
عقد مؤمتر جدة اإلقليمي للمفوضني بشأن احملافظة على البيئة البحرية، 
واملناطق الس���احلية في البحر األحم���ر، وخليج عدن، بجدة في فبراير 
1982م، بن���اًء على دع���وة من حكومة اململكة العربية الس���عودية، وفقًا 
لترتيبات قامت بها ألكس���و، وقد قام املفوض���ون بالتوقيع على الوثائق 
التالية: خطة العمل للمحافظة على البيئة البحرية، واملناطق الس���احلية 
ف���ي البحر األحمر، وخليج عدن، ومنذ ذلك احلني )1982م( مت اعتماد 
االختصار )بيرس���جا-PERSGA(، لإلش���ارة إلى برنامج بيئة البحر 
األحم���ر، وخليج عدن، ومت التصديق عل���ى االتفاقية، ودخلت االتفاقية 
والبروتوكول املرفق حيز التنفيذ منذ عام 1985م، وفقًا للمادة السابعة 

والعشرين من االتفاقية.

نقطة البداية ،، ورشة عمل برميرهافن:
من املعروف دوليا أن إقليم البحر األحمر وخليج عدن يزخران مبوارد 
بحرية وس���احلية غنية مبا في ذلك نظم معقدة من الشعاب املرجانية، 

وأش���جار املنغروف، ومس���طحات احلش���ائش البحري���ة وغيرها من 
املوائل الس���احلية املتنوع���ة، ونظرًا للقلق الناجت م���ن أن هذه املوارد 
الساحلية والبحرية الطبيعية قد تكون عرضة للضياع من خال التنمية 
الساحلية املتسارعة غير املرشدة - مثل الدفان والتجريف، والتخلص 
م���ن النفايات الصناعي���ة واملنزلية في البيئ���ة البحرية، باإلضافة إلى 

الصيد اجلائر - قد دفع باليونسكو لتنظيم اجتماع 
حتضيري ف���ي برميرهافن )أملاني���ا( في عام 

1974م، بناء على طلب من ألكسو )املنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم(، وقد ركز 
االجتماع على وضع أفكار وخطط علمية 
لبرنامج بحوث متعددة التخصصات في 

البحر األحمر، وخليج عدن.

اجتماع جدة األول للخبراء:
بعد ورشة عمل برميرهافن، قامت ألكسو بتنظيم 

اجتماع ج���دة األول للخبراء )1974م( حضره ممثلون 
للدول العربية املطلة على البحر األحمر، وخليج عدن، ووضع االجتماع 
برنامجًا تعاونيًا إقليميًا للدراس���ات البيئية للبحر األحمر، وخليج عدن، 

باإلضافة إلى صياغة اتفاقية حلماية هذا البحر من التلوث. 

مؤمتر جدة الثاني )1976م(:
أقي���م هذا املؤمتر حتت رعاية ألكس���و وحضره ممثل���ون للدول العربية 
املطل���ة على البحر األحمر، وخليج عدن، والذين وقعوا على إعان جدة 

لعام 1976م، الذي تضمن ما يلي:
• تبنى اتفاقية لصون البيئة البحرية، وإنشاء آليات إقليمية لتنفيذها.

• التعاون في إنش���اء ش���بكة للرصد البيئي، وصياغ���ة برنامج إقليمي 
للبحث العلمي وصندوق لتنفيذه.

• مت تنفي���ذ البن���ود الثانوية إلعان ج���دة 1976م، ومع ذلك، ميكن أن 

إقليم البحر األحمر 

وخليج عدن يزخران 

بموارد بحرية 

وساحلية غنية
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ينس���ب لأللكس���و الرؤية األولى، والرغبة في اجلمع بني البلدان العربية 
املطلة على البحر األحمر، وخليج عدن، ملواجهة القضايا البيئية البحرية 

املشتركة.

اتفاقية جدة )1982م( 
أقر اجتماع اخلبراء القانونيني والبيئيني الذي عقد في جدة )1981م( 
إب���رام اتفاقية جدي���دة، وبروتوكواًل للتعاون في مج���ال مكافحة التلوث 

بالزيت، وخطة عمل بناًء على أوراق العمل السابقة.
وقد مت عقد مؤمتر جدة اإلقليمي للمفوضني بشأن احملافظة على البيئة 
البحرية، واملناطق الس���احلية في البحر األحمر، وخليج عدن، في جدة 
)فبراير 1982م(، بناء على دعوة من حكومة اململكة العربية السعودية، 
وفق���ًا لترتيبات قامت بها ألكس���و، وقد قام املفوض���ون بالتوقيع على 

الوثائق التالية:
• الوثيقة اخلتامية.

• خطة العم���ل للمحافظة على البيئة البحرية، واملناطق الس���احلية في 
البحر األحمر، وخليج عدن.

• االتفاقية اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن.
• البروتوك���ول اخل���اص بالتعاون اإلقليمي في مكافح���ة التلوث بالزيت 

واملواد الضارة األخرى في احلاالت الطارئة.
• ومن���ذ ذل���ك احل���ني )1982م( مت اعتم���اد االختصار )بيرس���جا-

PERSGA(، لإلشارة إلى برنامج بيئة البحر األحمر، وخليج عدن.

• التصدي���ق عل���ى االتفاقية: دخلت االتفاقي���ة والبروتوكول املرفق حيز 
النفاذ منذ عام 1985م، وفقًا للمادة السابعة والعشرين من االتفاقية.

• املجل���س املؤقت: بصفته أمانة عامة للبرنامج )بيرس���جا(، مت تش���كيل 
مجلس مؤقت، يضم ممثلني عن الدول األعضاء، يقوم باعتماد التفاصيل 
التنفيذي���ة خلطة العمل، وحتدي���د األولويات ملختلف املش���اريع ومتابعة 
تنفيذها؛ كما مت إنشاء إدارة تنفيذية مؤقتة فى مدينة جدة ملتابعة التنفيذ.

أنشطة البرنامج )1995-1982م(:
اعتم����د املجلس املؤقت بعض املش����اريع ذات الصلة بخطة العمل، 
ولكن الغرض الرئيس����ي لتبني مثل هذه املش����اريع كان دعم البنية 
التحتية للمؤسسات الوطنية، حتى تتمكن من املشاركة في األنشطة 
اإلقليمية التي تتطلبها خطة العمل، وكانت حصيلة هذه املش����اريع 

على النحو التالي:
• ببلوغرافي���ا ع���ن أبحاث عل���وم احمليطات والبيئة البحري���ة في البحر 

األحمر، وخليج عدن، وقناة السويس.
• تقومي األحوال البيئية لسواحل اململكة العربية السعودية، واليمن.

• دعم اخلطة الوطنية للبحوث في علوم البحار في السودان.
• دراسة اجلدوى إلنشاء محمية بحرية بالعقبة فى الساحل األردنى.

• دليل القدرات الوطنية في مجال علوم البحار.
• دليل التشريعات البيئية البحرية.

• استعراض جليولوجيا الشعاب املرجانية.
• تقييم وضع الثدييات البحرية في البحر األحمر، وخليج عدن.

• حالة البيئة البحرية للبحر األحمر، وخليج عدن.

الهيئ��ة اإلقليمي��ة للمحافظة عل��ى بيئة البح��ر األحمر، 
وخليج عدن، )إعالن القاهرة(

استمرت ألكس���و فى تقدمي الدعم الفني واملادي لدعم البنى األساسية 
لألجهزة املختصة في بعض دول البرنامج، من خال تنفيذ مش���روعات 
ذات عاقة بخطة العمل، وتتوفر لها إمكانات تنفيذية لدى الدول املعنية.

ووفق املادة السادس���ة عش���رة من اتفاقية ج���دة )1982م(، والتي 
تنص على أن تنش���أ مبوجب هذه االتفاقية هيئ���ة إقليمية للمحافظة 
عل���ى بيئة البحر األحم���ر، وخليج عدن، يكون مقره���ا  الدائم مدينة 
ج���دة، فقد مت إعان إنش���اء الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة 
البحر األحم���ر، وخليج عدن، أثناء انعقاد مجل���س الهيئة فى دورته 
األولى ف���ى مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية فى القاهرة يوم 
1995/9/26م، وكان إع���ان إنش���اء الهيئة تتويج���ًا للجهود التي 
بذلها برنامج بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، بدعم من ألكس���و منذ 

إنشاء األول فى عام 1974م. 
جتدر اإلش���ارة إلى أنه نظرًا الش���تهار االختصار PERSGA على 
املستوى الوطني واإلقليمي والدولي فقد احتفظت الهيئة اإلقليمية بعد 
إعان إنش���ائها بنفس االختصار )بيرسجا-PERSGA(، ومت تكليف 
الدكت���ور نزار إبراهيم توفيق أمينًا عام���ًا للهيئة فى االجتماع األول 

للمجلس.

أنشطة الهيئة اإلقليمية )1995 – 1998(
برنامج العمل اإلستراتيجي )ساب(، للبحر األحمر، وخليج عدن بدعم 
من مرفق البيئة العاملي مت إعداد برنامج العمل اإلستراتيجي )ساب(، 
للبحر األحمر، وخليج عدن، خال الفترة من 1995-1998م، وقامت 
الهيئة خال هذه املرحلة بتنفيذ عدد من األنش���طة بالتعاون مع مرفق 
البيئ���ة العاملي، وغيرها من املنظم���ات اإلقليمية والدولية، مبا في ذلك 
املؤمتر اإلقليمى حول االستخدامات املستدامة للبيئة البحرية، )مؤمتر 
م���ن بحر إلى بحر(، تقييم الوضع اإلقليمي للس���امة املاحية، إعداد 
التقارير القطرية لتحليل الضغوط البيئية الرئيس���ية والتهديدات التي 
حتتاج إلى عناية عاجلة، تنفيذ مش���روع إط���ار خطة البحر األحمر، 
التي ش���ملت ورش عمل إقليمية بشأن املناطق احملمية البحرية، تقييم 
األثر البيئي، واملس���وحات البحرية والرصد، إنش���اء الهيئة لنشرتها 
اإلخبارية )الس���نبوك(، باإلضافة إلى تنفيذ مش���روع مس���اعد حتت 
عن���وان " تقدمي الدع���م لبرنامج العمل اإلس���تراتيجي للبحر األحمر، 
وخليج ع���دن"، يتضمن إعداد ببليوغرافيا البحوث اإلقليمية، إنش���اء 
فريق عمل SAP إلعداد الساب؛ مسح للمواطن الطبيعية في جيبوتي 
والس���ودان وتطوير خطط حلمايتها، تنظيم ورش���ة عمل إقليمية حول 
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امل���وارد البحرية احلية في البحر األحمر، وخليج عدن، اخلطة الوطنية 
ملجابهة حوادث انسكاب الزيت في السودان.

وقد س���اعدت نتائج هذه األنش���طة فى إعداد وثيقة مش���روع الساب 
الكامل من ِقَبل الهيئة والش���ركاء، مم���ا أدى إلى موافقة مجلس مرفق 

البيئة العاملي بدعم املشروع مببلغ 19 مليون دوالر أمريكى.

برنامج العمل اإلستراتيجي )ساب(
للبحر األحمر وخليج عدن 

يهدف برنامج العمل اإلستراتيجي )ساب(، للبحر األحمر، وخليج عدن، 
أنه أداة لتنفيذ األنشطة البيئية، فهو يركز على إجراءات عاجية ووقائية 
تتطلبها صحة البيئة الس���احلية والبحرية في اإلقليم، من خال سلسلة 
من التدابير التكميلية، الوقائية والعاجية، وحدد اإلجراءات ذات األولية 
الازمة في الدول التي ال توجد فيها مشاريع حالية جارية تتعلق بالبيئة 

البحرية والساحلية.
 وقد مت تنفيذ مشروع )س���اب( بواسطة الهيئة، ودعم تنفيذه بواسطة 
الش���ركاء الثاث���ة فى مرف���ق البيئة العامل���ي، )برنام���ج األمم املتحدة 
اإلمنائ���ي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والبن���ك الدولي(، وقد تناولت 
أنشطة املش���روع موضوع التنمية املس���تدامة للموارد البحرية لإلقليم 

ككل، من خال ثماني مكونات هي: 
• بناء القدرات لتسهيل التعاون اإلقليمي. 

• مخاطر املاحة والتلوث البحري. 
• االستخدام املستدام وإدارة املوارد البحرية احلية. 

• احملافظة على املوائل والتنوع البيولوجي. 
• إنشاء شبكة إقليمية من املناطق احملمية البحرية. 

• دعم اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية. 

• تعزيز التوعية العامة واملشاركة. 
• رصد وتقييم آثار املشروع.

أنشطة الهيئة اإلقليمية )1999 – 2005م(
التعزيز املؤسس���ي للهيئة: قام مش���روع الس���اب بدعم املهارات الفنية 
واإلداري���ة للهيئة، بحيث تكون على اس���تعداد التخ���اذ دور قيادي في 
تنس���يق مبادرات احملافظة اإلقليمية لبيئة البحر األحمر، وخليج عدن، 

على النحو املتوخى في اتفاقية جدة )1982م(.
تقليل مخاطر املاحة والتلوث البحرى: ش���ملت اإلجنازات األساس���ية 
املس���ح الهيدروغرافى فى جنوب البحر األحمر، مما أس���فر عن تدابير 
جديدة لفصل مسارات السفن وإعداد خرائط ماحية جديدة، مت العمل 
به���ا في منتصف ليل األول من يوليو 2003م، وكانت هذه حلظة هامة 

في تاريخ حتسينات املاحة في املنطقة.
املوارد البحرية احلية: تضمنت إجنازات هذا املكون فى جمع املعلومات 
األساس���ية الضرورية حول مصائد األسماك فى اإلقليم، بغرض إعداد 
خطط إدارة مناس���بة لها، وإنش���اء مركزي تدري���ب، ومركز للمجموعة 
املرجعية، وبناء القدرات في مصايد األس���ماك وطرق املس���ح والرصد 
ألنواع من املوارد البحرية احلية، باإلضافة إلى اجلهود الرامية إلى فهم 
أفضل، وفي نهاية املطاف إدارة التجارة فى "زعانف القرش" وأسماك 

الزينة، وقبول مفهوم إنشاء جلنة إقليمية ملصايد األسماك.
احملافظة على املوائل والتنوع البيولوجي: تضمنت أنش���طة هذا املكون 
إعداد الطرق املوحدة ملس���ح املوائل واألنواع الرئيسية، جمع البيانات 
األساس���ية الهامة للموائل واألنواع الرئيسية من خال عقد سلسلة من 
ورش العمل التدريبية، التي شكلت األساس لتطوير خطط عمل إقليمية 
ووطنية للمحافظة على املوائل واألنواع الرئيس���ية، )الشعاب املرجانية، 

من إنجازات الهيئة 

افتتاح مركز 

المساعدات المتبادلة 

للطوارئ البحرية في 

الغردقة عام 2006م، 

وكان هذا الحدث 

بمثابة التنفيذ الفعلي 

للبروتوكول الخاص 

بالتعاون اإلقليمي في 

مكافحة التلوث بالزيت
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وأشجار املنغروف، والساحف البحرية، والطيور البحرية املعششة(.
تطوير ش���بكة إقليمية من املناطق البحري���ة احملمية: كان من إجنازات 
هذا املكون تطوير خطة رئيس���ية إقليمية ُتش���كل اإلط���ار املتفق عليه 
إقليميًا لتخطيط وإدارة كل املناطق البحرية احملمية في الشبكة، تعزيز 
املناطق البحرية احملمية القائمة، وإنش���اء محميات جديدة س���ارع فى 
إنش���ائها، عقد مجموعة من ورش العمل البيئية واالجتماعية والتدريب، 
وإجراء  الدراسات االستقصائية، إعداد مجموعة من اخلطط الرئيسية 
ف���ي مواقع محددة مع املبادئ التوجيهية إلدارة كل من املناطق البحرية 
احملمية املقترحة استنادًا إلى نتائج الدراسات االستقصائية امليدانية.

اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية: تطوير سلسلة من منوذج جتارب 
اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية ملعاجلة مستويات مختلفة، باإلضافة 
إلى تقدمي الدعم لتحس���ني وتطبيق اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية 
على املستوى الوطني، مما أدى إلى بيانات موحدة وقابلة للتكيف لنظم 
املعلومات اجلغرافية اإلقليمية، وبواس���طة نظ���ام املعلومات اجلغرافية 
قامت الهيئة ببن���اء نظام إدارة املعلومات املتكامل���ة، باعتبارها حجر 
الزاوية لتحليل البيانات املستقبلية وتقييم االجتاهات البيئية اإلقليمية.

تعزيز التوعية العامة واملشاركة: جنح هذا املكون فى إعداد ملحق التعلم 
والتعليم البيئي مع التركيز على إدارة املناطق الساحلية للبحر األحمر، 
وخليج عدن، ويتكون من مس���اعدات جاهزة لاس���تخدام فى الفصول 
الدراس���ية للمعلمني، حتتوي على مواد مرجعي���ة للبيئة البحرية، وكتاب 
الطالب، واملعلم، وكت���ب، وأقراص مدمجة تفاعلية تعليمية، وملصقات، 
وبطاقات بريدية، وألعاب بيئية، باإلضافة إلى إنشاء أندية بيئية، وتنفيذ 

مشاريع املنح الصغيرة في املدن الساحلية. 
وميكن اإلشارة إلى أن أنشطة الساب وفرت عددًا من التقارير والوثائق 
التي أدت إلى زيادة كبيرة في املعلومات واملعارف األساسية عن احلالة 

البيئية، واإلجراءات الازمة حيال املوارد البحرية الهامة فى اإلقليم.

العم��ل  برنام��ج  مرحل��ة  بع��د  اإلقليمي��ة  الهيئ��ة  وض��ع 
اإلستراتيجى

س���اد قلق عام، بعد انتهاء فترة تنفيذ برنامج العمل اإلس���تراتيجي 
)ساب( للبحر األحمر، وخليج عدن، إزاء قدرة الهيئة على االستمرار 
وبنفس القوة التى اكتسبتها خال تلك الفترة، غير أن الهيئة – بقيادة 
أمينها العام اجلديد األس���تاذ الدكتور زياد حمزة أبو غرارة - أثبتت 
قدرتها على االعتم���اد على مواردها الذاتية، واخلبراء في اإلقليم في 
البناء على النتائج اجليدة، التي حققها تنفيذ املش���روع، فكانت هناك 
انطاقة جديدة للهيئة ومبادرات وشراكات جديدة، وباتت حتتل مكانة 
جي���دة وبارزة بني املنظمات املماثلة، جتس���دت في إبراز دور الهيئة، 
وتعزي���ز الثقة بها لبناء املزيد من الش���راكات م���ع املنظمات الدولية 
واجلهات املانحة، ومن أبرز األنش���طة التي مت في هذا املجال تنظيم 
الهيئ���ة لاجتماع التاس���ع للبحار اإلقليمية، االفتت���اح الفعلي ملركز 
املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحري���ة بالغردقة، في عام 2006م، 
التوقي���ع على بروتوك���والت الحقة التفاقية ج���دة )1982م(، وتنفيذ 
برنامج مشاريع على أرض الواقع في الدول األعضاء، وتنفيذ برامج 

الهيئة التدريبية. 
وما كانت الهيئة لتس���تطيع القيام بتنفيذ كل هذه األنشطة لوال تضافر 
جهود دول اإلقليم وتعاونها جتس���يدًا ملبدأ الشراكة فى اإلقليم الواحد؛ 
فكان الدعم الفنى واملالى للهيئة وأنش���طتها من ِقَبل جميع دول اإلقليم، 
وعلى وجه اخلصوص الدعم واملس���اندة م���ن دولة املقر: اململكة العربية 

السعودية.

بعض جهود الهيئة )2005 م – حتى تاريخ هذه النشرة( 
افتتاح مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية من أبرز إجنازات 
الهيئ���ة بع���د انته���اء تنفيذ برنام���ج العمل اإلس���تراتيجى )س���اب(، 
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كان االفتت���اح الفعل���ي ملركز املس���اعدات املتبادلة للط���وارئ البحرية 
)EMARSGA( ف���ي الغردق���ة في ع���ام 2006م، وكان هذا احلدث 
مبثاب���ة التنفيذ الفعل���ي للبروتوك���ول اخلاص بالتع���اون اإلقليمي في 
مكافحة التلوث بالزيت، وامل���واد الضارة األخرى، في احلاالت الطارئة 
)1982م(، ويه���دف املركز إلى تنس���يق اجله���ود اإلقليمية بني الدول 
األعض���اء ملجابهة احلاالت الطارئة حلوادث التل���وث بالزيت، كما يقوم 
املركز بتعزيز القدرات البش���رية في اإلقليم ف���ي مجال مكافحة التلوث 
بالزيت، واإلش���راف على تنفيذ البروتوكول اخلاص بالتعاون الفنى فى 
اس���تعارة ونقل اخلبراء والفنيني واألجهزة واملعدات واملواد في احلاالت 
الطارئة في البحر األحمر، وخليج عدن، إضافة إلى ذلك فقد قام املركز 
بإصدار نش���رة تعريفية عن املركز وأهدافه، ودليل القدرات الوطنية في 

حاالت الطوارئ البحرية. 

تنظيم الهيئة لالجتماع التاسع للبحار اإلقليمية
كان م���ن أهم األحداث فى الفت���رة التى أعقبت تنفيذ الس���اب تنظيم 
الهيئة لاجتماع التاس���ع للبحار اإلقليمية، حيث التقت جميع البرامج 
والهيئات واملنظمات اإلقليمية لبحار العالم، والتى متثلت في 144 دولة 
ف���ي مدينة جدة، بالتعاون مع برنام���ج األمم املتحدة للبيئة، وقد صدر 
ع���ن هذا االجتماع العاملى توجهات إس���تراتيجية للمحافظة على بحار 

العالم لألعوام املقبلة.

املنتدى اإلقليمى الثانى: من بحر إلى بحر
قام����ت الهيئة بتنظيم املنتدى اإلقليم����ى الثانى "من بحر إلى بحر" 
ف����ى القاهرة ف����ى 14 فبراير 2005م، بهدف تب����ادل اخلبرات فى 

مج����االت تتعلق باحملافظة على البيئة البحري����ة ومواردها الطبيعة، 
حتقيق التنمية املس����تدامة فى املناطق الس����احلية مع االس����تخدام 
املس����تدام للموارد فى منطقتي الهيئة، واملنظم����ة اإلقليمية حلماية 
البيئة البحرية )رومبى(، واستعراض البحوث واجلوانب التقنية فيما 

يتعلق باملنظمتني. 

البروتوكوالت الالحقة التفاقية جدة
قامت الهيئة بتطوير وإعداد تش���ريعات جديدة بالتعاون مع دول اإلقليم، 
بعد إجراء مراجعة إقليمية لكل التش���ريعات املتعلق���ة بالبيئة، وفى هذا 
السياق مت التوقيع على ثاثة بروتوكوالت جديدة الحقة التفاقية جدة هي: 
• البرتوك���ول اخل���اص بالتنوع األحيائي، وإنش���اء الش���بكة اإلقليمية 

للمحميات البحرية.
• البروتوكول اخلاص بحماية البيئة البحرية من املصادر البرية. 

• البروتوكول اإلقليمى اخلاص بالتعاون الفنى الس���تعارة ونقل اخلبراء 
والفنيني واألجهزة واملعدات واملواد فى احلاالت الطارئة.

مشروع اإلدارة اإلستراتيجية بنهج النظام البيئي
مت إقرار مش���روع اإلدارة اإلستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر 
األحم���ر، وخليج عدن، من ِقَب���ل مجلس البنك الدولي في أغس���طس 
2013م، املش���روع مم���ول من مرفق البيئ���ة العاملي، وتنف���ذه الهيئة 
بالتعاون مع البنك الدولي، مت التوقيع على اتفاقية املشروع بني الهيئة، 
والبن���ك الدولي في الرياض باململكة العربية الس���عودية، في 4 نوفمبر 
2013م، وقد دخل املش���روع حيز التنفيذ حال توقيع االتفاقية، وعليه 
قامت الهيئة على الفور بتش���كيل هيكل إدارة املشروع والذي يتضمن 

ينسب لأللكسو 

الرؤية األولى، 

والرغبة في الجمع 

بين البلدان العربية 

المطلة على البحر 

األحمر، وخليج عدن، 

لمواجهة القضايا 

البيئية البحرية 

المشتركة 
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ثاثة مس���تويات: جلنة التوجيه اإلقليمية، اللج���ان التوجيهية الوطنية، 
واملنس���قني الوطنيني ف���ي جميع البلدان املش���اركة، ووحدة تنس���يق 

املشروع بالهيئة. 
إن هذا املش���روع اإلقليمي سوف يسهم في دعم جهود الدول األعضاء 
بالهيئ���ة للمحافظ���ة على التن���وع احليوي، وحتقيق مبدأ االس���تخدام 
املس���تدام للموارد البحرية والس���احلية، وذلك من خال حتسني إدارة 
ش���بكة احملميات البحرية في اإلقلي���م، وإدارة املصائد وحماية الثروة 
الس���مكية، والرص���د والتقييم البيئ���ي للبحار والس���واحل، كما يعزز 
املشروع من املشاركة اإليجابية للمجتمعات الساحلية في صون املوارد 
البحرية، والتنمية املستدامة من خال تنفيذ أنشطة منوذجية على أرض 

الواقع بالدول األعضاء في الهيئة.  
إن منهج اإلدارة املستند على النظم البيئية الذي يتبناه املشروع يعتمد 
على عدة أدوات من أهمها، تفعيل وظائف احملميات البحرية للمحافظة 
عل���ى مواطن التكاثر، والتغذية املهمة لألس���ماك، والتنوع احليوي في 
البحار، وتعزيز مبدأ املناطق املدارة بيئيًا، ودور املجتمعات الس���احلية 
من خال مبدأ التحفيز وتشجيع االستخدام املستدام 
للموارد البحرية، وتطوير أنظمة الرصد البيئي 

على مستوى اإلقليم. 

برنامج مشاريع على أرض الواقع
حت���ت إطار برنامج مش���اريع على أرض 
الواقع في ال���دول األعضاء أكملت الهيئة 
خال العام 2007م، تنفيذ أربعة مشروعات 
تركزت في التعليم من أجل التنمية املستدامة 
في األردن، وتثبيت عوامات لرسو مراكب الغوص 
في اململكة العربية الس���عودية، ودعم تنفيذ خطة اإلدارة 
الس���احلية في الس���ودان، وتقييم حالة مصايد خيار البحر في اليمن، 
ومع مطلع عام 2008م، شرعت الهيئة في تنفيذ ستة مشروعات أخرى 
تناولت الس���ياحة البيئية في مصر، وتأسيس نظام للرصد املستمر في 
األردن، والتوعية البيئية في جيبوتي، وتطوير األنظمة الوطنية للتخطيط 
للط���وارئ البحرية، والتحكم في التلوث البحري في كل من الس���ودان، 

واليمن، وجيبوتي.

البرنامج التدريبي السنوى للهيئة
خال الفت���رة التى أعقبت تنفيذ الس���اب قامت الهيئ���ة بوضع وتنفيذ 
برنامجها الس���نوي للتدري���ب، والذي يهدف إلى حتس���ني أداء جميع 
أصح���اب املصلحة في اإلقليم إلدارة البيئات البحرية والس���احلية على 
النح���و املنصوص عليه ف���ي اتفاقية ج���دة )1982م(، والبروتوكوالت 

اإلقليمية الاحقة بها، وخطط العمل اإلقليمية.
وعلي���ه فق���د قامت الهيئة بتنظي���م دورات تدريبي���ة متنوعة في مختلف 

املجاالت في إطار بناء القدرات التي ميكن أن تسهم في حتقيق التنمية 
املستدامة، وبناء القدرات في القضايا ذات األولوية في اإلقليم، وشملت 
هذه الدورات، على س���بيل املث���ال، إدارة مياه الصرف الصحي، تقييم 
املخزونات الس���مكية، والتفتيش البيئي، إدارة مياه الصابورة، ورصد 
األن���واع الغازية، وامللوثات العضوية الثابت���ة، والتخطيط للطوارئ في 
ح���ال حدوث تلوث، ورصد حركة القش���رة األرضية في البحر األحمر، 
والتقيي���م االقتصادي للم���وارد البحرية، وقد مت تنظي���م هذه الدورات 
التدريبية بالتعاون مع مختلف املنظم���ات الدولية واإلقليمية، وبالتالي، 
إتاحة الفرصة ملشاركة املتخصصني من خارج اإلقليم وتبادل اخلبرات 
واملعلوم���ات، بدأت الهيئة بعقد ثاث ورش تدريبي���ة بالعام، واآلن بعد 
مرور عش���رين عامًا من عمر الهيئة زاد عدد الورش عن 30 ورشة، في 

األعوام 2014 و 2015م.

برامج الهيئة اجلارية
تواصل الهيئة أنش���طتها بتنفي���ذ العديد من األنش���طة والبرامج على 
مس���توى اإلقليم، م���ن أجل حتقيق احملافظ���ة على البيئ���ات البحرية 
والس���احلية تتضمن برامج لتنفيذ البروتوكوالت التى مت التوقيع عليها 
من ِقَبل الدول األعضاء، وبرامج تتماشى مع االجتاهات البيئية السائدة 

على املستوى الدولي، ومن أبرز هذه البرامج:
 إس���تراتيجية الهيئة للتأقلم مع تأثي���رات التغير املناخي  وهي مبادرة 
إقليمية تعتبر األولى م���ن نوعها، وترمي إلى تطوير برامج متكاملة يتم 
تنفيذها من خال اإلستراتيجيات الوطنية، وتتضمن حزمة من التدابير، 
واإلجراءات اخلاصة بالبيئات الس���احلية والبحرية، وقد مت إدراج هذه 
اإلجراءات ضمن مكونات برامج الهيئة الرئيسية لتسهيل عملية التطبيق، 
وتعتب���ر هذه اإلجراءات عند تطبيقها على النحو املقترح، خطة متكاملة 
يتم من خالها إجراء تقييم مدى قابلية وتأثر البيئات واملوارد الطبيعية 
واالقتصادية في املناطق الس���احلية بالتغيرات املناخية، باإلضافة إلى 
النه���وض بالقدرات املطلوب���ة لتنفيذ خطط التأقلم م���ع هذه التغيرات، 
وتهدف هذه التدابير بصورة رئيسية إلى تقييم مدى التأثيرات احملتملة 
للتغي���ر املناخي على املناطق الس���احلية والبحري���ة، وتوفير املعلومات 

وتيسير وصولها ملتخذي القرار. 

برنامج الرصد البيئي 
يهدف البرنامج اإلقليمي للرص���د البيئي إلى توفير املعلومات اخلاصة 
بحالة مياه البحر وإيصالها ملركز املعلومات بالهيئة ليتس���نى مناقش���ة 
أمن���اط التغيرات في تقارير الوض���ع الراهن للبيئة البحرية في اإلقليم، 
واتخاذ القرارات الازمة، تبعًا لذلك، على املستويني الوطني واإلقليمي، 
ويق���وم البرنامج باملتابع���ة املس���تمرة، والدورية للتغي���رات الفيزيائية 
والكيميائي���ة ملياه إقلي���م البحر األحمر، وخليج ع���دن، حيث يتم جمع 
التقاري���ر اخلاص���ة ببيانات الرصد م���ن الدول األعض���اء، كما يقوم 

تعزيز مبدأ 
المناطق المدارة بيئيًا،

 ودور المجتمعات الساحلية 
من خالل مبدأ التحفيز 
وتشجيع االستخدام 

المستدام للموارد 
البحرية
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مبس���اندة الدول في رفع قدراتها التقنية والبش���رية لتقوم بعمليات جمع 
العينات وحتليلها.  

إدارة املوارد البحرية احلية والنظام البيئي
يه���دف برنامج إدارة امل���وارد البحرية احلية إلى رف���ع القدرات الوطنية 
واإلقليمية ف���ي إدارة موارد مصايد األس���ماك البحري���ة للقيام بعملية 
اإلدارة الفاعلة للمصائد على نهج النظام البيئي، كما يهدف إلى تطبيق 
املبادرات والبرامج العاملية بالتنس���يق مع املنظمات الدولية املتخصصة 
مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، 
ويسعى البرنامج لتنسيق اللوائح والقوانني وخطط العمل الوطنية املتعلقة 
بإدارة وتقييم املخزون السمكي، كما يتولى تدريب األخصائيني في مجال 
إدارة املصايد البحرية في اإلقليم، وبناء القدرات املؤسسية والبشرية في 

مجال جمع وحتليل إحصائيات املصايد البحرية.   
     

التعليم من أجل التنمية املستدامة 
تش���ارك الهيئة في اجلهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى نش���ر وترسيخ 
مفهوم التعليم من أجل التنمية املس���تدامة، والداعي إلى إعطاء التعليم 
دورًا أساسيًا في حتقيق التنمية املستدامة في اإلقليم، وحتتضن الهيئة 
البرنامج اإلقليمي لنشر مفهوم التعليم من أجل التنمية املستدامة، وتنفذ 
مش���اريع منوذجية لتعميم التجربة في دول اإلقليم ملواصلة جهود الهيئة 
ضمن مش���روع »احلقيبة التعليمية حول التربي���ة البيئية فى بيئة البحر 
األحمر، وخليج عدن«، الذي أنتجته الهيئة لتزويد املؤسس���ات التعليمية 

في اإلقليم باملنهج التعليمى املتكامل حول التربية البيئية.

التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية
حترص الهيئة على إنش���اء ش���راكات مع العديد من املنظمات والهيئات 
اإلقليمي���ة والدولية املعنية باحملافظة عل���ى البيئة البحرية، وترتبط معهم 

بعاق���ات تعاوني���ة يصل بعضها إلى مس���توى توقيع مذك���رات تفاهم؛ 
وأبرز هذه املنظمات والهيئات هي: برنامج األمم املتحدة للبيئة، املنظمة 
البحري���ة الدولية، البنك الدولى، برنام���ج األمم املتحدة اإلمنائى، مرفق 
البيئة العاملى، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، املنظمة اإلسامية 
للتربية والعلوم والثقافة املنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية، املنظمة 
البحري���ة الدولية، الوكالة الدولية للطاق���ة الذرية، االحتاد الدولي لصون 
الطبيع���ة، الصندوق الدولي للتعويض ع���ن التلوث بالزيت، جامعة الدول 
العربي���ة، مجلس الوزراء العرب املس���ؤولني عن ش���ؤون البيئة، مجلس 
التعاون اخلليجي، باإلضافة إل���ى العديد من املنظمات املتخصصة في 
بيئات معينة مثل الشبكة الدولية للشعاب املرجانية ICRAN وغيرها.
وقد أدى هذا التعاون في تيسير تنفيذ برامج الهيئة وأنشطتها في مجاالت 
إستراتيجية الهيئة للتعامل مع آثار تغير املناخ والبرنامج اإلقليمي للرصد 
البيئى، وإدارة املوارد البحرية احلية، والتعلم من أجل التنمية املستدامة، 
وتنفيذ البروتوكوالت املوقعة باإلضافة إلى تنفيذ البرنامج السنوي للتدريب.

املطبوعات واإلصدارات العلمية
أص���درت الهيئة منذ إنش���ائها العديد م���ن الوثائ���ق العلمية تضمنت 
الدراس���ات واملس���وحات التى متت في اإلقليم واإلص���دارات اخلاصة 
مبوضوعات بيئي���ة معينة مث���ل اإلدارة املتكاملة للمناطق الس���احلية، 
والتعلي���م من أج���ل التنمية املس���تدامة، والتقيم االقتص���ادي للموارد 
البحرية، والتعويضات اخلاصة بجنوح السفن، وخطط العمل للمحافظة 
على املوائل واألنواع الرئيسية، كما أصدرت الهيئة العديد من النشرات 
التعريفية والتوعوية إضافة إلى الوثائق القانونية التى متثل اإلطار الذي 

تعمل من خاله الهيئة.  
وق���د قامت الهيئة بتأس���يس قاع���دة بيانات مبحرك بحث���ي على املوقع 
اإللكتروني اخلاص بالهيئة، حتى يتس���نى للجميع احلصول على نسخة 

إلكترونية من أية مطبوعة من سلسلة إصدارات الهيئة.
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االجتماع الوزاري 
السادس عشر للهيئة

ُعقد االجتماع السادس عش���ر للمجلس الوزاري للهيئة اإلقليمية للمحافظة 
على بيئ���ة البحر األحمر، وخليج ع���دن )PERSGA( في يوم اخلميس 20 
جمادى اآلخ���رة 1436ه�، املوافق 9 أبري���ل 2015م، في قاعة املؤمترات 
الدولية مبدينة ش���رم الشيخ، باستضافة كرمية من جمهورية مصر العربية، 
ت���رأس االجتماع الوزاري معالي الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة بجمهورية 

مصر العربية، ورئيس الدورة السادسة عشرة ملجلس الهيئة. 
ش���ارك في االجتماع أصحاب املعالي والس���عادة رؤساء وأعضاء وفود كل 
من اململكة األردنية الهاش���مية، جمهورية جيبوتي، اململكة العربية السعودية، 
جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية، واجلمهورية اليمنية، جدير بالذكر 
أن املجل���س الوزاري للهيئة يجتمع مرة واح���دة كل عامني في إحدى الدول 
األعضاء ملتابعة تنفيذ برامج وأنش���طة الهيئة، وإقرار واعتماد السياس���ات 

واألنشطة والبرامج املستقبلية.
سبق االجتماع الوزاري للمجلس اجتماع اللجنة التحضيرية اإلقليمية لنقاط 
االتصال الوطنية للدورة السادس���ة عش���رة ملجلس الهيئ���ة بقاعة املؤمترات 
الدولية أيضًا في يوم الثاثاء 18 جمادى اآلخرة 1436ه�، املوافق 7 أبريل 
2015م، حيث اس���تمع أصحاب السعادة رؤساء نقاط االتصال الوطنية إلى 
مها الس���ادة منس���قي برامج الهيئة حول ما مت إجنازه  عروض توضيحية قدَّ
في الفترة املاضية، وبعد التداول والنقاش حول تلك البرامج والتحديات التي 

ب���رزت من أج���ل تنفيذها على أكمل وجه مت صياغ���ة مجموعة من القرارات 
لعرضها أمام أصحاب املعالي الس���ادة ال���وزراء، واجلدير بالذكر أن نقاط 

االتصال الوطنية جتتمع مرة واحدة سنويًا. 
مت اللجنة التحضيرية ألصحاب املعالي الوزراء ورؤساء الوفود مجموعة  قدَّ
من القرارات والتي مت مناقشتها والتباحث بشأنها ومن ثم إقرارها، ومن 
ضمن املواضوعات الهامة التي مت مناقش���تها موض���وع املصادقة على 
البروتوكوالت الاحق���ة التفاقية جدة )1982م(، والتي وقعت عليها الدول 
األعض���اء باألحرف األولى، ومذكرة التفاهم ح���ول التعاون اإلقليمي في 
إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء البحرية في البحر األحمر، وخليج 
عدن، واإلستراتيجية اإلقليمية إلدارة مياه االتزان )الصابورة( والرواسب 

في السفن.
كما ناقش املجتمعون موض���وع إدارة مياه الصرف الصحي وحماية البيئة 
الس���احلية من التلوث من املصادر البرية، وإدارة النفايات الصلبة وخاصة 
الباس���تيكية املبعثرة في املناطق الساحلية، وتعديل النظام املالي واإلداري 
ف���ي الهيئة، وحتديد موعد ومكان انعقاد الدورة الس���ابعة عش���رة للمجلس 
ه معالي الدكتور طاهر الشخش���خير، وزيرالبيئة  الوزاري للهيئ���ة، حيث وجَّ
باململكة األردنية الهاش���مية دعوة الستضافة باده اجتماع املجلس الوزاري 
السابع عشر في العام 2017م، وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة للهيئة. 
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اجتماع حول الرصد في البحر األبيض 
)CORMON( المتوسط

ش���اركت الهيئة في اجتماع مجموعة املراس���لة حول الرصد في البحر 
املتوس���ط  )CORMON( التي تندرج في إطار نه���ج النظام البيئي، 
مه برنامج األمم املتحدة للبيئة / خطة عمل البحر املتوس���ط،  والذي نظَّ
وذلك خال الفترة من 30 مارس - 1 أبريل 2015م في أثينا – اليونان، 
وكان الهدف من االجتماع مناقش���ة العناصر الرئيسة لبرنامج التقييم 
والرصد املتكامل، التي قدمت في االجتماع الرابع لفريق التنس���يق في 
سبتمبر عام 2014م، ومت تنقيحها استنادًا إلى التعليقات واالقتراحات 

من األطراف املتعاقدة.
عالج االجتماع بشكل مفصل بعض القضايا الرئيسية للرصد والتقييم، 
وناقش اخلبراء من دول البحر األبيض املتوس���ط العديد من املس���ائل 
الهامة املتعلق���ة بالرصد والتقييم في منطقة البحر األبيض املتوس���ط، 
معظم هذه القضايا تقع ضمن اهتمامات الهيئة، ومشروع اإلدارة بنهج 

النظام البيئي في البحر األحمر، وخليج عدن، ومنها:
• الترابط بني املؤش���رات املشتركة املختلفة، واألثار التراكمية للضغوط، 
والتكامل احملتمل بني املؤشرات املشتركة، مع ماحظة طبيعة االختافات 

للمؤشرات املشتركة )الدولة / الضغط / االجتاه(.
• اخليارات املختلفة ملعايير التقييم التي س���يتم مناقش���تها لكل مؤش���ر 

رئيسي )و/ أو مؤشر فرعي(.
• جتمي���ع وحتديد مج���االت التقييم، مع التركيز على مؤش���رات التنوع 

البيولوجي واألنواع غير األصيلة.

• إمكانية إدراج مؤش���رات مشتركة مقترح تطويرها من خال نهج 
النظام البيئي )املؤش���رات املتعلقة بالنفايات البحرية وبالسواحل(، 
مع الب���دء في رصدها خ���ال املرحلة األولى م���ن برنامج الرصد 

والتقييم املتكامل للعامني )2016-2017م(.
• إمكانية إدراج مؤشرات مشتركة إضافية، والتي مت اقتراحها من 
ِقَبل املنظمات الشريكة )مثل مؤشرات مصائد األسماك، والضوضاء 

البحرية ومراقبة احليتان(، أو من ِقَبل األطراف املتعاقدة.
• حتديد أنش���طة الرصد التجريبية احملتمل���ة، التي ميكن أن تدعم 
التنفيذ األول���ي لبرنامج الرصد والتقييم املتكامل )مع التركيز على 

أنشطة الرصد املشتركة احملتملة(.
• س���يكون من الضروري كخطوة أول���ى حتديد مواقع الرصد التي 
حتت���اج جلمع بيانات إضافية جديدة )بس���بب عدم كفاية البيانات 
الواردة منه���ا(، لتحديد التوجهات في املرحل���ة األولى من برنامج 

الرصد والتقييم املتكامل.
• حتديد مجاالت التقييم لكل مؤش���ر مش���ترك )ومؤشر فرعي، مع 
ماحظ���ة األنواع واملوئل(، أي منطقة و/ أو املنطقة الفرعية، و/أو 

أية تقسيمات أصغر، وبرامج الرصد الوطني(.
• كيفية اس���تخدام أس���اليب الرصد البديلة، وأفضل استفادة من 

مبادرات علم املواطن فيما يتعلق باملجاالت احملددة للرصد.
وقد أتاحت املش����اركة في هذا االجتماع ملنطقة البحر األبيض املتوسط 
املجاورة إلقليم البحر األحمر، وخليج عدن الفرصة ملنسق مكون الرصد 
في املش����روع لاطاع عن قرب على برامج الرصد بنهج النظام البيئي، 
والتي س����تكون مفيدة في تطوير برنامج رصد إقليمي في منطقة البحر 
األحمر، وخليج عدن، وحتديد أوجه التعاون احملتملة، وخاصة أن بعض 
ال����دول األعضاء في الهيئة هي أيضًا أعضاء في برنامج األمم املتحدة 

للبيئة / خطة عمل البحر املتوسط.

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى الدولي
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مؤتمر المناطق ذات األهمية البيولوجية 
)EBSAs( أو اإليكولوجية

برنامج األمم املتحدة للبيئة )مكتب غرب آس���يا( 
)UNEP-ROWA(، وس���كرتارية اتفاقية التنوع 
البيولوجي )CBD(، واملنظم���ة اإلقليمية حلماية 
البيئ���ة البحري���ة )ROPME(، واتفاقية األنواع 
املهاجرة )CMS(، والعديد من املنظمات الدولية 

واجلمعيات غير احلكومية. 
وقد كان للهيئة دور بارز في تسهيل وصف 32 
منطقة بحرية وس���احلية تخضع ملعايير املناطق 
الهامة بيولوجي���ُا وإيكولوجيُا )EBSAs(، وقد 
ش���ارك في الورش���ة ممثلني عن معظ���م الدول 
األعضاء في الهيئة اإلقليمية، وهم: الس���عودية 
ومصر والس���ودان وجيبوتي واليمن والصومال، 
هذا وقد مت وص���ف 11 منطقة في إقليم الهيئة 

والتي تخضع لهذه املعايير. 

ش���اركت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر، وخليج عدن 
)PERSGA( بفاعلية في ورش���ة العمل الدولية الت���ي ٌعقدت في مدينة دبي 
� اإلم���ارات العربية املتحدة خال الفترة م���ن 19–25 أبريل 2015م، حول 
"وصف املناطق ذات األهمية البيولوجية أو اإليكولوجية" بحضور ممثلني عن 

لعبت الهيئة دورًا 

بارزًا في تسهيل وصف 

32 منطقة بحرية 
وساحلية تخضع لمعايير 

المناطق الهامة بيولوجيًا 

وإيكولوجيًا

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى الدولي
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مؤتمر القمة لشرق إفريقيا 
“المخاطر البيئية والفرص”

تلبي���ة للدعوة التي تلقته���ا الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر، وخليج عدن 
م���ن وزارة األبحاث والتعليم العالي بجمهورية جيبوتي للمش���اركة في مؤمتر القمة لش���رق 
إفريقي���ا "املخاطر البيئية والفرص" في جيبوت���ي – جمهورية جيبوتي خال الفترة من 4-2 
مايو2015م، انتدبت الهيئة وفدًا للمش���اركة في ه���ذه القمة، حيث مت تقدمي ورقتني علميتني 
خال أعمال القمة، كما ترأس وفد الهيئة إحدى جلسات املؤمتر باإلضافة إلى مشاركته في 

احلفل اخلتامي. 
تن���اول املؤمتر ��� ال���ذي جاء في إطار التحضيرات ملؤمتر باريس للتغير املناخي في ش���هر 
)ديس���مبر( 2015م ��� عدة محاور رئيس���ية تتعلق بالتغير املناخ���ي، واالحتباس احلراري، 
واس���تخدام الطاقة املتجددة مبختلف أنواعها، وُس���بل احملافظة على بيئة الشعاب املرجانية 
وأهميتها البيئية واالقتصادية، واس���تزراع أشجار الشورى )املاجنروف(، وإدارة النفايات 
الصلب���ة، والتطور التقني والعلم���ي في تلك املجاالت، والفرص االقتصادية واالس���تثمارية 
املمكنة من ورائها، كما متخض عن املؤمتر توصية بإنشاء مرصد بيئي في جمهورية جيبوتي 

ُيعنى بإدارة مختلف القضايا البيئية املعاصرة والتي تهم دول شرق إفريقيا.
حظي املؤمتر مبش���اركة عاملية، وتغطية إعامية واس���عة، وكان هناك ترحيب كبير مبشاركة 

الهيئة والدور الذي تقوم به في حماية بيئة البحر األحمر، وخليج عدن.

حظيت الهيئة بترحيب 

كبير خالل مؤتمر القمة 

لشرق إفريقيا “المخاطر 

البيئية والفرص” للدور الذي 

تقوم به في حماية البحر 

األحمر وخليج عدن
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دع���ت املنظمة البحرية الدولي���ة )IMO( الهيئة اإلقليمية للمحافظة 
على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن )PERSGA(، وجهات دولية 
أخرى للمش���اركة بورش���ة تدريب مدربني جلمع وحتليل عينات مياه 

اتزان من الس���فن، وذلك خال الفترة من 2 - 4 يونيو 2015م، 
ف���ي اجلمهورية التركية، وذلك في إطار س���عي املنظمة 

البحري���ة الدولي���ة لتوفير كوادر مؤهل���ة لدى دول 
العالم قادرة على التفتيش على السفن، والتأكد 

م���ن التزامها مبتطلب���ات االتفاقي���ة الدولية 
إلدارة مياه الصابورة )االتزان(، والرواسب 
من السفن 2004 حال دخولها حيز النفاذ. 
حيث ش���ارك في ورش���ة التدريب مندوبون 
من تركي���ا وكرواتيا وغان���ا ونيجيريا ومصر 

واألردن، باإلضاف���ة إلى ممثل عن مركز التلوث 
البح���ري اإلقليمي لاس���تجابة حل���االت الطوارئ 

للبحر األبيض املتوس���ط، وممثلني ع���ن املنظمة البحرية 
الدولي���ة، بينما انتدب���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر 
األحمر، وخليج عدن الدكتور سليم املغربي لتمثيلها في هذه الورشة.
وكان الهدف من ورشة العمل تدريب مدربني، من ضباط دول امليناء، 

ومختصون في عل���م األحياء، على جمع وحتليل عينات ملياه االتزان، 
بحس���ب االتفاقية الدولية إلدارة مياه االت���زان، حيث تعالج االتفاقية 
موضوع نقل الكائنات احلية الضارة ومس���ببات األمراض من خال 
مي���اه اتزان الس���فن، والتي في نهاية املطاف، س���وف تقلل من 
التأثير الس���لبي لتلك الكائنات على النظم اإليكولوجية 

البحرية وتؤدي إلى حماية صحة اإلنسان. 
تلقى املشاركون باليوم األول تدريبات نظرية 
عن موضوع الورش���ة، بينما شمل التدريب 
في اليومني الثاني والثالث على جمع عينات 
ملياه االتزان م���ن إحدى البواخر، وعينات 
مياه بح���ر، والتي مت اتخاذه���ا وحتليلها 
في معه���د توبيتاك مرم���رة البيئي للبحوث، 
واإلنتاج األنظف الواقع مبدينة غبزى بتركيا، 
مت إعطاء مواد ورش���ة العمل م���ن ِقَبل اثنني من 
االستشاريني املختصني هما: الدكتور ستيفان جوالش 
والدكتور ديفيد ماتي، وفي ختام الورشة مت توزيع الشهادات على 
املشاركني وإعطائهم نس���خة إلكترونية من كافة املواد التعليمية، 

التي مت استعراضها أثناء الورشة.

تم تدريب مدربين 

للتنفيش على السفن 

حسب اتفاقية مياه 

االتزان التي تعالج نقل 

الكائنات الحية الضارة 

ومسببات األمراض

إعداد مدربين للتفتيش على السفن 

بحسب اتفاقية مياه االتزان

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى الدولي
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اإلدارة المستدامة للعقود والمشتريات
كما ناقشت ورشة العمل العوامل التي تدفع إلى التغيير نحو اإلدارة 
املس���تدامة في العقود واملش���تريات، ومنها العوام���ل الطبيعية مثل 
ش���ح املوارد، الصيد اجلائر، تدهور حالة الغابات واملوائل؛ العوامل 
التنظيمية والتش���ريعية مثل معايير جودة البيئ���ة، الضرائب البيئية، 
تكاليف االنبعاثات، ودعم وسائل الطاقة املتجددة، والعوامل املتعلقة 
بزيادة الطلب على املوارد مثل: الطلب على املوارد احلية وغير احلية؛ 
التنافس الذي ميكن أن يحسن نوعية املنتج من حيث تقليل استهاك 
الطاقة، التدوير وإعادة االس���تخدام؛ عوامل السياسة والرأي العام، 
والتي تش���مل دعم االقتصاد األخضر والتواص���ل املجتمعي، ورأي 

املستهلك.
وقد مت أيضًا مناقش���ة مفهوم األعمال اخلضراء، حيث يعرف العمل 
األخضر عل���ى أنه العمل الذي يحد من األثار الس���لبية على البيئة، 
ويؤدي إلى بناء مؤسسات مستدامة من الناحية البيئية، االقتصادية 
واالجتماعية، وفي العقود املتعلقة بالس���لع من املهم النظر إلى دورة 
احلياة الكاملة للمنتج، وليس فقط لس���عر الس���لعة مما يتطلب إيجاد 
األدوات القانونية والتش���ريعية الازمة، ويجب أن يطبق في املراحل 
املختلفة من عمليات العقود واملشتريات، بدءًا من حتديد االحتياجات 
ومرورًا بتحضير وثائق اس���تقطاب العروض، وإعداد العقود وعملية 
االختيار والترس���ية، وانتهاًء بإدارة العقد املتعلق بالس���لعة التي يقع 

عليها االختيار. 

شاركت الهيئة خال الفترة من 1 - 5 يونيو 2015م، بدورة تدريبية 
حول اإلدارة املس���تدامة للعقود واملشتريات عقدت بواسطة منظمة 
العم���ل الدولية في املعهد الدولي للتدريب في تورينو- إيطاليا، وقد 
ضمت ورشة العمل إثني عشر مشاركًا من موظفي الدرجات العليا 
في احلكومات واملنظمات والدولية، ومثل الهيئة فيها الدكتور محمد 
بدران مدير إدارة املش���اريع / مدير مش���روع اإلدارة الساحلية 

بنهج النظام البيئي في البحر األحمر، وخليج عدن. 
وقد شكلت ورشة العمل إحدى وحدات برنامج احلصول على درجة 
املاجستير في العقود واملشتريات الرسمية، يعقد في املعهد بشكل 
منتظم وملدة عام، يقضي املش���ارك خاله أربعة أشهر في تورينو، 
وثمانية أش���هر في بلده، تلعب العقود واملش���تريات دورُا هامُا في 
التنمية املس���تدامة التي تستهدف إيجاد التوازن بني حماية البيئة 

والتقدم االجتماعي واجلدوى االقتصادية. 
وقد أكدت ورش���ة العمل على مفهوم منظم���ة العمل الدولية للعمل 
الك���رمي، حيث معايير منظم���ة العمل الدولية هي: أواًل وأساس���ُا 
لتطوير اإلنس���ان واملجتمعات البشرية، وآلية حتقيق ذلك من خال 
العقود واملشتريات تتمثل في تنظيم عقود اخلدمات، وعقود السلع 
بطريقة منصفة حتقق مصلحة املجتمع البش���ري، وكي يتحقق ذلك 
فا بد للعقود واملشتريات أن تتمتع بالفعالية واإلنصاف، والشفافية 

والتنافس الشريف، واالنفتاح وحتمل املسؤولية. 
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بدعوة كرمية من وزارة اإلس����كان والتعمير والبيئة في جمهورية 
جيبوتي، ش����ارك وفد من الهيئة في فعاليات الندوة الوطنية حول 
حتديث إس����تراتيجية التنوع األحيائي جلمهورية جيبوتي خال 
الفترة من 17- 18 يونيو 2015م، في قصر الشعب � جيبوتي. 

يأتي مش����روع حتديث اإلس����تراتيجية الوطنية للتنوع األحيائي 
املم����ول من برنامج األمم املتحدة للبيئ����ة )UNEP(، بعد صدور 
التقري����ر اخلام����س لدولة جيبوتي ح����ول تنفيذ اتفاقي����ة التنوع 
البيولوجي، كما تأتي الندوة الوطنية أو احلوار الوطني في إطار 
حتدي����ث اإلس����تراتيجية الوطنية للتنوع األحيائ����ي والتي قامت 
جمهورية جيبوت����ي بتطويرها قبل قرابة عش����رين عامًا، وتعتبر 
هذه الندوة محطة مهمة في عملية إثراء النقاش واحلوار الوطني 
كخطوة أساس����ية ضمن العديد من اخلطوات وجلسات النقاش 
مع الش����رائح املختلفة واملعنية بتنفيد واالستفادة من املشاريع 

التنموية والتي حتتويها الوثيقة.

وقد مت عرض جتارب ومبادرات مش����رقة جلهود احملافظة على 
التن����وع األحيائي م����ن محافظات مختلفة قام بها أش����خاص 
وجمعيات أهلية وإدارات محلية لديها اهتمام خاص في حتقيق 
الت����وازن بني احملافظة عل����ى البيئة والتنمية، كما قام الس����يد 
آالن ل����ورون، اخلبير الدولي املكلَّف بصياغة املش����روع بعرض 
األس����لوب التش����اوري الذي اتبعه لتغذية األفكار اإلستراتيجية 
البيئي����ة باإلضافة إلى عرض موجز للمحاور اخلمس����ة املكوّنة 

للوثيقة وهي: 
)1( املعلومات األساس����ية. )2( التمويل املس����تدام ومن مصادر 
متنوع����ة. )3( إدارة احملمي����ات الطبيعية. )4( آليات املش����اريع 
اخلض����راء الصغيرة. )5( دعم احملافظ����ات الداخية واألقاليم. 
وتتطلع وزارة اإلس����كان والتعمير والبيئة في جمهورية جيبوتي 
إل����ى تطوير وإصدار وثيق����ة متكاملة وش����املة جلميع اجلوانب 

املتعلقة بالتنوع األحيائي في جمهورية جيبوتي. 

تعتبر الندوة محطة مهمة 
في عملية إثراء النقاش والحوار 

الوطني كخطوة أساسية لالستفادة 
من المشاريع التنموية

تحديث اإلستراتيجية الوطنية للتنوع األحيائي في جمهورية جيبوتي

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى الدولي

تحديث اإلستراتيجية الوطنية للتنوع األحيائي في جمهورية جيبوتي
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المؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء البيئة

من خال إبراز املب����ادرات البناءة واإلجنازات 
امللموسة التي حققها املؤمتر اإلسامي لوزراء 
البيئة في دوراته السابقة بالتعاون مع عدد من 

املنظمات والهيئات الدولية املتخصصة. 
كما ناق����ش املؤمتر توصيات وق����رارات تتعلق 
مبجاالت "حوكمة البيئة"، و"إستراتيجية اإلدارة 
املتكاملة للموارد املائية"، و"اإلطار العام لبرنامج 
العمل اإلس����امي بش����أن التنمية املستدامة"، 
وااملستجدات في إنشاء "األكادميية اإلسامية 
للبيئة والتنمية املس����تدامة" بالرباط، ومشروع 
إطاق "جائزة اململكة العربية السعودية لإلدارة 
البيئي����ة في العالم اإلس����امي"، وقد صدر عن 
املؤمتر في ختامه، "اإلعان اإلس����امي بشأن 

حماية البيئة والتنمية املستدامة".

 )ISESCO( عقد في مقر منظمة اإليسسكو
أعمال املؤمتر اإلس����امي الس����ادس لوزراء 
البيئة حتت رعاية امللك محمد الس����ادس ملك 
اململك����ة املغربية، وقد مت عق����د املؤمتر حتت 
شعار "التغيرات املناخية وحتديات املستقبل 
من أج����ل تنمية مس����تدامة"، وذل����ك مبدينة 
الرب����اط باململك����ة املغربية، ف����ي الفترة من 
9-8 أكتوبر 2015م، حيث ش����اركت الهيئة 
اإلقليمية للمحافظ����ة على بيئة البحر األحمر 
بفعالي����ات هذا املؤمتر بوفد رفيع املس����توى، 
ترأسه س����عادة األمني العام للهيئة األستاذ 
الدكت����ور زياد ب����ن حمزة أبو غ����رارة، ولقد 
دعا املؤمتر اإلس����امي الدول األعضاء إلى 
املشاركة الفعالة في "قمة باريس 2015م"، 

ناقش المؤتمر 

توصيات وقرارات 

تتعلق بمجاالت 

حوكمة البيئة 

وإستراتيجية 

اإلدارة المتكاملة 

للموارد المائية 



أبريل 2016 م •  العدد )34(  • السنبوك 2223 السنبوك • العدد )34( • أبريل 2016 م

مؤتمر باريس حول تغير المناخ

معرض مطبوعات وأنشطة الهيئة

لعل من أهم االجتماعات الدولية التي عقدت خال 
العام 2015م، اجتماع الدورة احلادي والعش���رون 
ملؤمتر األط���راف لاتفاقية اإلطارية للتغير املناخي 
COP21، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس 

خال الفترة من 27 نوفمبر – 12 ديسمبر 2015م، 
حي���ث حضر االجتماع مندوب���ي 196 دولة، وأكثر 
م���ن 30 رئيس���ًا بينهم 5 من رؤس���اء الدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن الدولي، كما ش���اركت 
الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر، 
وخليج عدن بوفد رفيع املس���توى برئاس���ة األمني 

العام للهيئة. 

كم����ا مت على هام����ش املؤمتر تنظيم معرض ملطبوع����ات الهيئة، حيث 
احتوت املطبوعات باملعرض مجموعة متنوعة من سلس����لة املنشورات 
العلمية، وخطط العمل، واخلطوط االسترش����ادية والكتيبات واملطويات 
التوعوية املتعلقة بالتغير املناخي، والتي أصدرتها الهيئة، وقد ش����هد 
املع����رض إقبااًل جيدًا من املش����اركني باملؤمتر، حي����ث مت توزيع عدد 

كبي����ر من هذه املطبوعات مما مكن من التعريف - على نطاق واس����ع 
- بخصائ����ص اإلقليم واجلهود التعاونية ب����ني الهيئة واململكة العربية 
الس����عودية، وكذلك اجلهود املبذولة من ِقَب����ل دول الهيئة في احملافظة 
عل����ى البيئة البحري����ة والتكيف مع تأثيرات تغير املن����اخ وتفاعلها مع 

برامج وأنشطة الهيئة.

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى الدولي
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تنظيم نشاط جانبي على هامش المؤتمر
وعلى جانب املشاركة باملؤمتر، نظمت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع اململكة 
العربية الس���عودية، ودول مجلس التعاون اخلليجي نش���اطُا جانبيًا حول 
"إج���راءات التكيف على تأثيرات تغير املناخ الت���ي حتقق فوائد مصاحبة 
لتخفي���ف انبعاثات الغازات الدفيئة"، في إقليم البحر األحمر، وخليج عدن 

في يوم اجلمعة 4 ديسمبر 2015م، مبكان انعقاد املؤمتر في باريس.
مت خال النش����اط استعراض اجلهود اإلقليمية التي تبذلها الهيئة مع الدول 
األعضاء، واجلهود الوطنية للمملكة العربية السعودية في حماية البيئة البحرية 
الس����احلية في اإلقليم في مجاالت احلفاظ على البيئة الس����احلية والبحرية 
والتكيف على تأثيرات تغير املناخ، واالستفادة من الدور الذي تلعبه البيئات 
الس����احلية في تخفيف انبعاثات الكربون اجلوي م����ن خال بيئات الكربون 
األزرق والنباتات البحرية، وقد قام بإدارة هذا النش����اط س����عادة أمني عام 

الهيئة األس����تاذ الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، 
حيث أوضح سعادته بأن البيئة البحرية والساحلية 
في اإلقليم تتعرض لضغوط كبيرة بس����بب تأثيرات 
التغير املناخ����ي، مما يعطي أهمي����ة كبيرة للجهود 
الت����ي تقوم ببذله����ا الهيئة بالتعاون م����ع باقي دول 
اإلقلي����م للحد من هذه الضغ����وط، والتي من أهمها 
التأثيرات املباش����رة الرتفاع مستوى سطح البحر، 
وبياض الشعاب املرجانية، وحتمض مياه احمليطات 
وغيرها، وأوضح س����عادته أن أيًا م����ن هذه األثار 
سيكون كفيًا مبفرده إلى إحداث تغييرات كبيرة في 
النظام اإليكولوجي مما سيؤثر على املوائل البحرية 

والكائنات احلية التي تستخدمها.
احتوى برنامج النش���اط اجلانبي على سلسلة من 
احملاضرات تناولت اجلهود الوطنية للمملكة العربية 

السعودية في صون وحماية البيئات الساحلية، والتي تشمل مجاالت عديدة 
مثل جهود الرصد والتقييم ودراس���ات األثر البيئي ملشروعات االستثمار 
والتنمية، وإنشاء احملميات البحرية، وصون واستعادة أشجار املاجنروف 
والشعاب املرجانية والتحكم في التلوث واحلد من انبعاث غازات االحتباس 

احلراري من خال إنتاج نسبة عالية من الطحالب الغنية بالبروتني. 
كما شمل النش���اط تقدمي محاضرات، حيث قدم الدكتور أحمد صاح خليل 
م���ن الهيئة اإلقليمية عرضًا حول إس���تراتيجية الهيئ���ة، وبرنامجها للحد من 
أثار التغي���ر املناخي في البحر األحمر، وخليج عدن، واملبادرات القائمة على 
تطبيق النهج اإليكولوجي حلفظ واستعادة املوائل الساحلية الرئيسية، واصفًا 
احملاور الرئيس���ية للبرنامج، مبا في ذلك التثقيف والتوعية وإشراك أصحاب 
املصلحة من املجتمعات احمللية، والعمل على االس���تخدام املستدام للموارد، 

وإس���تراتيجية الهيئة حلماية النظم اإليكولوجية الس���احلية من التلوث، وتعزيز 
مرون���ة هذه النظم ملجابهة تأثيرات تغير املناخ، ومب���ادرة الهيئة حول الكربون 

األزرق، وتعزيز مرونة البيئات الساحلية الرئيسية. 
كما قدم الدكتور ماهرعبد العزيز عرضًا حول احملميات البحرية الس���احلية 
في اإلقليم، ودور الش���بكة اإلقليمية املتكامل���ة للمحميات البحرية في تعزيز 
مرونة واتصال النظم اإليكولوجي���ة القائمة في البحر األحمر، وخليج عدن، 
وأوضح أهمية التنوع األحيائي القائم في املناطق البحرية في اإلقليم، مؤكدًا 
على أهمية دور احملميات البحرية، مبا في ذلك حتس���ني املخزون الس���مكي 
وإتاحة فرص جديدة لكسب العيش مثل السياحة، واستعرض إسراتيجيات 
العم���ل املوجودة للتعامل مع آث���ار التغير املناخي عل���ى البيئات، واألنواع 
في احملميات القائمة مبا في ذلك أش���جار الش���ورى، والش���عاب املرجانية 

والساحف والطيور والثدييات البحرية واحلشائش البحرية وغيرها. 
باإلضافة إلى ذلك حتدث س���عادة السيد ديني عبد الله عمر كبير املفاوضني 
ف���ي جيبوتي ع���ن جهود ب���اده احلالية واملس���تقبلية لتعزي���ز مرونة النظم 
اإليكولوجية الس���احلية، وقام بتسليط الضوء على مشروع استعادة وحماية 
غابات املاجنروف حلماية السواحل ودعم سبل املعيشة املجتمعية واستخلص 

الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املشروع خصوصًا في منطقة خورعنقر.
وبعدها ش���ارك احلضور في نقاش حول وس���ائل صون مخزونات الكربون 
األزرق احلالي���ة من خ���ال حماية غاب���ات املاجنروف ومروج احلش���ائش 
البحرية في سياق احلد من أثار التغير املناخي، وأهمية مشاركة املجتمعات 
الساحلية في برامج صون وإعادة تأهيل غابات املاجنروف في إقليم الهيئة، 
واحلاجة إلى إجراء املزيد من الدراس���ات فيما يتعلق باس���تخدام الطحالب 

البحرية كوسيلة للتكيف والتخفيف.
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وخال اجللسة اخلتامية للمؤمتر خاطب سعادة أمني عام الهيئة 
اجللسة رفيعة املستوى بكلمة استعرض فيها أهمية التكيف مع 
التأثيرات احملتمله للتغير املناخ����ي على البيئة البحرية للتقليل 
من أثارها السلبية على املوارد البحرية، وعلى اإلنسان والتنمية 
بشكل عام، موضحًا طبيعة التنوع األحيائي الفريد الذي تتميز 
ب����ه بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، والذي يعتبر كمس����تودع 
عامل����ي لألحياء البحرية، حيث ركز في كلمته على اجلهود التي 
تتبناه����ا الهيئة في مجال التكيف م����ع التغيرات املناخية، كما 
أش����ار إلى قيام اململكة العربية الس����عودية بزراعة مايني من 
أش����جار الش����ورى، وأوضح أن الكثير من العناصر الطبيعية 

مثل الش����عاب املرجانية وأشجار الشورى واحلشائش البحرية 
والسبخات الساحلية تعد كلها خط الدفاع الطبيعي األول ضد 
آث����ار التغير املناخي، ومن هنا تأتي أهمية اجلهود التي تبذلها 
"الهيئة" في احلفاظ عليها وتنميتها، وذلك بالتنس����يق والتعاون 
مع دولها األعضاء املطلة على البحر األحمر، وخليج عدن، ونوه 
ف����ي كلمته إلى أن تنفيذ إس����تراتيجيات التكيف يتطلب توفير 
التقنية احلديثة والتموي����ل، والهيئة بهذا الصدد تتطلع للتنفيذ 
الكام����ل ملا مت االتفاق عليه في مجاالت التمويل والدعم الفني، 
ونقل التقنية لتحقيق أهدافه في دعم برامج وسياسات التكيف 

مع التغير املناخي.

كلمة األمين العام للجلسة 
رفيعة المستوى في المؤتمر

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى الدولي
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اجتماع المبادرة الدولية المعنية بالشعاب المرجانية

في اجتماع اللجنة التوجيهية للش���راكة العاملية للشعاب املرجانية 
)Global Coral Reef Partnership(، وال���ذي عق���د ف���ي نفس 
املكان يوم 30 نوفمبر 2015م، وقد مت تشكيل هذه اللجنة من ِقَبل 
برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP(، وذلك حلث الدول على تقدمي 
الدعم وااللتزامات جتاه الش���عاب املرجاني���ة واملتفق عليها دوليًا، 
مبا في ذلك أهداف أيتش���ي )Aichi Targets(، وخاصة الهدف 
العاشر، واملعني بصون وزيادة مرونة الشعاب املرجانية، والهدف 
من هذه الش���راكة هو تطوير أس���اليب وأدوات وأطر السياسات 
العامة لصون الش���عاب املرجانية، وتبادل الدعم بني املناطق على 
املستوى اإلقليمي، وتسهيل تبني وتوسيع نطاق هذه الشراكة من 

خال برنامج البحار اإلقليمية.

تعتب���ر املبادرة الدولية للش���عاب املرجانية )ICRI( ش���راكة فيما 
ب���ني احلكوم���ات واملنظمات الدولي���ة واملنظمات غي���ر احلكومية، 
والهيئ���ة اإلقليمية للحافظة على بيئ���ة البحر األحمر، وخليج عدن، 
)PERSGA( عضو في هذه املبادرة منذ العام 2005م، وتش���ارك 
في أنشطتها بصفة دورية، كما أن الهيئة هي املنظمة الوحيدة في 

املنطقة التي تعتبر عضوًا في هذه املبادرة.
وخال العام 2015م، ش���اركت الهيئة في االجتماع العام رقم 30 
للمبادرة، والذي عقد في مدينة باتايا بتاياند في الفترة من 1 - 4 
ديسمبر 2015م، وكان الهدف من هذا االجتماع هو دعم وحتسني 
إدارة مناطق الش���عاب املرجانية على مس���توى العال���م، وتعزيز 
اس���تخدام النهج القائم على املرونة ف���ي إدارة النظم اإليكولوجية 
للش���عاب املرجانية، وأيضًا احلفاظ على سامة الشعاب املرجانية 
لضم���ان بقاء اخلدم���ات التي تقدمه���ا، وذلك من خ���ال ترتيب 
األولويات وتنفيذ اإلجراءات اإلدارية على املس���توى الوطني، التي 
تقلل من الضغوط املباش���رة على الشعاب املرجانية، وتساعد على 

زيادة املرونة في مواجهة التغير املناخي.
وق���دم ممثل الهيئة في هذا االجتماع تقريرًا ومحاضرًة عن جهود 
الهيئة في احملافظة على الش���عاب املرجانية ف���ي البحر األحمر، 
وخليج عدن، كما ش���ارك ممثل الهيئة وعلى هامش هذا االجتماع 
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مؤتمر األطراف الحادي والعشرون 
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 

واملنعقد يف باريس – المهورية الفرنسية خالل الفترة من 27 نوفمبر – 12 ديسيمبر 2015م

الهيئة في التكيف مع آثار التغير املناخي )سيقدم عرضًا كامًا لهذه 
األنشطة داخل العدد(. 

عقدت االجتماعات متحدية ظروفًا أمنية وسياس���ية شائكة، وصفت 
تل���ك االتفاقية التي ش���اركت في صناعتها 196 دول���ة، بأنها حدث 
تاريخي، إذ تضمنت بطريقة أو أخرى، ذلك الهدف الطموح واملتمّثل 
باحت���واء ارتفاع درجة ح���رارة األرض مبا يك���ون "أدنى كثيرًا من 

درجتني مئويتني عند نهاية القرن احلالى".
ودع���ا االتفاق إلى »مواصلة اجلهود للحد من ارتفاع احلرارة مبا ال 
يزيد كثيرًا عن 1.5 درجة مئوية« قياس���ًا إل���ى ما كانت عليه حرارة 
الكرة األرضية قبل عصر الثورة الصناعية، ووفق صيغة ديبلوماسية 
توصل إليه���ا املجتمعون في األيام األخيرة للمؤمتر بقيادة فرنس���ا 
ميثل الرقم األخير هدفًا طالبت به الدول االنامية، فيما كانت الصيغ 
املتداولة قبل مؤمتر األطراف فى باريس تتحدث عن خفض االرتفاع 

عقد مؤمتر األطراف 21 في ضاحية لوبورجيه بالعاصمة الفرنس���ية 
باريس في الفترة من 27 نوفمبر، وحتى 12 ديسمبر 2015م، حضر 
االجتم���اع مندوبي 196 دول���ة، وأكثر من 30 رئيس���ًا بينهم 5 من 
رؤس���اء الدول دائمة العضوية في مجل���س األمن الدولي، ولقد كان 
للهيئة حضورًا متميزًا داخل أروقة املؤمتر وفي النشاطات اجلانبية، 
والتى اش���تملت على سلس���لة من احملاضرات والسمنارات حضرته 
العدي���د م���ن وفود دول الهيئ���ة التى حضرت فعالي���ات املؤمتر، في 
مجاالت احلفاظ على البيئة الساحلية والبحرية والتكيف على تأثيرات 
تغير املناخ، واالستفادة من الدور الذي تلعبه البيئات الساحلية في 
تخفيف انبعاث���ات الكربون اجلوي، من خال بيئات الكربون األزرق 
والنباتات البحرية، كما التقى س���عادة أمني عام الهيئة داخل أروقة 
املؤمت���ر بالعديد من وزراء البيئة ل���دول البحر األحمر، وخليج عدن، 
وألقى خطابًا أمام اجللس���ة رفيعة املستوى أبرز خالها جهود دول 

 د. محمد سيد أحمد ساتي

مقـــــال
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في ح���رارة األرض مبق���دار درجتني مئويتني، عن���د نهاية القرن 
احلالي.

 كذلك أوضح اتفاق باريس أن املس���اعدة املالية السنوية احلالية 
املخصصة ملس���اعدة الدول النامية عل���ى التكيف مع تغير املناخ، 
ومقدارها مئة بليون دوالر بداية من عام 2020م، ال تش���كل سوى 
احلد األدنى لتلك املس���اعدة، ويفترض أن تسرع االتفاقية والتي 
س���تدخل حيز التنفي���ذ عام 2020م، اجله���ود الرامية إلى خفض 
اس���تخدام طاقة الوق���ود اإلحفوري، كالنف���ط والفحم والغاز، مع 
تش���جعيها اللج���وء إلى مص���ادر الطاقة املتج���ددة، وتغيير في 
أس���اليب إدارة الغابات واألراضي الزراعي���ة، وفي املقابل، تتيح 
التعهدات التي قطعتها الدول حتى اآلن في شأن خفض انبعاثات 
الغازات املس���ببة لاحتباس احلراري، بأال يتجاوز ارتفاع حرارة 
األرض ثاث درج���ات عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، ومن 
الواض���ح أن ذلك الرقم بعيد متامًا عن هدفي ال� 1.5 درجة مئوية 
والدرجت���ني املئويتني اللذين يعتبرهما علماء البيئة أساس���ًا للحد 
م���ن التغيرات في املن���اخ، عاوة على ذلك، س���يتم الحقًا حتديد 
أهداف إضافية وفقًا لتوصيات جلنة املناخ التابعة لألمم املتحدة، 
وذلك في تقرير يتوقع أن ينش���ر خال العام 2018م، ما يعني أن 
املعركة ح���ول كيفية تنفيذ االتفاق ال تزال ف���ي بدايتها، وبالتالي 
سيزداد تعقيد هذه العملية كلما ُطلب من البلدان اتخاذ إجراءات 
إضافية، زيادة على ذلك، وضع »اتفاق باريس« آلية ملراقبة تنفيذ 
األهداف والتعهدات، يفترض مراجعتها كل خمس سنوات اعتبارًا 
من الع���ام 2025م، هذا، وقد قامت الدول األطراف بالتوقيع على 
هذه االتفاقية مبدينة نيويورك في األسبوع األخير من شهر مارس 

املاضي 2016م.

نتائج مؤمتر باريس من املنظور االجتماعي االقتصادى
يق���ول األكادميي األردن���ي أ.د. عودة اجليوس���ي، صاحب كتاب 
"اإلس���ام والتنمية املس���تدامة"، )الصادر باللغ���ة اإلجنليزية عن 
اجلمعية امللكية األردنية 2012م(، في حتليله لنتائج مؤمتر باريس 
فى مقال نشره مبجلة "املجتمع العلمي العربي"، والصادرة بتاريخ 
23 ديس���مبر 2015م"،: أنه ومما ال ش���ك في���ه أن قمة املناخ في 
باريس أظهرت جليًا مدى قوة اخلطاب البيئي ودبلوماسية البيئة، 
وقدرتها على توحي���د األمم وقادة العالم، واملجتمع املدني حلماية 
األمن اإلنساني – البيئي، هذا االتفاق يقتضي التزامات من كافة 
ال���دول مثل التكي���ف وتخفيف آثار التغير املناخ���ي، ودعم الدول 
النامي���ة ونقل التقنية النظيفة للحد من حرارة الكوكب مبا ال يزيد 
عن درجتني مئويتني أو أقل لغاية أو 1.5 بحلول عام 2050م، لكن 
هذا االتفاق بحاجة إلى استثمار مالي، )100 بليون سنويًا بحلول 
ع���ام 2020م(، من الدول الصناعية جتاه العالم النامي، حيث أن 

ما نس���بته خمسة باملئة من الناجت احمللى للدول الصناعية، والتى 
تس���اهم مبا قيمته خمس���ني باملئة من انبعاثات غاز ثاتي أكسيد 
الكرب���ون، وهذا االتفاق بحاجة إلى موافقة برملانات الدول ألنه ما 
زال���ت هناك أصوات تنادي بعدم املصادق���ة على اتفاق يحد من 

النمو االقتصادي.
قد يبدو للبعض أن اتفاق باريس كان واقعيًا ودون الطموح، لكنه 
خط���وة كبيرة ومتقدمة عن مؤمت���ر كوبنهاجن في 2009م، وحيث 
أقرت االتفاق الدول النامي���ة، ومن ضمنها الهند والصني والدول 
النامي���ة والعربية، إن قيادات أكثر م���ن 190 دولة وازنت بني علم 
املناخ وسياس���ة املناخ وجتاوزت أزمة الفعل اجلمعي عبر اعتماد 
مش���اركة الدول الطوعية بخفض االنبعاثات بش���فافية، ش���ريطة 
مراجعة مساهمات كل دولة قبل العام 2020م، لكن يبقى التساؤل 
عن مدى عقانية العالم في التفاوض على مس���تقبله املشترك على 
ه���ذا الكوكب اله���ش، إذا كان علم املناخ هو ال���ذي يرفد القرار 
حلماي���ة احلياة عل���ى األرض، فقد كان مدى هام���ش التفاوض 
واملناورة لدى قادة العالم ضيقًا ومحدودًا خاصة وأن شعار القمة 

كان هو "ليس لدينا كوكب آخر".
لق���د أقرَّ اتف���اق باريس بوجود فجوة بني تعه���دات الدول خلفض 
االنبعاثات والهدف املنشود للوصول الرتفاع حرارة كوكب األرض 
مبقدار درجتني، ولكنه حدد مبدأ العدالة واملسؤولية املشتركة لكن 
املتباينة للحد من التلوث، وكذلك ربط عدالة املناخ بحقوق اإلنسان 
ف���ي العيش الكرمي، االتف���اق يقر بأن هن���اك مراجعة كل خمس 
س���نوات للتأكد من م���دى االلتزام، وهناك ن���ص يفيد بأنه يجب 
على الدول زيادة نسبة االلتزام مع الزمن لتحقيق الهدف املنشود 

ضمن االلتزام الطوعي لكل دولة. 



أبريل 2016 م •  العدد )34(  • السنبوك 2829 السنبوك • العدد )34( • أبريل 2016 م

وبحل���ول عام 2025م، س���يتم حتديد قيمة االلتزام املال���ي بالتكيف مع 
املناخ مبقدار 100 بليون في كل عام وكيفية وآلية جمعه وصرفه، االتفاق 
أيضًا حدد بأن هناك آليات للتواصل ولتبيان مدى االلتزام من ِقَبل الدول 
الصناعية كل س���نتني، هذه كلها إجنازات ضمن سياس���ة "فن املمكن" 
في عالم حتكمه أجندات ومصالح ال���دول الصناعية، لكن الدول النامية 
أدرك���ت أنها يجب أن جتلس على طاولة املفاوضات وتطالب بحقها، وإال 

فلن يجدي منطق التشكيك بعلم املناخ ومصداقية قمة املناخ.
هن���اك أمر آخ���ر وهو أن جوهر املش���كلة البيئية مرتب���ط بنمط التنمية 
واإلس���تهاك واإلنت���اج الذي أدى إل���ى تدهور األنظم���ة البيئية نتيجة 
نس���ق آلية الس���وق احلر، والذي يتماش���ى مع منط التنمية في النظام 
االقتصادي العاملي الس���ائد، والذي يعتمد على مبدأ النمو ألجل النمو، 
والتش���جيع على االستهاك املفرط، إن البقاء على نفس وتيرة النمو هو 
ال���ذي أدى إلى حالة تردي حالة احلياة اإلنس���انية، املتمثلة في ازدياد 

فجوة الفقر واجلوع والتلوث. 
تكمن أهمية قمة املناخ في باريس في طرح األس���ئلة اجلوهرية املرتبطة 
بالعدال���ة البيئية واملواطنة البيئية ومس���ؤولية امللوث ف���ي الدعم املالي 
والتقن���ي، وبناء قدرة دول العالم النامي ف���ي التكيف على مواجهة آثار 
التغير املناخي، املس���ؤولية اإلنس���انية عن أمن الكوكب وعمارة األرض 
كما يحث ديننا االسامي احلنيف هي مسؤولية اجلميع ألنه ال انفصال 
بني األم���ن البيئي واإلنس���اني، إن التحول للطاق���ة النظيفة واملتجددة 
وكذلك تعديل ومراجعة منط التنمية يعد ضرورة للحد من ظاهرة التغّير 
املناخي، إن هذا التلوث الذي يفوق الطاقة االستيعابية للكوكب هو دليل 
على فش���ل آلية الس���وق ومبدأ "دعه مير" في حماية البيئة، وما يرافق 

تدهورها من أخطار على األمن الغذائي واملائي واإلنساني.
إن قمة املناخ أعطتنا درس���ًا أساس���يًا في أنه ال ميك���ن حتديد إطار 
القيادة اإلنسانية لعاملنا املعاصر بالدول القطرية، وقصره عليها مبنأى 
عن املس���ؤوليات األخاقية واإلنسانية املش���تركة للجميع جتاه الكوكب، 
وجتاه اجليل القادم، وجتاه الفقر في العالم؛ والرغبة في حتقيق التنمية 

املستدامة في ظل نظام عاملي عادل ورشيد.
 لقد شهد القرن العشرين جداًل واسعًا حول األثر السلبي لنمط التنمية 
الس���ائد، ومفهومه للنمو، وربطه للس���عي نحو الرفاهية والس���عادة من 
خال االستهاك املفرط، وحتويل الكماليات إلى ضروريات، كما تعرض 
البيئيون لنقد منط التنمية الس���ائد وأثره الس���لبي ف���ي تدهور املوارد 
الطبيعي���ة، وتلوث املاء والهواء والتربة، واآلن، ونحن في منتصف العقد 
الثاني من القرن احلادي والعش���رين، حيث نشهد منوًا متصاعدًا لدول 
آس���يا، مثل: الصني، والهند، فالنمو املتصاعد في الصني مثًا يقتضي 
استهاكًا واس���تنزافًا ملوارد الكوكب، مثل: احلبوب، واللحوم، واحلديد، 
واألخش���اب، والطاق���ة؛ مما يدعونا إل���ى التحقق من ج���دوى محاكاة 
النموذج احلالى لقوى الس���وق، من حيث االس���تهاك املب���دد للموارد، 
واستخدام الطاقة األحفورية، خاصة الفحم والبترول الصخرى من ِقَبل 
ال���دول الصاعدة في النمو، وهو ما يُؤثِّر س���لبيًا في صحة اإلنس���ان، 

ويضر بالكوكب واالقتصاد الدولي.
أن���ه ملن املهم هنا تبيان الفرق بني التنمية والنمو؛ فالنمو يرنو إلى جعل 
األشياء أكبر، بينما تهدف التنمية إلى جعل األشياء أفضل، وعلى الرغم 
من زيادة اإلنتاج العاملي عشرات املرات تقريبًا خال املئة سنة املاضية، 
إال أن ذلك أدى إلى تدهور في النظام البيئي لم تش���هده البش���رية في 
تاريخه���ا، وهو صورة من صور إهاك للحرث والنس���ل، والفس���اد في 
األرض مبا كس���بت أيدي الناس، ومن وجهة النظر االقتصادية، فحني 
يصب���ح النمو غير فاعل اقتصاديًا نتيجة اآلثار الس���لبية واجلانبية، فا 
بد من مراجعة منط التنمية، ومؤش���رات قياس النمو التي تعتمد الدخل 
القوم���ي اإلجمالى، حيث صارت هذه الط���رق ال تعكس صورة حقيقية 
للنم���و، ألن النمو احلقيقى هو مبق���دار قدرتنا على احملافظة على البيئة 
واملوارد الطبيعية، لذا فإنه حتى حتقق قمة املناخ مبدأ العدالة البيئية ال 
بد من حتديد املسؤولية التاريخية عن اخللل في توازن الكوكب والتصدي 

من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 إن املتأمل للكم الهائل املتسارع لتردي حالة األرض من تصحر وتلوث، 
وم���ا يرافقه من تراجع مؤش���رات التنمية في املنطق���ة العربية، وأهمية 
فهم فق���ه املقاصد وعمارة األرض وصناعة احلي���اة تؤكد القاعدة "درء 
املفاس���د مقدم على جلب املصال���ح"، لذا، يجب مراع���اة مبدأ احليطة 
)Precautionary Principle(، ال���ذي يقض���ي بعدم إحداث خلل في 
اإلنس���ان والبيئة، إن خاصة ما مت التوص���ل إليه في قمة باريس تعيد 
إلى أذهاننا أن القرار السياس���ي صار يستمع لصوت العلم وللمجتمع 
اإلنس���اني، لكن هذا االتفاق ميثل جديدًا في الفكر البيئي بحيث تتحمل 
كل دول���ة حصتها "العادلة واملعقول���ة" ضمن منطق املنفعة االقتصادية، 
إن حماي���ة احلياة على األرض تعني بالضرورة أن على اإلنس���ان تقع 
مس���ؤولية عمارة الك���ون التي تتطل���ب توازنًا محكمًا ب���ني رأس املال 
االجتماعي والبش���ري والطبيعي، حت���ى ال يثقل كاهل األرض مبخلفات 

تفضي إلى حرمان اجليل القادم من احلياة الطيبة والكرمية.
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تزايد استخدام 

التقنيات 

النووية يؤدي 

إلى احتمال 

حوادث قد 

ينجم عنها 

كوارث تلوث 

إشعاعي

طريق إلقائها في البحر بواسطة السفن. 
تبًع���ا لذلك تتزايد احلاجة إل���ى معرفة الطرق احلديثة 
لقياس النشاطات اإلشعاعية املؤينة في مكونات البيئه 
املختلفة م���ن الهواء والبيئات الصلبة والس���ائلة، وقد 
أصبح رصد النش���اط اإلشعاعى فى البيئة من األمور 
الضرورية حلماية صحة وحياة اإلنس���ان، ال سيما أن 
بعض املواد املش���عة تتمتع بفترة حياة طويلة نس���بيًا 
مما ميكنها من الوصول إلى السلس���لة الغذائية، وإذا 
ما تواج���دت مثل هذه املواد في بيئ���ات بحرية مغلقة 
كالبحر األحمر فق���د يتطلب التخلص من آثارها زمنًا 
طوي���ًا، يتطل���ب الرصد اإلش���عاعى للبيئ���ة البحرية 
تقني���ات عملية موثوق بها جلمع العينات وحتليل املواد 
املش���عة وقياس تركيزها فى الهواء واملاء والرسوبيات 
البحرية، وقد كانت هذه األمور من أبرز املواضيع التي 
تناولتها ورش���ة العمل، باإلضافة إلى التعريف ببعض 
أنظمة الرصد املس���تمر في أماكن مختلفة من العالم، 
والتطرق إلى منذجة انتش���ار املواد املشعة في البيئة 

البحرية والساحلية. 

عق���دت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 
األحمر، وخليج عدن، في مقرها مبدينة جدة خال 
الفت���رة من 1 - 3 رجب 1436ه�، املوافق 20–22 
إبريل 2015م، ورش���ة عمل تدريبية إقليمية لرفع 
القدرات في مجال جمع العين���ات لتحاليل املواد 
املش���عة في البيئة البحرية والساحلية، شارك في 
الورش���ة حوالي عشرين من األخصائيني في دول 
اإلقلي���م، وقد دعيت وكالة الطاق���ة الذرية العربية 
للمشاركة في الورشة التي س���يَّر أعمالها خبراء 

إقليميون وعامليون.
تأتي أهمية انعقاد هذه الورش���ة من ضرورة فهم 
املس���تويات الطبيعية للتراكيز اإلش���عاعية املؤينة 
الناجتة م���ن اليورانيوم والثوريوم والبوتاس���يوم 
املش���ع وغيره���ا م���ن النظائر املش���عة املوجودة 
مبس���تويات طبيعي���ة مختلفة م���ن منطقه ألخرى 
اعتمادُا على اختاف تراكيز هذه املواد املش���عة 
ف���ي البيئ���ة التى نعي���ش فيها، وكذل���ك في ظل 
التوسع املستمر في استخدام املصادر والنظائر 
املش���عة في العدي���د من األغراض الس���لمية في 
حياة اإلنس���ان س���واء في املجاالت الصناعية أو 
الزراعية أو الصيدالني���ة أو الطبية، مما قد يزيد 
من فرص التلوث اإلش���عاعي ومن كمية التعرض 
لألش���عة املؤين���ة، إضافة إل���ى ذلك ف���إن تزايد 
اس���تخدام التقنيات النووية ميك���ن أن يؤدى إلى 
زي���ادة احتماالت وقوع احل���وادث التي قد ينجم 
عنها ك���وارث تلوث إش���عاعي ال تعترف باحلدود 
اجلغرافي���ة، وميكن أن ميتد ليش���مل بادًا بعيدة 
عن مكان وقوع احلادث، باإلضافة إلى حاجة هذه 
املراف���ق للتخلص من الفضات النووية، وقد يلجأ 
البعض إلى التخلص منها بشكل غير قانوني عن 

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي

تدريب على جمع العينات لتحاليل المواد المشعة 
في البيئة البحرية

“التلوث من المصادر البرية”
مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
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ال ومبردود اقتصادي مجٍد،  اس����تخدام كل املياه املستصلحة بشكل فعَّ
ميتلك األردن حوالي 27 كلم فقط من الساحل على خليج العقبة، ويعتمد 
سياس����ة التصريف الصفري )Zero Discharge(، ويوجد لدى األردن 
خط����ة عمل محورية إلدارة مياه الصرف الصحي، كما توجد مواصفات 
محددة الس����تخدامات املياه املس����تصلحة، تدار مدين����ة العقبة من ِقَبل 
س����لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة التي تنفذ سياس����ة دراسة 
األثر البيئي للمش����اريع االستثمارية بشكل دقيق، كما تطبق في األردن 
معايير مياه الس����باحة وينف����ذ برنامج رصد وطني لقي����اس املتغيرات 
الرئيسية للمياه الساحلية، باإلضافة إلى القياسات الدورية لنوعية املياه 
املس����تصلحة. باإلضافة إلى اس����تخداماتها في الصناعة وفي جتميل 
مدينة العقبة تستخدم املياه املس����تصلحة كأداة جذب للطيور املهاجرة 
أثناء وجودها في أحواض التخزين النهائية، توزع املياه املس����تصلحة 
على املس����تخدمني من خال ش����بكة خاصة مصممة حسب املواصفات 
العاملي����ة، بعض املنش����آت اخلاصة غير املتصلة بالش����بكة العامة ملياه 
الصرف تقيم محطات خاصة بها، وتس����تخدم املي����اه الناجتة عن هذه 

احملطات في التخضير ألغراضها الذاتية.
وقد كان الس����تعراض هذه األنشطة من ِقَبل املش����اركني فائدة كبيرة، 
حيث إنها تش����كل مثااًل من املدن الس����احلية في اإلقليم ميكن محاكاته 

في مدن أخرى.

عق����دت الهيئ����ة اجتماع����ًا ملجموع����ة العمل 
اإلقليمية ملشروع إدارة مياه الصرف، خال 
الفترة من 6-2015/5/4م، في مدينة العقبة 
في األردن، ويأتي ه����ذا االجتماع في إطار 
تنفيذ أنشطة املشروع االستطاعي املدعوم 
 ،"UNEP" م����ن برنامج األمم املتح����دة للبيئة
ومن خال الشراكات العاملية في إدارة مياه 

الصرف. 
تخلل االجتماع عقد ورش���ة عمل شارك فيها 
حوالي خمس���ة وعش���رين من املختصني من 
اجله���ات صاحب���ة العاقة ف���ي دول اإلقليم 
الذين ميثلون جهات حكومية، ش���ركات مياه، 
مؤسس���ات املجتمع املدني، واجلهات البحثية 
واألكادميي���ة، وق���د كان االجتم���اع تفاعليًا 
وش���هد زيارات للعديد من األنش���طة املتعلقة 

مبعاجلة وإعادة استخدام مياه الصرف وكانت النقاشات غنية باملعلومات.
تنفيذ أنش����طة املش����روع اإلقليمي إلدارة مياه الصرف الصحي مستمر 
منذ عام 2013م، وقد بني على اإلمكانيات املتأصله لدى الهيئة، السيما 
في مجال الرصد البيئي وحماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث من 
املصادر البرية، وبذلك فإن املشروع يركز على تنفيذ أنشطة محددة من 
برنامج العمل اإلقليمي وبرامج العمل الوطنية التى مت إعدادها بالتعاون 

بني الهيئة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.
يهدف املش����روع إلى إيجاد منظومة إقليمية لتقييم كميات ومصادر مياه 
الصرف والنس����ب التى يتم معاجلتها واستخدامها، والنسب التى تلقى 
في البحر حلس����اب أحمال التلوث، ووضع احللول املناسبة حلماية البيئة 
البحرية والس����احلية، ويتبنى املش����روع بقوة فكرة ضرورة معاجلة مياه 
الصرف وإعادة اس����تخدامها للحد من مخاطرها، وتعظيم الفائدة منها 

بتقليل الضغط على املياه العذبة.
األنش����طة الرئيسية للمش����روع في العامني 2015 - 2016م، تتمثل في 
استعراض أمثلة ناجحة ملعاجلة وإعادة استخدام مياه الصرف في مدن 
س����احلية م����ن اإلقليم ومن أماكن أخ رى في العال����م، توفر مدينة العقبة 
في األردن مثااًل فعااًل على إعادة اس����تخدام املياه املس����تصلحة، حيث 
يتم اس����تصاح معظم مي����اه الصرف الصحي في املدين����ة، ويتم إعادة 

االستخدام األمثل لمياه الصرف المعالَجة 

ومراجعة الدليل االسترشادي اإلقليمي إلدارة مياه الصرف

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التلوث من المصادر البرية”
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قدمت الورشة أيضًا وصفًا لطبوغرافية وجيومورفولوجية منطقة البحر األحمر 
والصحراء الش����رقية كبداية تناولت من خالها مخاطر السيول على املناطق 
الس����احلية، وضرورة مراع����اة هذه املخاطر في تصمي����م الطرق، والتخطيط 
ألماكن املجتمعات العمرانية والقرى واملنتجعات الس����ياحية واملوانئ وأماكن 
التوطني وإقامة الزراعات، وأوضحت الورشة تأثر املياه اجلوفية مبياه الصرف، 
وأسس اختيار أماكن محطات الصرف الصحي، وأنواع السدود واملعابر في 
حال ضرورة استخدام وس����ائل للحماية من مخاطر السيول، واإلنذار املبكر 
بناء على تقارير األرصاد اجلوية، حرصت الورش����ة على رفع القدرات والوعي 
لدى املشاركني، فمخاطر الس����يول ومشكات الصرف الصحي أصبحت من 
املخاطر التي تهدد التوس����ع العمراني، وتؤثر على الس����ياحة والتنمية، عاوة 
على ارتباط ذلك بأمن وأمان املواطنني وانعكاس����ات ذلك على الصحة العامة، 
وبناًء عليه فقد حرصت ورش����ة العمل على وضع توصيات محددة بخصوص 
احلد من اآلثار الس����لبية للس����يول، واتخاذ االحتياطات الازمة لذلك، وكذلك 
وضع ضوابط ملراكب الصيد والنزهة تضمن منع الصرف على البيئة البحرية 
وتوفير تس����هيات الس����تقبال الص����رف باملوانئ، كما أوصت ورش����ة العمل 
بضرورة االس����تفادة من مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها خاصة 
ف����ي ظل نقص موارد املياه العذبة التي تعان����ي منها معظم دول إقليم البحر 

األحمر، وخليج عدن، مبا فيها جمهورية مصر العربية. 
وفي النهاية مت توفير نسخ كاملة من املادة العلمية اخلاصة بالتدريب متضمنة 
شرائح العرض واملذكرات العلمية، وقد أعرب املشاركون عن رضاهم بالتدريب، 
وتقديره����م للدور الذي تقوم به الهيئة في هذا املجال، وتعزيز احلوار في مثل 
هذه املوضوعات احليوية، وأكدوا حرصهم على تنفيذ الدروس املس����تفادة من 

ورشة العمل.

قامت الهيئة اإلقليمي����ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر، 
وخلي����ج عدن، بالتع����اون مع جهاز ش����ؤون البيئة املصري 
بتنظيم ورش����ة عم����ل وطنية حول إدارة مي����اه الصرف في 
املنطقة الس����احلية على البحر األحمر في جمهورية مصر 
العربية، وأثر الس����يول املوسمية، وتلوث املياه اجلوفية على 
التنمية الساحلية في مركز املساعدات املتبادلة التابع للهيئة 
ف����ي مدينة الغردقة خال الفترة م����ن 20 - 21 /5 /2015م. 
وقد جاء انعقاد ورشة العمل في إطار تنفيذ اإلستراتيجية 
اإلقليمية للحد م����ن التلوث مبياه الصرف الصحي وحماية 
املناطق الس����احلية من مخاطر الس����يول وأيضًا في إطار 

تنفي����ذ بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث من األنش����طة البرية واملوقع 
عليه في سبتمبر 2005م. 

 وقد ش����ارك في الورشة حوالي خمس����ة وثاثون متخصصًا ميثلون اجلهات 
املختلفة ذات االهتمام بالبيئة والصلة مبوضوع الورشة، وتنبثق أهمية الورشة 
ع����ن أنها تعقد في إطار اهتمام الهيئة للحد م����ن التلوث بالصرف الصحي، 
وأيضًا إلدارة مياه الصرف الصحي بشكل ميكن االستفادة منها في مجاالت 
احلياة املختلفة، وتعتبر مياه الصرف الصحي من املش����كات التي تتزايد مع 
زيادة الكثافات الس����كانية واتس����اع االمتداد العمراني واألنشطة السياحية 
واالس����تثمارية، وميتد ذلك إلى األنش����طة املتعلقة باس����تخدام مراكب النزهة 
)املراكب الس����ياحية( ومراكب الصيد، وميكن االس����تفادة من مياه الصرف 
باتباع التقنيات احلديثة والتي تصل إلى مراحل املعاجلة الثاثية، والتي تتيح 
فرصة اس����تخدام املياه في األغراض املختلفة مثل الزراعة والصناعة، ويوجد 

أمثلة ناجحة في اإلقليم تتعلق بهذا املجال. 
وقد تناولت الورش����ة اخلطوط االسترش����ادية إلدارة مي����اه الصرف الصحي 
بدول اإلقلي����م، وأهمية ذلك واملردود املادي واالقتصادي حلس����ن إدارة مياه 
الص����رف وارتباط ذلك أيضًا باحلفاظ عل����ى املوارد الطبيعية واألنظمة البيئية 
الس����احلية والبحرية، وصفت الورش����ة طرق معاجلة مياه الصرف الصحي، 
وأيضًا االس����تفادة من احلمأة في توليد الطاقة، كما بينت بش����كل عام وضع 
وتغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى اجلمهورية، ثم بشيء من 
التفصيل عن الوضع بالبحر األحمر، ومحطات املعاجلة املوجودة برأس غارب 
والغردقة وس����فاجا واملش����روعات املتعلقة بهذه احملط����ات ومراحلها املختلفة 

للوصول إلى أقصى طاقة ممكنة لها.

إدارة مياه الصرف في المناطق الساحلية 
وأثر السيول الموسمية وتلوث المياه 

الجوفية على التنمية الساحلية

إدارة مياه الصرف في المناطق الساحلية 
وأثر السيول الموسمية وتلوث المياه 

الجوفية على التنمية الساحلية



أبريل 2016 م •  العدد )34(  • السنبوك 3233 السنبوك • العدد )34( • أبريل 2016 م

نوع من املرونة في املادة بحيث يستطيع املدرب التحكم مبدي صعوبة 
أو سهولة املادة املغطاة حسب مستوى املتدربني املستهدفني، األجزاء 

اخلمسة للدليل هي: 
• اجلزء األول: الهدف واملعارف الرئيسية.

• اجلزء الثاني: رصد املسببات – مؤثرات مياه الصرف.
• اجلزء الثالث: رصد اآلثار – احليد املرجاني املتأثر.

• اجلزء الرابع: إدارة املعلومات.
• اجلزء اخلامس: استخدام املعلومات وصنع القرار.

وقد اعتمدت ورش���ة العمل أس���لوب احلوار الفعال، حيث مت تقس���يم 
املش���اركني بع���د عرض كل جزء م���ن أجزاء الدليل إل���ى مجموعات، 
تضم كل مجموع���ة ممثلني من تخصصات مختلفة ودول مختلفة ومن 
اجلنس���ني، وطلب من كل مجموع���ة أن تراجع اجلزء م���دار البحث، 
وتقدم عرضًا مبراجعتها تتم مناقش���تة من ِقَب���ل اجلميع، وفي ختام 
ورش���ة العمل مت تقسيم املش���اركني إلى مجموعات من نفس الدولة، 
ووضع املش���اركون م���ن كل دولة من دول اإلقليم توصياتهم بش���أن 
رؤيتهم لتطبيق الرصد بأس���لوب علم املواطن في بادهم، وقد اتفقت 
جمي���ع مجموعات العمل الوطني���ة على أهمية الرصد بأس���لوب علم 
املواطن كأسلوب رديف لبرامج الرصد الرسمية التى تنفذها األجهزة 
احلكومية في ال���دول التى يوجد بها برنامج رصد، وكآلية لبدء برامج 
رصد مستدامة في الدول التى اليوجد فيها برامج رصد منتظمة بعد.  

نظمت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، 
ورش���ة عمل إقليمية على مدار ثاثة أيام حول رصد مؤش���رات تأثير 
مياه الصرف على الش���عاب املرجانية، وقد مت تنظيم ورشة العمل في 
إطار مشروع التعاون القائم بني الهيئة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
"UNEP"، إلدارة مي���اه الصرف في املدن الس���احلية، وتقييم أحمال 

التلوث في البحر األحمر وخليج عدن.
وقد عقدت ورش���ة العمل في مركز املس���اعدات املتبادلة التابع للهيئة 
في مدين���ة الغردقة بجمهورية مصر العربي���ة، خال الفترة من 5-7 
اكتوبر 2015م، وشارك فيها حوالي خمسة وعشرين متخصصًا من 
دول اإلقلي���م ميثلون جهات مختلفة من أصحاب املصلحة من اجلهات 
احلكومية وغير احلكومية ومعاهد البحث العلمي، سيَّر أعمال الورشة 
اخلبير الدولي الكس���ندر داوسن شبرد، وممثلة برنامج األمم املتحدة 
للبيئة د. بيرغي مليزانا، واملنسق اإلقليمي ملشروع إدارة مياه الصرف 

مدير إدارة املشاريع في الهيئة د. محمد بدران.
وقد هدفت ورش���ة العمل إلى مناقشة دليل مت إعداده لرصد مؤشرات 
تأثي���ر مياه الصرف على احليد املرجاني، وقد اعتمد الدليل أس���لوب 
"عل���م املواطن"، وهو من مب���ادئ اإلدارة بنهج النظ���ام البيئي الذي 
يقتضي احلد من مركزية اإلدارة للموارد البيئية، اش���تمل الدليل على 
خمس���ة أجزاء متثل آلية التعامل مع املش���كلة، وينقسم كل جزء إلى 
شقني، مادة للمتدرب، ومادة للمدرب، وقد متت مراعاة أن يكون هناك 

رصد مؤشرات 
تأثير مياه 

الصرف على 
الحيد المرجاني

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التلوث من المصادر البرية”
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التشغيل األمثل لمحطات مياه الصرف
 في المدن الساحلية

اس���تخدامها واالس���تفادة منها، فيتم بذلك حتويلها من 
ملوث خطي���ر على البيئة البحرية والس���احلية إلى مورد 
ثم���ني حتتاج���ه كل دول اإلقليم ملا تعانية من ش���ح في 
مصادر املياه العذبة، يجري التعاون في هذه الش���راكة 
م���ع برنامج األمم املتحدة للبيئ���ة “UNEP”، وقد نفذت 
الهيئة من خاله حتى اآلن عددًا من األنش���طة متثلت في 
حصر محطات معاجلة مياه الصرف في املدن الساحلية 
عل���ى البحر األحم���ر، واملجتمعات الس���احلية املخدومة 
بتلك احملطات حس���بما مت تزويدها به من ِقَبل املختصني 
الوطنيني، كم���ا أعدت الهيئة دليًا إقليمي���ًا إلدارة مياه 
الصرف يتناول اجلوانب الفنية واإلدارية املتعلقة مبعاجلة 
مياه الصرف وإعادة اس���تخدامها، ويجري إعداد دليل 
لرصد مؤش���رات إلقاء مياه الصرف ف���ي البيئة البحرية 
على املوائل الطبيعية ومن أهمها في بيئة البحر األحمر، 
وخليج عدن، موائل الشعاب املرجانية، وتطمح الهيئة من 
خال هذا املشروع للوصول إلى معيار يتم التوافق عليه 
ب���ني كل دول اإلقليم باعتماد مب���دأ التصريف الصفري 

.”Zero Discharge Principle“ نحو البيئة الساحلية

نظمت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن في مقرها مبدينة جدة، ورش���ة عمل إقليمية 
حول التش���غيل الفعال حملطات مياه الصرف وأثره على 
حماية البيئة البحرية والس���احلية، عقدت ورش���ة العمل 
خ���ال الفت���رة م���ن 13 - 15 محرم 1436ه����، املواف��ق 
26 - 28 أكتوبر 2015م، وقد شارك فيها حوالي عشرين 

متخصصًا من دول الهيئة، ناقش���وا على مدى ثاثة أيام 
القضايا التش���غيلية في محط���ات معاجلة مياه الصرف 
وس���بل احلفاظ على الفعالية التشغيلية للمحطات حسب 
قدراته���ا التصميمية، وما يحتاجة ذلك من التدريب ورفع 
الق���درات واحلفاظ على املس���توى الفن���ي للعاملني في 

محطات املعاجلة.
يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار اهتمام الهيئة بحماية 
البيئة البحرية والساحلية من التلوث من املصادر البرية، 
وتنفي���ذ البروتوكول اإلقليمي اخل���اص بذلك، ومن خال 
مشاركة الهيئة في الشراكة العاملية إلدارة مياه الصرف 
التي تهدف إلى رف���ع الوعي حول قضايا مياه الصرف، 
وتدع���م فك���رة معاجلة مي���اه الصرف من أج���ل إعادة 
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وقد تضم���ن برنامج الرقاب���ة فعاليات لتوعوية ط���اب املدارس 
وحمات نظافة للنفايات املبعثرة على مواقع الرقابة. 

لق���د قامت الهيئة بالبدء ف���ي تنفيذ البرنام���ج الرقابي اإلقليمي 
للنفاي���ات املبعثرة في مواقع معينة من ش���واطئ الس���وادن من 
خال التنسيق مع نقطة االتصال الوطني ومبشاركة فريق وطني، 
حيث تسعى الهيئة إلجراء دراسة مستقبلية لشواطئ هذه املواقع 
ملعرفة مدى تراكم أصناف النفايات على مدى الزمن ومصادرها، 
خاص���ة في األماكن البعيدة من الس���كان، والتي قد يلعب دورًا 
أساس���يًا في إدارة النفايات املبعثرة في البيئة البحرية مستقبًا، 
وسوف تقوم الهيئة أيضًا بتنفيذ هذا البرنامج الرقابي ومثل هذه 

الدراسة في كافة الدول األعضاء بالهيئة. 

ضم���ن إطار اخلطة اإلقليمي���ة إلدارة النفايات البحري���ة في املنطقة، 
قامت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، 
)PERSGA( بالب���دء في تنفي���ذ البرنامج الرقاب���ي اإلقليمي للنفايات 
املبعث���رة عل���ى أربعة مواقع من ش���واطئ جمهورية الس���ودان، وذلك 
ف���ي أكتوبر 2015م، ولق���د مت اختيار هذه املواقع في ورش���ة وطنية، 
وبعد املس���ح امليداني األولي للنفايات املبعثرة على العديد من شواطئ 
الس���ودان، فقد مت دراس���ة أنواع وأوزان وأصناف النفايات في هذه 

املوقع، ومن خال هذه الدراسة مت معرفة :
 1. كمية كل صنف من أصناف النفايات الصلبة املبعثرة.

 2. األصناف السائدة للنفايات الصلبة.
 3. مصادر هذه النفايات في كل موقع. 

تسعى الهيئة إلجراء دراسة 

مستقبلية للشواطئ لمعرفة 

مدى تراكم أصناف النفايات 

على مدى الزمن ومصادرها

تضمن برنامج الرقابة فعاليات 

لتوعوية طالب المدارس وحمالت 

نظافة للنفايات المبعثرة على 

مواقع الرقابة

برنامج الرقابة اإلقليمي للنفايات 
المبعثرة على الشواطئ 
في جمهورية السودان

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التلوث من المصادر البرية”
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ضمن إطار اخلطة اإلقليمية إلدارة النفايات البحرية في املنطقة، قامت الهيئة اإلقليمية 
للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، )PERSGA( بالبدء في تنفيذ البرنامج 
الرقاب���ي اإلقليمي للنفاي���ات املبعثرة على ثاثة مواقع من ش���واطئ جيبوتي في ثاث 
مناط���ق مختلفة )أبخ، تاجورا، عرطه( في فبراي���ر 2016م، فقد مت اختيار هذه املواقع 
في ورشة وطنية، وبعد املسح امليداني األولي للنفايات املبعثرة على العديد من شواطئ 
جيبوتي، فقد مت دراسة أنواع وأوزان أصناف النفايات في هذه املوقع، ومن خال هذه 

الدراسة مت معرفة:
 1. كمية كل صنف من أصناف النفايات الصلبة املبعثرة.

 2. األصناف السائدة للنفايات الصلبة.

 3. مصادر هذه النفايات في كل موقع.

 وق���د تضمن برنامج الرقابة فعاليات لتوعوي���ة طاب املدارس وحمات نظافة للنفايات 
املبعثرة على مواقع الرقابة. 

لقد قامت الهيئة بالبدء في تنفيذ البرنامج الرقابي اإلقليمي للنفايات املبعثرة في مواقع 
معينة من ش���واطئ جيبوتي من خال التنس���يق مع نقطة اإلتصال الوطني ومبشاركة 
فريق وطني، حيث تس���عى الهيئة إلجراء دراسة مستقبلية لشواطئ هذه املواقع ملعرفة 
مدى تراكم أصناف النفايات على مدى الزمن ومصادرها، خاصة في األماكن البعيدة 
من السكان، والتي قد يلعب دورًا أساسيًا في إدارة النفايات املبعثرة في البيئة البحرية 
مستقبًا، وسوف تقوم الهيئة أيضًا بتنفيذ هذا البرنامج الرقابي ومثل هذه الدراسة في 

كافة الدول األعضاء بالهيئة.  

الهيئة تجري دراسة 
مستقبلية لشواطئ 

جيبوتي لمعرفة مدى 
تراكم أصناف النفايات 

على مدى الزمن ومصادرها 
خاصة في األماكن البعيدة 

من السكان 

برنامج الرقابة اإلقليمي للنفايات 
المبعثرة على الشواطئ 

في جمهورية جيبوتي



أبريل 2016 م •  العدد )34(  • السنبوك 3637 السنبوك • العدد )34( • أبريل 2016 م

عقدت الهيئ����ة اإلقليمية للمحافظة عل����ى بيئة البحر األحمر 
وخلي����ج عدن بالتعاون مع وزارة اإلس����كان والتعمير والبيئة 
في جمهورية جيبوتي ورشة عمل وطنية حول خفض انبعاث 
امللوث����ات العضوي����ة الثابت����ة وحماية البيئة الس����احلية من 
التلوث. وذلك يوم 19 نوفمبر 2015، وقد ش����ارك في ورشة 
العمل حوال����ي ثاثني من اإلخصائيني من مختلف الوزارات 

واجلهات الوطنية ذات العاقة في جمهورية جيبوتي. 
مت افتتاح الورش����ة في قاعة قصر الش����عب ف����ي العاصمة 
جيبوتي برعاية من س����عادة األستاذ ديني عبدالله أمني عام 
وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة في جيبوتي، حيث ألقى كلمة 
رح����ب فيها باحلضور وثمن الدور ال����ذي تقوم به الهيئة في 
حماية البيئة البحرية في اإلقليم بش����كل عام وفي جمهورية 

جيبوتي بشكل خاص.
يأتي انعقاد هذه الورشة ضمن تنفيذ أنشطة اإلستراتيجية 
اإلقليمي����ة للحد من انبعاثات امللوث����ات العضوية الثابتة في 
إقلي����م البحر األحم����ر وخليج عدن، حي����ث كان الهدف من 

الورش����ة توعي����ة املعنيني وأصح����اب املصلحة باتفاقية اس����توكهلم 
بشأن امللوثات العضوية الثابتة، وأنواعها امللوثات العضوية الثابتة 
وضررها على البيئة بش����كل عام وعلى البيئة البحرية بشكل خاص، 
كما تطرقت الورش����ة إلى اإلستراتيجية اإلقليمية للحد من انبعاثات 
امللوثات العضوية الثابتة في البحر األحمر وخليج عدن والتي أعدتها 

الهيئة خال املشروع.

ورشة عمل وطنية حول اتفاقية استكهولم وحماية البيئة البحرية
 والساحلية في جمهورية جيبوتي

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التلوث من المصادر البرية”
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د. زاهر عبده األغوان

النفايات 
البحرية المبعثرة

النفاي�������ات البحرية املبعثرة )Marine Litter(، هي تلك املواد الصلبة 
التي ترمى - بفعل أنش�������طة اإلنسان - سواء على الشاطئ أو يف البحر أو 
تلقى يف اليابسة، وتدخل إلى البيئة البحرية بفعل عوامل طبيعية، فقد 
أصبحت هذه النفايات من أهم املش�������اكل التي تؤثر على البيئة الساحلية 
والبحري�������ة على املس�������توى العاملي، يختلف تأثيرها عل�������ى البيئة البحرية 
على حس�������ب اختالف املوائ�������ل والكائنات البحرية وامل�������دة الزمنية لتحلل 
أصن�������اف النفاي�������ات، إال أن النفايات البالس�������تيكية ( منها ش�������باك وحبال 
الصيد واألكياس والقوارير البالس�������تيكية(، هي األكثر ضررًا على البيئة 

الساحلية والبحرية.

مقـــــال
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نفوق أنواع من الكائنات 
البحرية )منها األسماك(، 

وتدمير الشعاب 
المرجانية نتيجة النفايات 

لها تأثير على البيئة 
البحرية واالقتصاد

األصناف واملدة الزمنية لتحلل النفايات املبعثرة
أصن���اف النفايات البحري���ة املبعثرة عديدة ومختلف���ة، )منها أوراق، علب 
ألومنيوم، باس���تيك، زجاج، خشب، أدوات صحية وطبية..إلخ(. لكن أكثر 
األصناف انتش���ارًا في البيئة البحرية هي تلك املصنوعة من الباس���تيك، 
)مثل حبال الصيد النايلون، واألكياس، والقوارير الباستيكية(، فقد قدرت 
كمية النفايات الباس���تيكة التي تدخل البيئ���ة البحرية بحوالي 75 % من 
األصن���اف التي تلقى في البيئ���ة البحرية، وفقًا للتقرير رقم 67 من اتفاقية 
التنوع األحيائي، أما األصناف األخرى فتراوحت نسبة تواجدها في البيئة 

البحرية ما بني .344 % )أدوات صحية(، إلى 0.16 % )أدوات طبية(. 
وتختل���ف املدة الزمني���ة لتحلل النفاي���ات املبعثرة على حس���ب أصنافها، 
فقد تتحلل أوراق قرطاس���ية )مثل صحف األخبار( مبعثرة على الش���اطئ 
خال أس���ابيع، بينما يس���تغرق مليون عام لكي تتحلل قاروة زجاج، وفقًا 
لتقري���ر معمل موت البحري التابع إلدارة احملمية الوطنية في والية فلوريدا 
األمريكية، والنفايات الباستيكية قد يستغرق حتللها ما بني 10 إلى 600 
عام على حس���ب الصنف أيضًا، فهناك أكياس باستيكية قد تتحلل خال 
10-20 عامًا، بينما حبال الصيد النايلون تستغرق 600 عام لكي تتحلل، 
أما حتلل القوارير الباستيكية )خاصة قوارير مياه الشرب( تستغرق 450 

عامًا حتى تصبح حبيبيات باستيكية صغيرة. 
 

مصادر النفايات البحرية املبعثرة
تدخ���ل النفايات املبعث���رة إلى البيئة البحرية من مص���ادر برية وبحرية، 
فاملصادر البرية تتضمن عامة الش���عب، واملرافق الس���ياحية الصناعية 
املطلة أو بالقرب من الش���اطئ، والس���كان احملليني املقيمني بالقرب من 
الس���احل، أو الزائرين إلى الشواطئ لاستجمام، وكذلك مجرى األودية 
الت���ي ترمى فيه���ا النفايات والقمامة وجترف أثن���اء األمطار إلى البحر، 
أما املصادر البحرية فتتضمن: الس���فن، مس���تخدمي قوارب الس���ياحة 
واالصطياد، والتي قد تصل إلى الش���واطئ، والبعض منها قد تس���تقر 
في قاع البحر، فعلى املس���توى العامل���ي، مت تقدير 80 % من النفايات 
املبعث���رة في البيئة البحري���ة ناجتة من املصادر البرية، فعامة الش���عب 

هم املصدر األكثر املتس���بب لتواجد النفايات في البيئة البحرية، )س���واء 
على الش���اطئ أوفي قاع البحر(، مقارنة للمصادر األخرى على املستوى 
العاملي، حوالي 40 % من تواجد النفايات البحرية املبعثرة س���ببها عامة 
الش���عب، تليها مصادر غير مباش���رة، والنفايات الت���ي جترف مع مياه 
املجاري، واالصطياد، والسفن، والطيران ثم األدوات الطبية، وفقًا لتقرير 

     .)Marine Conservation Society( جمعية احملافظة البحرية

تأثيرات النفايات البحرية املبعثرة
 العدي���د من الكائنات البحرية أصبحت تلتص���ق أو تلتهم نفايات مبعثرة، 
وه���ذا يهدد حياتها، وق���د يؤدي غالبًا إل���ى نفوقها، فالتص���اق الكائنات 
البحرية، منها الس���احف الق���روش والداللفني والطيور البحرية، بش���باك 
وحب���ال الصيد املرمية، خاصة الباس���تيكية، يؤدي إلى خنقها أو التجويع 
من خال نقص كفاءة التغذية أو إصابتها، بعض الكائنات ممكن أيضًا أن 
تفقد زعانفها نتجية إلتصاقها مبثل هذه املعدات، كما أن ترك شباك وحبال 
الصي���د املرمية على الش���عاب املرجانية، قد تدمر مس���تعمرات مرجانية، 
خاص���ة أنواع املرجان املتفرع بفعل التيارات البحرية، ومن احملتمل أيضًا 
أن تنتقل هذه النفايات إلى مس���تعمرات مرجاني���ة أخرى وتقوم بتدميرها 
بفعل التيارات البحرية، هناك كائنات عديدة أيضًا تقوم ببلع نفايات بحرية، 
فمثًا، الس���احف، والتي تندرج ضمن األن���واع املعرضة للخطر واملهددة 
باإلنقراض، قد تلتهم أكياس���ًا باس���تيك ش���فافة اعتق���ادًا منها بأن هذه 
األكي���اس هي وجبتها املفضلة )قنادي���ل البحر(، مما قد يؤدي إلى نفوقها، 
وكذل���ك مت العثور على حبيبات باس���تيكية في داخ���ل أنواع من الكائنات 
البحرية )منها أس���ماك(، فمخاطر النفايات البحرية املبعثرة، س���واء على 
الش���اطئ أو على س���طح البحر أو في قاعه، أصبحت مشكلة عاملية تهدد 
البيئة البحرية خاصة وأن عدد أنواع الكائنات البحرية التي تتأثر بالنفايات 

البحرية املبعثرة قد ازداد. 
فعلى مس���توى العالم، هناك دراس���ات مت تنفيذها في 2010م تش���ير بأن 
أعداد أن���واع الكائنات البحرية املتأثرة بالنفايات املبعثرة ارتفعت بش���كل 
ملحوظ منذ 1997م، بش���كل عام، فقد مت تسجيل 190 من أنواع الكائنات 
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البحرية )األسماك املعروفة، الثدييات، الطيور البحرية، الساحف( تلتصق 
بنفايات مبعثرة، بينما كانت 123 نوعًا في 1997م بناًء على تقرير رقم 67 
من اتفاقية التنوع األحيائي، ففي عام 2010م مت أيضًا تسجيل 196 نوعًا 
من هذه الكائنات )معظمها طيور بحرية( تلتهم نفايات مبعثرة، بينما كانت 
176 نوعًا )معظمها طيور بحرية( في 1997م، مت تسجيل ستة أنواع )من 
س���بعة أنواع( من الس���احف البحرية تلتهم نفايات سواء في 1997م أو 
2010م، لكن اآلن أصبحت جميع أنواع هذه الس���احف تلتصق بنفايات 

بحرية، بينما كانت ستة أنواع في 1997م. 
نف���وق أنواع م���ن الكائنات البحرية )منها األس���ماك(، وتدمير الش���عاب 
املرجانية نتيجة النفايات لها تأثي���ر على البيئة البحرية واالقتصاد أيضًا، 
كما أن النفايات املرمي���ة في البيئة البحرية لها تأثير على دخل الصيادين 
إذا م���ا مت التصاق حبال الصي���د على احملرك اخلارج���ي لقواربهم أثناء 
اإلبح���ار الذي قد يؤدي إل���ى تلف هذا احملرك، باإلضاف���ة إلى ذلك، فإن 
تراكم النفايات، خاصة على الش���واطئ يساهم أيضًا بالتأثير على املنفعة 
االقصادي���ة واالجتماعية، إن ترك هذه النفايات على الش���اطئ فقد تؤدي 
الرياح إلى دخول العديد من أصنافها، خاصة األكياس الباس���يكية، إلى 
البحر إما أن تطفو على س���طح البحر أو تس���تقر في قاع البحر، وتراكم 
هذه النفايات على الش���واطئ يقلل من جمال الش���اطئ مؤثرًا على املنفعة 
السياحية لدى الدولة، وبالتالي أصبحت النفايات املبعثرة ذات أهمية بالغة 
تس���عى الدول واملنظمات الدولي���ة واإلقليمية إلى حماية البيئة الس���احلية 

والبحرية من أضرارها. 
دور الهيئة في حماية البيئة البحرية من النفايات املبعثرة

قام���ت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر، وخليج عدن، 
بعدد من اإلجراءات والفعاليات حلماية البيئة البحرية من النفايات املبعثرة 
في املنطقة بالتعاون والتنس���يق مع الدول األعضاء، وبرنامج األمم املتحدة 

للبيئة، هذه اإلجراءات تضمنت:
•اإلعداد والتوقيع على بروتوكول إقليمي حلماية البيئة البحرية من األنشطة 
البري���ة من ِقَبل الدول األعضاء ف���ي 2005م، والذي يتضمن مادة )املادة 

السابعة( والتي تتعلق بإدارة املخلفات الصلبة في املنطقة.

•تفعي���ل برامج توعوي���ة، وإصدار م���واد توعوية، وتدش���ني حمات نظافة 
لشواطئ املنطقة.

• إع���داد وإصدار وثائق برامج وطنية حلماية البيئة البحرية من األنش���طة 
البرية للدول األعضاء.

• إعداد وإصدار خطة إقليمية إلدارة النفايات في البيئة البحرية والساحلية 
في منطقة البحر األحمر، وخليج عدن، بالتعاون مع برنامج العمل العاملي.

• إطاق ش���عار » نظفوا بحارنا »، وهو ش���عار الهيئة حلملة تنظيف البحر 
األحم���ر، وخليج عدن، في إطار تنفذ خطة العمل اإلقليمية إلدارة النفايات 

املبعثرة. 
• تنظيم ورشة عمل تدريبية إقليمية عن تقييم وإدارة النفايات البحرية.

•إعداد وإصدار دليل إرش���ادي عن تقييم النفاي���ات املبعثرة باللغة العربية 
واإلجنليزية. 

• تنفيذ مس���وحات ميدانية أولية لتقدير نس���بة تراك���م وأصناف ومصادر 
النفايات املبعثرة على أكثر من 100 موقع من شواطئ الدول األعضاء مع 

توثيق كل موقع باإلحداثيات والصور.
اجلدير بالذكر أن الهيئة تس����عى إلى تنفيذ برنامج رصد إقليمي للنفايات 
املبعث����رة في املنطقة بعد أن متت املس����وحات امليدانية األولية في العديد 
م����ن املواقع من ش����واطئ املنطقة، وبالفعل فقد ب����دأت الهيئة بتنفيذ هذا 
البرنامج في السودان في أكتوبر 2015م، وأيضًا في جيبوتي في فبراير 
2016م، كما هو مذكور في هذا العدد من الس����نبوك، وس����وف تس����تمر 
الهيئ����ة في تنفيذ مثل هذا الرصد في دول اإلقليم األخرى، حيث تس����عى 
الهيئة إلجراء دراس����ة مستقبلية لش����واطئ مواقع الرصد في فترة زمنية 
معينة ملعرف����ة كمية أصناف النفايات، ومدى فعالي����ة اإلدارة املتخذة في 
التخفيف من تراكمها على الشواطئ، هذه الدراسات قد تلعب دورًا مهمًا 
في تطوير إس����تراتيجيات وإجراءات إلدارة املخلف����ات الصلبة في الدول 
األعضاء مستقبًا، س����عيًا إلى التقليل من مخاطر النفايات املبعثرة على 

الكائنات واملوائل البحرية في املنطقة.

تنفيذ الهيئة برنامج رصد 

إقليمي للنفايات المبعثرة 

في المنطقة بعد أن تمت 

المسوحات الميدانية األولية 

في العديد من المواقع من 

شواطئ المنطقة
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افتتاح

 محطة

 الرصد 

المستمر 

في 

العقبة

في

 األردن

امللوحة، وتركيز األكس����جني املذاب، واألس الهيدروجيني، وصفاء املاء، وتركيز 
الكلوروفي����ل )أ( واألموني����ا والنيترات والنيتريت والفوس����فات والس����يليكات، 
باإلضافة إلى املستوى اإلش����عاعي في املاء والهواء واإلشعاع الشمسي، كما 
يشمل النظام أيضًا محطة كاملة لرصد املتغيرات اجلوية، بذلك سيشكل نظام 
الرصد املباش����ر محطة لإلنذار املبكر للتغير فى مستوى سطح البحر، وارتفاع 

األمواج، وفي نوعية املياه. 
تنق����ل البيانات م����ن احملطة العائمة إلى قاعدة بيانات متاحة ملديري الش����ؤون 
البيئية، ومتخذي القرارات، ولش����ركاء املشروع في العقبة عبر اإلنترنت، وكذلك 
لوحدة الرصد اإلقليمي في مقر الهيئة اإلقليمية، كما يتم أيضًا عرض البيانات 
للجمهور على شاش����ة عرض مثبتة في وس����ط مدينة العقبة، وسيفتح املشروع 
فرصة تثبيت شاش����ات إضافية في املرافق الس����ياحية الت����ي ترغب بذلك على 
نفقته����ا اخلاصة. تعتبر محطة الرصد الثابتة صديقة للبيئة ألنها تعمل بالطاقة 
الشمس����ية، وال حتتاج إلى تنظيف متكرر حس����ب نوع املواد املس����تخدمة في 
بنائها، كذلك س����وف تتم االستفادة من نظام الرصد البيئي املستمر، واإلنذار 
املبك����ر في رفع الوعي البيئي والتواصل املجتمعي، وتعزيز قيمة املعلومة البيئية 
املوثقة لدى املس����تثمرين واملستخدمني للموارد الس����احلية في شتى املجاالت، 
وتطمح الهيئة بعد جناح هذه املبادرة في األردن إلى التوس����ع في تطبيقها في 

دول أخرى من دول اإلقليم.     

ف����ي إطار التعاون ما بني الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر، 
وخليج عدن، وس����لطة منطقة العقب����ة االقتصادية اخلاصة، مت افتتاح محطة 
رصد مس����تمر عائمة في ش����مال خليج العقبة، وقد مت تنظيم حفل رس����مي 
الفتتاح احملطة في يوم اخلميس 28 مايو 2015م، شارك فيه حوالي خمسني 

متخصصًا ميثلون مختلف اجلهات الوطنية ذات العاقة.
وكانت الهيئة قد بدأت تنفيذ مشروع على أرض الواقع في األردن بالتعاون 
مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، وشركة تطوير العقبة لدعم 
ورفع القدرات الوطنية في الرصد املستمر خلصائص مياه البحر واإلنذار 
املبك���ر في عام 2008م، وقد كان الهدف املباش���ر من املش���روع توفير 
بيانات بيئية بش���كل مستمر في مناطق االس���تثمارات السياحية الكثيفة 
التي تعتمد قيمتها بش���كل كبير على قيمة امل���وارد البيئية احلاضنة لها، 
وقد تضمن املش���روع تأس���يس نظام لرصد املتغيرات األوشيانوغرافية 
واملتغيرات اجلوية، ومس���توى س���طح البحر وحالت���ه، وقد مت بفضل الله 
تركيب النظام وتش���غيله مبدئيًا في عام 2014م، بعد معاجلة العديد من 

القضايا اإلدارية والفنية. 
يتك����ون النظام من منصة عائم����ة مت تنصيبها على بع����د حوالي مائتي متر 
من الس����احل، وعمق خمس����ني مترًا، تتضمن املتغيرات الت����ي يتم رصدها 
أوتوماتيكيًا بواس����طة هذا النظام العائم، كدرجة حرارة مياه البحر، ودرجة 

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التلوث من المصادر البرية”



أبريل 2016 م •  العدد )34(  • السنبوك 4041 السنبوك • العدد )34( • أبريل 2016 م

عق���دت الهيئ���ة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر، 
وخلي���ج عدن، خال الفترة م���ن 8 – 10 رجب 1436ه�، املوافق 
27 - 29 أبريل 2015م، ورش���ة عمل إقليمية حول االتفاقيات 
الدولية املعنية باملس���ؤولية القانوني���ة والتعويضات في حوادث 
التل���وث البحري بالنفط واملواد الكيمائي���ة اخلطرة، مبقر الهيئة 
بجدة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث 
بالنفط IOPC Fund( 1992(، واالحتاد الدولي احملدود ملالكي 
الناقات املعن���ي بالتلوث )ITOPF(، واملجموعة الدولية لنوادي 
احلماية والتعويض )P&I Club(، ومبشاركة ممثلني عن وزارات 
النقل والبيئة بالدول األعضاء ف���ي الهيئة، وهي اململكة العربية 
الس���عودية، وجمهورية مص���ر العربية، وجمهورية الس���ودان، 
وجمهوري���ة جيبوت���ي، جمهورية الصوم���ال، اجلمهورية اليمنية 

واململكة األردنية الهاشمية. 
وتنبع أهمية موضوع الورش���ة كون البح���ر األحمر، وخليج 
عدن، يشهدان كثافة متزايدة للماحة البحرية وحركة السفن 
والناق���ات العاب���رة، وما قد ينت���ج عنها من ح���وادث تلوث 
بالنفط، أو ما حتمله من مواد كيمائية س���امة أو خطرة األمر 

ورشة عمل إقليمية حول المسؤولية
 القانونية والتعويضات البيئية

الذي يتطلب توفر خط���ط وإمكانات وموارد تكون قادرة على 
التقليل من اآلثار الس���لبية لهذه احلوادث على البيئة واألحياء 
البحرية، وأيضًا يتطلب اإلملام باإلجراءات القانونية، والفنية، 

واالتفاقيات الدولية املتوفرة إلدارة هذا النوع من احلوادث.
وسعت الورشة لتحقيق عدة أهداف أهمها التعريف باالتفاقيات 
الدولية املعنية باملس���ؤولية القانونية، واملطالبة بالتعويض عن 
األضرار الناجتة عن ح���وادث التلوث البحري بالنفط واملواد 
الس���امة واخلطرة، وتوضيح مزاي���ا مصادقة الدول على هذه 
االتفاقيات، ومبا يضمن حقوق األفراد واملؤسس���ات وحقوق 
الدول���ة في حال حدوث تلوث بالنفط واملواد اخلطرة في البيئة 
البحرية، كما هدفت ورش���ة العمل إلى اس���تعراض ومناقشة 
اإلجراءات القانونية والتدابير االحترازية التي يتطلب اتخاذها 
من ِقَبل األفراد واملؤسس���ات وال���دول للحد من اآلثار البيئية 
واالقتصادي���ة الناجمة ع���ن التلوث النفط���ي والتلوث باملواد 
اخلطرة، كما مت خال الورش���ة تعريف املشاركني بإجراءات 
تقييم األض���رار، وآلية تقدمي املطالب���ة بالتعويض، ومن هي 

اجلهات املعنية بذلك.
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بروتوكول لندن والمناطق البحرية 
ذات الحساسية الخاصة

البحر األحمر مصدرًا هامًا ملياه الشرب، وتوليد الطاقة الكهربائية في 
بعض الدول، ومن ناحي���ة أخرى فإنه من املعروف أن البحر األحمر، 
وخليج عدن، يش���هدان حركة س���ياحية نشطة تس���تدعي بناء العديد 
من املنتجعات الس���احلية واملرافق الشاطئية، وما يتطلبها من أعمال 
البنية التحتي���ة، كمحطات توليد للطاق���ة الكهربائية، ومحطات حتلية 
املي���اه، وبناء املوان���ئ، كل ذلك ُيصاحبه عملي���ات ردم وجتريف خلط 
الس���احل، وأعمال طمر في املناطق الش���اطئية، وفي البحر، كما أن 
البحر األحمر، وخليج عدن، يشهدان كثافة في حركة املاحة البحرية، 
وما قد ينتج عنها من إلقاء نفايات ومواد س���امة أو مش���عة في البيئة 
البحرية، مما يوجب على الدول أخذ التدابير الازمة من أجل احملافظة 
على بيئتها البحرية والش���اطئية، وحماية مقدراتها الساحلية والبحرية 
م���ن أعمال الطمر والتجريف وإلقاء النفايات بش���كل عش���وائي، كما 
يوج���ب على الدول بن���اء القدرات في اجلوانب الرقابي���ة والعلمية من 
أجل حتليل وحتديد املواد واألنواع املسوح إلقائها في البيئة البحرية، 
بحسب اتفاقية لندن الدولية )1992(، ومبا يحافظ على أمنها وسامة 

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، 
بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية )IMO(، ورشة عمل إقليمية في 
مق���ر الهيئة مبدينة جدة حول بروتوك���ول لندن واملناطق البحرية ذات 
احلساسية اخلاصة خال الفترة من 6 -10 شعبان 1436ه�، املوافق 
24 - 28 مايو 2015م، مبش���اركة ممثلني ع���ن وزارات النقل والبيئة 
بالدول األعضاء في الهيئة، قام بالتدريب خال الورش���ة خبيران من 
املنظمة البحرية الدولية: السيد إدوارد كليفرالن، والسيد فردريك هيغ، 
كما قام اخلبير البيئي بالهيئة، الدكتور سليم املغربي، بالتنسق ألعمال 

هذه الورشة وإعطاء ترجمة باللغة العربية أثناء إلقاء احملاضرات.
وتعود أهمية موضوع هذه الورش���ة كون البيئة البحرية جلميع الدول 
املطل���ة على البحر األحمر، وخليج عدن، متتاز بوجود بيئة الش���عاب 
املرجانية، وأش���جار الشورى )املاجنروف(، واحلش���ائش البحرية، 
والت���ي تعتبر جميعه���ا من البيئات الغنية جدًا ف���ي تنوعها احليوي، 
وعنص���ر جذب اقتص���ادي هام، كما تتس���م مجموعات األس���ماك 
بالتن���وع الكبير، ومصدر دخل للعديد م���ن الصيادين، وتعتبر مياه 
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ش���واطئها ومواطنيها، هذا وتبذل الهيئة اإلقليمية للمحافظة على 
بيئة البحر األحمر جهودًا حثيثة بالتعاون مع العديد من املنظمات 
الدولية حلماية البيئة البحرية والساحلية واإلنسان من كافة أنواع 
التل���وث الناجت ع���ن املصادر البرية أو البحري���ة في منطقة البحر 

األحمر، وخليج عدن. 
 وسعت الورش����ة احلالية لتحقيق عدة أهداف من أهمها تعريف 
املش����اركني باتفاقية لندن الدولي����ة )1992(، املعنية مبنع التلوث 
البح����ري الناجم عن إلق����اء النفايات واملواد األخ����رى في البيئة 
البحري����ة، وتوضيح مزاي����ا مصادقة الدول األعض����اء في الهيئة 
على تلك االتفاقية، حيث إن اململكة العربية السعودية، وجمهورية 
مصر العربية، واجلمهورية اليمنية هي فقط الدول املصادقة على 
هذه االتفاقية، كذلك مت تعريف املش����اركني مب����ا متليه االتفاقية 
من إجراء تعديات تش����ريعية محلي����ة، والتدابير االحترازية التي 
يتطل����ب اتخاذها من ِقَبل األفراد واملؤسس����ات والدول للحد من 
األث����ار البيئية واالقتصادي����ة الناجمة عن أعمال ال����ردم، وإلقاء 
النفايات واملواد اخلطرة في البيئة البحرية، كما س����عت الورش����ة 
لتعريف املش����اركني باملنطقة البحرية ذات احلساس����ية اخلاصة 
وآلي����ة حتديدها وااللتزامات املترتبة على الدول وعلى قطاع النقل 
البح����ري اتخاذها حال إع����ان منطقة ما كمنطق����ة بحرية ذات 

حساسية خاصة. 
حي���ث ُتعرف املنطق���ة البحرية ذات احلساس���ية اخلاص���ة بأنها 
منطقة بحرية له���ا مميزات بيئية، اجتماعي���ة، اقتصادية، أوعلمية 
هام���ة، وقد تكون عرضة للضرر الناجت عن أنش���طة النقل البحري 
الدول���ي املختلفة، وبالتالي فهي حتتاج إلى حماية خاصة من خال 

إجراءات محددة تتخذها املنظمة البحرية الدولية، وقد تضم املنطقة 
البحري���ة ذات احلساس���ية اخلاصة احملميات البحري���ة الطبيعية، 
والتي يتم إنش���اؤها م���ن ِقَبل الدول بهدف حماي���ة املوائل البيئية 
فيها، والتي ليس���ت بالضرورة أن تكون معرضة للضرر الناجت عن 
أنشطة النقل البحري الدولي املختلفة، كما قد تضم املنطقة البحرية 
ذات احلساس���ية اخلاصة املناطق اخلاصة املعرفة بامللحق األول، 
وامللحق اخلامس من اتفاقية ماربول، ومن أجل إعان منطقة بحرية 
ذات حساسية خاصة يجب أن تتوافر بها العناصر الثاثة التالية :

1( أن تكون منطقة بحرية لها مميزات بيئية، اجتماعية، اقتصادية 
أوعلمية هامة.

2( أن تكون عرضة للضرر الناجت عن أنشطة النقل البحري الدولي 
املختلفة.

3( يج���ب أن تتوافر إج���راءات قانونية محددة تس���تطيع املنظمة 
البحرية الدولي���ة اتخاذها من أجل منع، أو تقليل أو إزالة املخاطر 

الناجتة عن تلك النشاطات. 
ومن أجل إعان منطقة بحرية ما كمنطقة بحرية ذات حساس���ية 
خاص���ة ميكن لدول���ة أو مجموعة دول التق���دم بطلب إلى املنظمة 
البحرية الدولية، وهي اجلهة الدولية الوحيدة املس���ؤولة عن تقييم 
الطلبات، وإعان املنطقة البحرية ذات احلساسية اخلاصة، وتبني 
إج���راءات ميك���ن تطبيقها من ِقَبل قطاع النق���ل البحري الدولي، 
يوج���د حت���ى تاريخه 14 منطقة معلنة رس���ميًا م���ن ِقَبل املنظمة 
البحرية الدولي���ة كمناطق بحرية خاصة حول العالم، والتي ميكن 
التعرف عليها بش���كل تفصيلي أكث���ر من خال املوقع اإللكتروني 

. www.pssa.imo.org
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د. سليم محمود املغربي 

اتفاقية 
لندن وبروتوكولها

تعريف باالتفاقية والبروتوكول
"اتفاقي���ة لندن" هي اس���م مختصر ل� "اتفاقية منع التل���وث البحري الناجم عن قلب 
النفاي���ات واملواد األخرى لع���ام 1972م"، وهي من أقدم االتفاقي���ات الدولية املعنية 
بحماية البيئة البحرية من األنش���طة البش���رية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 
1975م، ومن أهم أهداف االتفاقي���ة التحكم بكافة مصادر التلوث البحري، واتخاذ 
إج���راءات عملي���ة ملنع التلوث الناجم ع���ن إلقاء النفايات وامل���واد األخرى في البيئة 
البحرية، حيث مت وبشكل صارم منع إلقاء املخلفات الصناعية ومخلفات املواد املشعة 

في البيئة البحرية باإلضافة ملنع حرق املخلفات الصناعية في البحر.
وفي العام 1996م، مت حتديث االتفاقية واملوافقة على البروتوكول اخلاص بها، واملعروف 
باسم "بروتوكول لندن 1996"، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 24 /3 /2006م، ليحل 
مكان االتفاقي���ة، ومبوجب أحكام هذا البروتوكول مت منع إلقاء والتخلص من جميع 

املواد في البيئة البحرية باستثناء املواد التالية:

مقــــال
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1( املواد املجروفة أصًا من قاع البحر.
2( حمأة مياه الصرف الصحي.

3( فضات األسماك.
4( املركبات واملنّصات البحرية.

5( املواد اخلاملة، واملواد اجليولوجية غير العضوية )كنفايات املناجم(.
6( املواد العضوية ذات األصل الطبيعي. 

7( امل���واد ذات احلجم الضخم، والتي تض���م في املقام األول احلديد، 
والفوالذ، واخلرسانة. 

8( عملي���ات احتجاز وعزل غاز ثاني أكس���يد الكرب���ون في التكوينات 
اجليولوجية في البيئة البحرية.

وحتى بالنس���بة إللقاء هذه املواد الثماني���ة في البيئة البحرية فلم يترك 
إلقاؤها أو التخلص منها في البيئة البحرية دون حس���يب أو رقيب، بل 
مت وضع دالئل استرشادية تفصيلية حتدد خطوات تقييم تلك النفايات 
املزم���ع إلقاؤها، وإجراءات منح التراخي���ص الازمة أو منع إلقاء مثل 
ه���ذه النفايات، وآليات التفتيش التي تق���وم بتصنيف النفايات وتقييم 
البدائل، وحتديد اآلثار البيئية املتوقعة من عمليات اإللقاء، وتخصيص 
أماك���ن محددة للتخلص من تلك النفايات ف���ي البيئة البحرية، ووضع 

برامج املراقبة واملتابعة الازمة قبل وأثناء وبعد عمليات اإللقاء.

دول اإلقليم املصادقة على البروتوكول
 دخ���ل بروتوكول لندن 1996م، حيز التنفي���ذ بتاريخ 24 /3 /2006م، 
ولكن حتى تاريخ 27 /4 /2015م، لم يصادق على هذا البروتوكول من 
دول اإلقلي���م، األعضاء في الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 
األحمر، وخلي���ج عدن، إال ثاث دول هي: اململكة العربية الس���عودية، 
جمهورية مص���ر العربية، واجلمهورية اليمني���ة، بينما لم تصادق عليه 
كل من جمهورية جيبوتي، واجلمهورية السودانية، وجمهورية الصومال 

الدميوقراطية، واململكة األردنية الهاشمية حتى تاريخه.

أب��رز الفوائ��د الت��ي جتنيه��ا ال��دول م��ن خ��الل انضمامه��ا 
للبروتوكول

ال ش���ك أن الفائدة األس���مى التي جتنيها الدول���ة املنضوية حتت هذا 
البروتوكول هي مساهمتها مع املجتمع الدولي في حماية البيئة البحرية، 
واستدامة املوارد البيئية الهامة واحملافظة على صحة اإلنسان وموارده 
احليوي���ة واالقتصادي���ة، فالبيئة بش���كل عام، والبيئة البحرية بش���كل 
خ���اص، ال تعرف احل���دود اجلغرافية، وآثار التل���وث البحري قد تهدد 
األمن الغذائي ليس فقط للدولة املس���ببة بالتلوث، ولكن لدول مجاورة، 
أو حتى بعيدة عنها، ولكن بعيدًا عن هذا الهدف السامي فإن انضمام 

الدول لهذا البروتوكول يحقق مجموعة من الفوائد أهمها:
1( تكات���ف جه���ود دول العالم ف���ي التصدي ملوض���وع التخلص من 
النفاي���ات في البيئة البحرية سيس���اهم في التوصل إلى إيجاد أفضل 
احللول وأجنعها ملعاجلة املش���اكل البيئية البحرية، وحتقيق االستخدام 

املستدام للبحار واحمليطات. 

2( س���تتمكن الدولة من املشاركة واالستفادة من االجتماعات السنوية 
لألطراف املش���اركة )حول مختلف اجلوانب املتعلقة مبنع عمليات الردم 
وحماية البيئة البحرية: كوضع السياس���ات، واالس���تجابة للمتطلبات 
الضروري���ة، واجلوانب التنظيمي���ة(، وكذلك املش���اركة في اجتماعات 
املجموعات العلمية )لدراسة اجلوانب العلمية والتقنية لعمليات الردم(. 
3( االس���تفادة من التعاون التقني واملس���اعدة واخلبرات التي تقدمها 
األط���راف األخ���رى، وذلك لتعزيز عملي���ة بناء الق���درات حلماية البيئة 

البحرية ومنع عمليات الردم. 

التكالي��ف املالي��ة املترتب��ة عل��ى الدول م��ن أج��ل انضمامها 
للبروتوكول

تختلف تكاليف االنضمام إل���ى "بروتوكول لندن" من حالة إلى أخرى، 
وه���ي تعتمد على حجم األنش���طة والعمليات التي ينبغ���ي القيام بها، 
وال توج���د هناك رس���وم للعضوية، فيما عدا املس���اهمات التي يقدمها 
 )IMO( كل طرف من األط���راف املتعاقدة إلى املنظمة البحرية الدولية
مليزاني���ة األمانة العامة ل�"اتفاقية لندن" وبروتوكولها، كما يحتاج إجناز 

األمور التالية إلى بعض التمويل: 
•  وضع القوانني والسياسات الوطنية من ِقَبل اخلبراء واالستشاريني. 
• إنش���اء نظام ملنح التراخيص والتصاريح مع التدابير التي تنس���جم 
م���ع بنود "بروتوكول لن���دن" وماحقها، مبا فيها املس���اعدة في عملية 
االس���تجابة ملكافحة التلوث، وتنفيذ املتطلبات، وتطبيق إجراءات تقييم 

النفايات وفقًا للملحق الثاني من "بروتوكول لندن". 
• تطوير اخلبرة التقنية الازمة لعمليات التقييم، والترخيص، واملراقبة. 
• القيام باألنش���طة املتعلقة بعملية املراقبة امليدانية وااللتزام مبتطلبات 

"بروتوكول لندن". 
• إعداد التقارير السنوية التي ستقدم إلى األمانة العامة للبروتوكول.

• املش���اركة في االجتماعات الس���نوية لألطراف املتعاقدة واجتماعات 
املجموعات العلمية. 

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة املوقع اإللكتروني التالي:
www.londonprotocol.imo.org
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بالتعويض الناجتة عن األضرار البيئية واالقتصادية واالتفاقيات الدولية 
املنظمة لذلك.

وكم���ا التلوث النفط���ي فإن ازدياد أع���داد احلوادث البحري���ة املتعلقة 
بانسكاب املواد الكيمائية واخلطرة دفع املؤسسات العاملية االنتباه أكثر 
خلطورة تلك احلوادث، حيث بني اخلبير في الهيئة املهندس إس���ام طه 
الفرق بني حوادث انس���كاب الزيت، وحوادث املواد الكيمائية، وأن املواد 
الزيتية تطفو على سطح املاء، ونستطيع مشاهدتها وبالتالي مكافحتها، 
بينما امل���واد الكيمائية فإنها قد تذوب أو تتفاعل مع املاء بطرق مختلفة 
مكونة مواد س���امة وخطرة وقابلة لاش���تعال، وال تك���ون مرئية بالعني 
املجردة، وبالتالي يصع���ب مكافحتها، كما بنيَّ أن الزيوت على اختاف 
أنواعها يتم مكافحتها بطرق متماثلة، أما املواد الكيمائية فيجب التعامل 
مع كل حادث بطريقة مختلفة تبعًا لتلك املادة الكيمائية، كما اس���تعرض 
املهندس إس���ام مع املش���اركني البرنامج اإللكترون���ي "كاميو"، والذي 
تس���تخدمه الهيئة في حتليل وحساب انتشار املواد الكيمائية في حاالت 
احلوادث ال قدر الله، علمًا بأن هذا البرنامج قد صممته اإلدارة الوطنية 
للمحيط���ات والغاف اجلوي )NOAA(، وتق���وم بتوزيعه مجانًا، وكان 
لتفاعل املشاركني وخبرتهم في هذا املجال جانب كبير في إجناح أعمال 

ورشة العمل.
ألقيت مواد الورش���ة باللغة اإلجنليزية بينما قدم الدكتور سليم املغربي 
بالترجمة إلى اللغة العربية ألبرز مواضيع الورش���ة، كانت ورشة العمل 
التدريبية اإلقليمية ناجح���ة للغاية، وحققت أهدافها العامة، وأكد جناح 
الورشة ردود الفعل اإليجابية بنسبة 97 % بحسب ردود املشاركني على 
استبيان الورشة، وفي نهاية الورشة مت توزيع الشهادات على املشاركني 

وإعطائهم نسخة إلكترونية من كافة الوثائق التي قدمت أثناء الورشة.

قامت الهيئة وبالتعاون املنظمة البحرية الدولية )IMO( بعقد ورشة عمل 
إقليمية بعنوان "الورشة اإلقليمية التدريبية حول االستعداد واالستجابة 
حلوادث انس���كاب املواد الكيمائية". عقدت ورش���ة العمل في مقر مركز 
املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية بالهيئة اإلقليمية للمحافظة على 
بيئ���ة البح���ر األحمر، وخليج ع���دن، إميارس���جا )EMARSGA( في 
الغردقة بجمهورية مصر العربية خال الفترة من 8-10 يونيو 2015م.

كان الهدف الرئيس���ي من ورش���ة العمل تعزيز الوعي حول حوادث نقل 
املواد الكيمائية واخلطرة على الس���فن، وحس���ن التخطيط لاس���تجابة 
للح���وادث امل���واد اخلطرة والض���ارة، كما تهدف أيض���ًا إلى رفع وعي 
املش���اركني من القضايا الفريدة، واالعتبارات والتحديات التي يجب أن 
تؤخذ بعني االعتبار في االس���تعداد واالس���تجابة حلوادث التلوث التي 

تشمل النفط واملواد اخلطرة والضارة.
اس���تعانت الهيئة في تقدمي مواد هذه الورشة باخلبيرين الدوليني السيد 
جو س���مول من ش���ركة غورتون لاستش���ارات احملدودة، والدكتور كن 
مكدونال���د خبير امل���واد الكيمائية لدى املنظمة البحرية الدولية س���ابقًا، 
حيث استعرض اخلبيران مع املشاركني العديد من املواضيع التي تتعلق 
بالتل���وث الكيمائي في بحار العالم من حيث أس���باب التلوث ومصادره 
املختلفة، وماذا يحدث للم���واد الكيمائية عند وصولها ملياه البحر وعلى 
فت���رات زمنية مختلفة، حيث إن لكل م���ادة كيمائية طبيعة مختلفة، منها 
م���ا قد يذوب أو يترس���ب أو يأخ���ذ بالتبخر، ومنها ما ق���د يولد حرائق 
وانفجارات عند تفاعله مع املاء، كما بينا الوس���ائل املختلفة في التعامل 
مع حوادث املواد الكيمائية واملخاطر التي يتعرض لها األشخاص خال 
عمليات املكافحة، كما استعرضنا اآلثار البيئية واالقتصادية الناجمة عن 
التلوث بامل���واد الكيمائية والتكاليف الباهظة لعمليات املكافحة واملطالبة 

االستعداد واالستجابة لحوادث انسكاب المواد الكيمائية

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التلوث من المصادر البحرية”
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ُيعتبر هذا البروتوكول حديثًا نس����بيًا ول����م تصادق عليه بعد أي من 
ال����دول أعضاء املنظمة البحرية الدولية، وهو تعديل لاتفاقية الدولية 
للم����واد اخلطرة والضارة، والتي اعتمدته����ا املنظمة البحرية الدولية 
عام 1996م، ويتعلق هذا البروتوكول باملسؤولية القانونية والتعويض 
عن األضرار املرتبطة مبا حتمله الس����فن م����ن مواد خطرة وضارة، 
بحي����ث يضمن وجود تعويض عادل ع����ن األضرار الناجتة عن النقل 
البحري لتلك املواد، يتكون هذا البروتوكول من 54 مادة، وملحقني.
تتناول املادة األولى من البروتوكول مجموعة تعريفات تتعلق بالسفينة، 
واملالك، واملُس����تلم، واملواد اخلطرة، واألضرار، وغيرها، حيث ميكن 
تعري����ف املواد اخلط����رة والضارة بأنها عبارة عن مجموعة واس����عة 
م����ن املواد واللوازم واألدوات التي تنقل على منت س����فينة باعتبارها 
بضاعة، وتكون ذات خصائص ومستويات خطورة مختلفة، وتشمل 
البضائع الس����ائبة، والبضائع املعلبة، وميكن للبضائع الس����ائبة أن 
تكون صلبة أو س����ائلة، وتش����مل النفط بأنواعه، والغازات املس����الة 
كالغاز الطبيعي املس����ال، أو الغاز البترولي املسال، ولقد مت تعريف 
املواد اخلط����رة والضارة في البروتوكول بن����اء على قائمة من املواد 
املعرف����ة في العديد من اتفاقيات املنظم����ة البحرية الدولية وكوداتها 

بحيث تضمن سامة النقل البحري ومنع التلوث.
تغط����ي االتفاقية كافة األضرار التي حت����دث ضمن املياه اإلقليمية، 
)تبع����د 12 ميًا بحريًا ع����ن أدنى نقطة جزر على خط الش����اطئ( 
للدول����ة العضو باالتفاقية، كما تغط����ي أضرار التلوث ضمن املنطقة 
االقتصادي����ة اخلالصة، )تبعد 200 ميل بحري عن أدنى نقطة جزر 
على خط الش����اطئ(، للدولة العضو باالتفاقي����ة أو ما يعادلها، كما 
تغط����ي األضرار )غير التلوث( الناجت����ة عن املواد اخلطرة والضارة 
احملمول����ة على منت الباخرة، الت����ي ترفع علم دولة عضو خارج املياه 
اإلقليمية ألي دولة، حيث س����يتم تغطية األضرار التالية مبوجب هذه 

االتفاقية:
1( اخلس����ائر في األرواح وإصاب����ات األفراد املوجودين على منت أو 

خارج السفينة التي حتمل مواد ضارة وخطرة.

2( اخلس����ائر أو األضرار باملمتلكات خارج 
السفينة.

3( اخلسائر االقتصادية الناجمة عن التلوث، )مثل مصائد األسماك 
واالستزراع البحري وقطاع السياحة(.

4( تكالي����ف اإلجراءات االحترازية أو التدابير الوقائية املعقولة التي 
يتخذها أي ش����خص إثر حادثة تفاديُا لألضرار أو للتقليل منها إلى 
أدنى حد، كما تش����مل األضرار اإلضافية مثل عمليات التنظيف في 

البحر أو على الشاطئ.
5( تكاليف معقولة إلعادة الوضع البيئي حلالة ما قبل احلادث.

ال تنطب����ق هذه االتفاقية عل����ى األضرار الناجمة عن مادة مش����ّعة 
من الفئة الس����ابعة، كما ال تنطبق هذه االتفاقية على الس����فن التي 
ال تتج����اوز حمولته����ا اإلجمالية 200 طن، وال تنطبق على الس����فن 
احلربية أو السفن األخرى، التي تستعملها الدولة في خدمة حكومية 

غير جتارية أو التي تقوم برحات بني موانئ تابعة لنفس الدولة.
ويعتمد ه����ذا البروتوكول على االتفاقية الدولية للمس����ؤولية املدنية، 
واالتفاقية الدولية لصندوق التعويض، بحيث يكون هناك مس����تويان 
م����ن التعويض تدفع في حال وقوع ح����ادث في البحر ناجم عن نقل 
املواد اخلطرة والضارة، فاملستوى األول يتم تغطيته من خال تأمني 
إلزامي يتم من ِقَبل أصحاب الس����فن، وبذلك يس����تطيعون احلد من 
مسؤولياتهم القانونية، وفي حال كانت قيمة التأمني ال تغطي احلادث 
أو غير كافية لس����داد قيم����ة املطالبة بالتعويض ع����ن احلادث يأتي 
املس����توى الثاني من التعويض، والذي س����يدفع من صندوق املواد 
اخلط����رة والضارة، هذا الصندوق يتم تغذيته من خال مس����اهمات 
من املس����توردين للمواد اخلطرة والضارة املنقولة بشكل سائب، يتم 

احتساب املساهمات بحسب كميات املواد اخلطرة والضارة التي 
اس����تلمتها كل دولة عضو ف����ي املنظمة البحرية الدولية 

خال العام السابق.

االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية القانونية لألضرار 
الناجمة عن نقل المواد الخطرة والضارة بحرًا لعام 2010م 

)اتفاقية المواد الخطرة والضارة لعام 2010م(

د. سليم محمود املغربي 

مقــــال
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الوقاية من 
حشف السفن 

)Biofouling(

حش���ف الس���فن على البيئة البحرية، كما ق���ام اخلبيران باطاع 
املشاركني على بعض األماكن املخفية نوعًا ما في جسم السفينة، 

والتي تشكل مكانًا مناسبًا جدًا لتكاثر تلك األحياء.
ش���ارك في هذه الورش���ة ثاثة مش���اركني عن كل دولة من الدول 
األعض���اء بالهيئ���ة اإلقليمية: جيبوت���ي، األردن، اململك���ة العربية 
الس���عودية، والسودان، بينما تعذر مشاركة اإلخوة من اليمن، أما 
جمهوري���ة مصر العربية وبوصفها البل���د املضيف فقد مت متثيلها 
بتس���عة أش���خاص مما يجعل العدد الكلي للمشاركني يصل إلى 
19 مش���اركًا، املش���اركون كان���وا من املؤسس���ات التي تضطلع 

مبسؤوليات رقابة دولة العلم، ودولة امليناء، وزارات البيئة، وهيئات 
علمية بحثية.

كانت ورش���ة العمل التدريبية ناجحة للغاية وحققت أهدافها، كما 
اس���تفاد املش���اركون من الزيارة امليدانية واملناقشات التي دارت 
هناك، والشروحات التي متت على أرض الواقع، كما طالب ممثلي 
بعض الدول بعمل ورشات وطنية مشابهة، ودورات تدريبية لتعريف 
وتصنيف الكائنات الرئيس���ة في حشف السفن، وعد ممثلو الهيئة 
واملنظمة البحرية ببذل كل ما في وس���عهم من أجل حتقيق مطالب 
املش���اركني، وذلك بحس���ب املوازنات وخطط العمل املوضوعة لكل 

مؤسسة.

عقدت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج 
عدن، بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية )IMO(، ورش���ة عمل 
إقليمية ملدة ثاثة أيام حول الدليل االسترشادي 2011 للوقاية من 
حشف السفن )Biofouling(، شارك في تقدمي مواد هذه الورشة 
خبي���ران دوليان هما، الس���يد ماركوس هياف���وري، من املنظمة 
البحري���ة الدولية باإلضافة إلى خبير دولي، الس���يد باتريك وليس 

من أستراليا. 
عقدت ورش���ة العمل في مقر مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ 
البحرية بالهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج 
عدن، )EMARSGA( في الغردقة بجمهورية مصر العربية خال 
الفت���رة من 14 - 16 س���بتمبر 2015م، خصصت ورش���ة العمل 
التدريبية لتعزيز تنفيذ االتفاقيات الدولية املتعلقة بحش���ف السفن، 
والوقاية منها، وما تش���كل من مصدر ه���ام لألحياء الغازية التي 
قد تؤثر تأثيرًا س���لبيًا على التنوع احليوي الفريد املوجود في بيئة 
البح���ر األحمر، وخليج عدن، كما ش���ملت الدورة زي���ارة ميدانية 
حلوض جاف يتم فيه عمل صيانة للبواخر الس���ياحية، والتخلص 
م الكابتني الدكتور ممدوح  من احلش���ف املوجود عليها، حيث ق���دَّ
املليجي، مدير مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية بالهيئة، 
شرحًا وافيًا عن األعمال التي تتم باحلوض واملخاطر التي يشكلها 

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التلوث من المصادر البحرية”
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قام���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن بعقد 
ورشة عمل وطنية حول الرقابة وااللتزام والتنفيذ لاتفاقية الدولية إلدارة مياه 
الصابورة )االتزان(، والرواس���ب من الس���فن مع التركيز على جمع وحتليل 
العينات، وذلك في مدينة الس���ويس خال الفترة من 7-9 ديسمبر 2015م، 
وذل���ك في مق���ر الهيئة العامة ملوان���ئ البحر األحمر، مت دع���م ومتويل هذه 
الورشة بالشراكة ما بني الهيئة العامة ملوانئ البحر األحمر، والهيئة اإلقليمية 

للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، واملنظمة البحرية الدولية. 
افتت���ح أعمال الورش���ة معالي الوزير محافظ الس���ويس العربي الس���روي، 
وبحضور اللواء املهندس هش���ام أبو سنة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
ملوان���ئ البحر األحمر، وس���عادة الدكتورة كوثر حفني أبو الس���عود رئيس 
اإلدارة املركزية لازمات والكوارث البيئية في جهاز ش���ؤون البيئة، ش���ارك 
في إعطاء مواد هذه الورش���ة كل من املهندس كمال القزاز من الهيئة العامة 
ملوان���ئ البح���ر األحمر، والدكتور س���ليم املغربي اخلبير البيئ���ي في الهيئة 
اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر، وخليج عدن، كما اش���تملت 
الورشة على نشاط ميداني للمشاركني متثل بجمع عينات من إحدى السفن 
املوجودة في ميناء الس���ويس، وحتليل تلك العينات من املعهد القومي لعلوم 

البحار واملصايد. 
كما مت على هامش هذه الورش���ة عقد االجتماع الس���ادس ملجموعة العمل 
الوطني���ة إلدارة مياه الصابورة والرواس���ب على الس���فن املبحرة في املياه 
اإلقليمية املصرية، ومت متابعة نشاطات اللجنة من الهيئة اإلقليمية للمحافظة 
على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، من أجل املساعدة في إعداد وإصدار 
اإلس���تراتيجية الوطنية إلدارة مياه الصابورة والرواس���ب من الس���فن في 

جمهورية مصر العربية.
إن االتفاقي���ة الدولي���ة إلدارة مياه االتزان والرواس���ب من الس���فن هي من 
االتفاقيات احلديثة الت���ي اعتمدتها املنظمة البحرية الدولية IMO في العام 
2004م، ويتطل���ب دخول هذه االتفاقية حي���ز النفاذ بأن يتم املصادقة عليها 
م���ن ِقَبل ما ال يق���ل عن 30 دولة لديها ما ال يقل ع���ن 35 % من إجمالي 

ورشة عمل وطنية إلدارة مياه االتزان في جمهورية مصر العربية

احلموالت العاملية، وقد حتقق الشرط األول بتوقيع 47 دولة حتى اآلن بينما 
وص���ل إجمالي احلموالت للدول املوقعة عل���ى االتفاقية إلى 34.35 % من 
إجمال���ي احلموالت العاملية فقط، وبالتالي لم تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ 

بعد.
إال أن دخوله���ا حي���ز النفاذ قد أصبح وش���يكًا، ومن املتوق���ع أن يتم هذا 
الع���ام 2016م، وبالتال���ي يصبح تطبيقها إلزاميًا جلمي���ع الدول حتى تلك 
الت���ي لم تصادق عليه���ا، وذلك بعد عام من دخولها حي���ز النفاذ، ومن أهم 

تلك االلتزامات:
أ( يتوج���ب على كل الس���فن التجارية بعد مرحل���ة حتضيرية محددة تركيب 
أجهزة معاجلة ملياه االتزان، )مس���ؤولية دولة العلم في التركيب(، مما يترتب 

عليه تكاليف تشغيلية إضافية ال بد من أخذها بعني االعتبار.
ب(  يتوج���ب على دولة امليناء أن تس���تعد برفع قدراته���ا للتفتيش اخلاص 
بإدارة مياه اتزان السفن وما يتطلبه ذلك من جتهيزات فنية مناسبة وكوادر 

بشرية مدربة.
ت(  يتوج���ب على دولة امليناء أيضًا التنس���يق والتبليغ مع املنظمة البحرية 

الدولية عن أي جتاوزات تتعلق باالتفاقية.
ث(  يتوج���ب عل���ى الدول التي لديها ميناء جاف إلصاح الس���فن أن يكون 

لديها وحدة الستقبال مياه االتزان والرواسب من السفن.
ومن أهم ميزات هذه االتفاقية أنها حتد من خطر األحياء الغازية والسامة، 
والتي يكون مصدرها مياه االتزان والرواس���ب املوجودة في السفينة، والتي 
تشكل خطرًا على البيئة وعلى حياة اإلنسان، من الوصول إلى املياه البحرية 
ومياه األنهار في دول العالم، وحتد من اآلثار الس���لبية لتلك األحياء الغازية 
والس���امة على البيئة، واالقتصاد الوطني، وصحة اإلنس���ان وعلى دميومة 
وسامة النسيج االجتماعي في املدن الس���احلية، أما بالنسبة لدول اإلقليم 
فق���د وقعت جمهورية مص���ر العربية، واململكة األردنية الهاش���مية على هذه 
االتفاقي���ة حتى تاريخه، وتتم املتابعة من ِقَبل الهيئة اإلقليمية للمحافظة على 

بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، مع باقي دول اإلقليم بشأن التوقيع.
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قام����ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل����ى بيئة البحر األحمر، 
وخليج عدن، بعقد ورش����ة عمل وطنية حول الرقابة وااللتزام 
والتنفي����ذ لاتفاقية الدولية إلدارة مياه الصابورة )االتزان(، 
والرواس����ب من الس����فن م����ع التركيز على جم����ع وحتليل 
العينات، وذلك في مدينة العقبة خال الفترة من 15 - 17 
ديسمبر 2015م، وذلك في مقر الهيئة البحرية األردنية، مت 
دعم ومتويل هذه الورش����ة بالشراكة ما بني الهيئة اإلقليمية 

للمحافظة على بيئة البحر األحم����ر، وخليج عدن، واملنظمة 
البحرية الدولية. 

افتتح أعمال الورش����ة عطوفة السيد صاح أبو عفيفة املدير 
العام للهيئة البحرية األردنية، ش����ارك في إعطاء مواد هذه 
الورش����ة كل من املهندس وليد الهنين����ي، والكابنت منصور 
الطوافش����ة من الهيئة البحرية األردنية، واألس����تاذ الدكتور 
ط����ارق النجار من اجلامع����ة األردنية ف����رع العقبة، ومدير 
محطة العلوم البحرية التابعة للجامعتني األردنية واليرموك، 
كما اش����تملت الورشة على نشاط ميداني للمشاركني، متثَّل 
بجمع عينات من إحدى الس����فن املوجودة في ميناء العقبة، 
وحتليل تلك العينات لدى محطة العلوم البحرية، ومختبرات 
ابن حيان التابعة لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. 
أما بالنسبة لدول اإلقليم فقد وقعت جمهورية مصر العربية، 
واململكة األردنية الهاشمية على هذه االتفاقية حتى تاريخه، 
وتت����م املتابعة من ِقَبل الهيئة اإلقليمي����ة للمحافظة على بيئة 
البح����ر األحمر، وخليج عدن، مع باقي دول اإلقليم بش����أن 

التوقيع. 

ورشة عمل وطنية
 إلدارة مياه االتزان في 

المملكة األردنية الهاشمية

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التلوث من المصادر البحرية”
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تعزيز جهود جمهورية السودان في رفع قدرات 
المركز الوطني للطوارئ البحرية

قام وفد من الهيئة بزيارة جلمهورية الس���ودان خال الفترة من  26-31 ديسمبر 2015م، 
وذل���ك في إطار متابعة إعداد املرحلة الثانية ملش���روع عل���ى أرض الواقع خاص بتعزيز 

أعمال مركز التنسيق الوطني لتنفيذ خطة الطوارئ الوطنية في حاالت التلوث بالزيت. 
قام الوفد خال زيارته باالجتماع مع العديد من املس���ؤولني احملليني وعلى رأسهم معالي 
وزير البيئة السوداني معالي األستاذ حسن عبد القادر هال، والسادة وكيل وزارة البيئة 
سعادة الدكتورعمر مصطفى عبد القادر، ووكيل وزارة النقل واملواصات سعادة املهندس 

إبراهيم فضل، ومبديرة البيئة في وزارة النفط سعادة الدكتورة ليلى حسن عبدالله. 
حيث قدم الوفد شرحًا وافيُا لكافة املسؤولني عن أهمية املركز الوطني للطوارئ في حماية 
البيئة البحرية في جمهورية الس���ودان من حوادث التل���وث بالزيت والتقليل من أضرارها 
ما أمكن، وعن أهمية الدور الذي تقوم به هيئة املوانيء والش���ؤون البحرية ببورس���ودان 
بهذا اخلصوص، وقد مت في هذا الش���أن إعداد مذكرة تفاهم بني الوزارات الثاثة لتنفيذ 
املشروع مع الهيئة حيث سيقوم وكاء الوزارات الثاثة بالتوقيع عليها في حضور الوزراء 

بعد اعتمادها من الشؤون القانونية في كل وزارة.
كم���ا قام الوفد مبتابعة إعداد املش���روع اخلاص باس���تزراع "املانغروف" في الس���احل 
الس���وداني مع نقطة االتصال الوطنية وبرنامج األمم املتحدة للتنمية في السودان ضمن 
مرفق البيئة العاملي، واخلاص بالتنوع األحيائى في مياه البحار الدولية، كما مت التشاور 
مع وزارة البيئة واملجلس األعلى للبيئة واملوارد الطبيعية بشأن ورش التدريب الوطنية لعام 
2016م، كم���ا اطلع الوفد على آخر التطوارات بش���أن املصادقة على بروتوكوالت الهيئة، 
والتى متت مراجعتها من ِقَبل وزارة العدل متهيدًا لرفعها للجنة اخلبراء باملجلس لدراستها 

ورفعها ملجلس الوزراء السوداني خال هذا العام.

متابعة المشروع 
الخاص باستزراع 
"المانغروف" في 

الساحل السوداني 
مع نقطة االتصال 

الوطنية وبرنامج 
األمم المتحدة 

والخاص بالتنوع 
األحيائي في مياه 

البحار الدولية
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إعداد اإلستراتيجية الوطنية إلدارة مياه االتزان 
في جمهورية السودان

في جمهورية السودان. 
ق���ام الوف���د خ���ال زيارت���ه باالجتماع م���ع عدد من 
املسؤولني احملليني، وعلى رأسهم وزير البيئة السوداني 
معالي األستاذ حسن عبد القادر هال، والسادة وكيل 
وزارة البيئة سعادة الدكتورعمر مصطفى عبد القادر، 
ووكي���ل وزارة النق���ل واملواصات، س���عادة املهندس 
إبراهيم فضل، ومبديرة البيئة في وزارة النفط، سعادة 
م الوفد شرحُا وافيُا  الدكتورة ليلى حس���ن عبدالله، قدَّ
ملعالي الوزير والسادة املسؤولني في جمهورية السودان 
ع���ن االتفاقية الدولية إلدارة مياه االتزان )الصابورة(، 
وع���ن أهمية مصادق���ة جمهورية الس���ودان على هذه 
االتفاقي���ة، وأهمية إع���داد خطة إس���تراتيجية وطنية 
إلدارة تلك املياه، حيث من املتوقع دخول االتفاقية حيز 
النفاذ في العام اجلاري 2016م، وبالتالي تصبح ملزمة 
جلميع الدول مبا فيها تلك الدول التي لم تصادق عليها 

وذلك بعد 12 شهرًا من دخولها حيز النفاذ.

ف���ي إطار التعاون ما بني الهيئة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر األحمر، وخليج 
ع���دن، واملنظمة البحرية الدولية إلع���داد اخلطط اإلس���تراتيجية الوطنية إلدارة مياه 
االت���زان )الصابورة( في دول اإلقليم، قام وفد من الهيئة يرافقه س���عادة املستش���ار 
الكاب���نت أبوبكر ديوب بزيارة جلمهورية الس���ودان خال الفترة من 26-31 ديس���مبر 
2015م، وذلك من أجل إعداد اإلس���تراتيجية الوطنية إلدارة مياه االتزان )الصابورة( 

قدمت الهيئة شرحًا 

وافيًا للمسؤولين في 

السودان عن االتفاقية 

الدولية إلدارة مياه 

االتزان “الصابورة”

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التلوث من المصادر البحرية”
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تم تقديم

شرحًا وافيا عن 

االتفاقيات الدولية 

إلدارة مياه االتزان 

“الصابورة”

إعداد اإلستراتيجية الوطنية إلدارة مياه االتزان 
في جمهورية جيبوتي 

في إط���ار التعاون ما بني الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر 
األحم���ر، وخلي���ج ع���دن، واملنظم���ة البحري���ة الدولية إلع���داد اخلطط 
اإلس���تراتيجية الوطنية إلدارة مياه االتزان )الصابورة(، في دول اإلقليم، 
قام وفد من الهيئة يرافقه س���عادة املستشار الكابنت أبوبكر ديوب بزيارة 
جلمهوري���ة جيبوت���ي خال الفترة م���ن 1 - 8  يناي���ر 2016م، وذلك من 
أجل إعداد اإلس���تراتيجية الوطنية إلدارة مي���اه االتزان )الصابورة( في 

جمهورية جيبوتي. 
ق���ام الوفد خال زيارت���ه باالجتماع مع عدد من املس���ؤولني احملليني في 
م الوفد شرحُا وافيُا للسادة املسؤولني في جمهورية  مختلف القطاعات، قدَّ
جيبوت���ي ع���ن االتفاقية الدولي���ة إلدارة مياه االت���زان )الصابورة(، وعن 
أهمية مصادقة جمهورية جيبوتي على هذه االتفاقية، وأهمية إعداد خطة 
إستراتيجية وطنية إلدارة تلك املياه، حيث من املتوقع دخول االتفاقية حيز 
النف���اذ في العام اجلاري 2016م، وبالتالي تصبح ملزمة جلميع الدول مبا 
فيه���ا تلك الدول التي لم تصادق عليها، وذلك بعد 12 ش���هرًا من دخولها 

حيز النفاذ.
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في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون الفني التي وقعتها الهيئة اإلقليمية 
للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية مؤخرًا، مت تنظيم ورش���ة إقليمية حول "تأثيرات حتمض احمليطات 
وإس���تراتيجيات التكيف في البحر األحمر، وخليج عدن" خال الفترة من 
8-10 ربيع اآلخر 1437ه�، املواف���ق 18-20 يناير 2016م، مبقر الهيئة 
في مدينة جدة، وذلك بالش���راكة مع الوكالة الدولية، وبالتعاون مع املنظمة 

اإلسامية للتربية والعلوم والثقافة.
مت فيها مناقشة ما يحدث من حتمض احمليطات كنتيجة الرتفاع انبعاثات 
وتركيز ثاني أكسيد الكربون في اجلو، ومعدالت ذوبانه في مياه احمليطات، 
وه���و من أهم اآلثار املرتبطة بتغير املناخ الت���ي تثير اهتمامًا كبيرًا على 
املس���توى العاملي، حيث إن حتمض احمليطات يؤثر على عوامل عديدة في 
نظام حمض الكربونيك في البحار، والتي تقود بدورها لعدة آثار س���لبية 
على األحياء البحرية من خال التأثير على معدالت األيض والتكاثر والنمو 
وسلوك احليوان، وتؤثر بشكل خاص على منو واستمرارية الكائنات التي 
تعتمد على بناء هياكل جيرية خارجية مثل الش���عاب املرجانية، حيث تقلل 
من وجود الكربونات في املاء والتي حتتاجها هذه الكائنات الس���تخدامها 

في بناء األصداف والهياكل.
ومبا أن الش���عاب املرجانية تشكل أساس توازن النظام البيئي البحري، 
والث���روات احلية في إقليم البحر األحم���ر، وخليج عدن، فهذا يتطلب بناء 
القدرات الازمة لرصد تأثي���رات حتمض احمليطات في اإلقليم من خال 

رص���د مجموعة من العوام���ل الفيزيائية والكيمائية ملي���اه البحار، بجانب 
بيانات بيولوجية مثل اإلنتاجية األولية، ومعدالت التكلس، ومنو األصداف، 
وسلوك األنواع، ومعدالت التكاثر وغيرها مما يحتاج إليه في رصد وتقييم 
تأثي���رات حتمض احمليطات، واتخاذ إجراءات للتكيف على هذه التأثيرات 
وإدراجها في خطط التنمية املس���تدامة وإدارة البيئة الس���احلية والبحرية 

في دول اإلقليم. 
وتأتي هذه الورش����ة ضمن تنفيذ إستراتيجية الهيئة اإلقليمية للتكيف 
عل����ى تأثيرات تغي����ر املناخ ف����ي دول الهيئة، والتي ترك����ز على بناء 
القدرات الازمة للتخطيط االستباقي ملخاطر تغير املناخ، وما يرتبط 
بها من آثار ثانوية، عن طريق تطبيق تدابير للتكيف قائمة على النظم 
اإليكولوجية، وتعزيز القدرات الطبيعية لهذه النظم على حتمل ضغوط 
تأثي����رات تغير املناخ للمس����اعدة ف����ي اس����تمرار إنتاجيتها للثروات 
واخلدمات التي توفرها، وقد هدفت الورشة إلى بناء القدرات وتعزيز 
التنس����يق اإلقليمي في مجاالت رصد وتقيي����م ظاهرة حتمض مياه 
البحار، وتطوير إس����تراتيجيات التكيف لتقليل اآلثار الس����لبية لهذه 
الظاه����رة على البيئة، والثروات الطبيعي����ة البحرية في اإلقليم، حيث 
ش����ارك في الورشة أكثر من 30 مختصًا من دول الهيئة، وضم فريق 
التدريب خبراء دوليني من مركز التنس����يق الدولي لتحمض احمليطات 
التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية )OA-ICC/IAEA(، وخبراء من 

الهيئة اإلقليمية.

)Ocean Acidification( تأثيرات تحمض المحيطات

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“الموارد الحّية وتغيير المناخي”
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عق����دت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل����ى بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، 
خال الفترة من 22–24 رجب 1436ه�، املوافق 11 - 13 مايو 2015م، 
ورش����ة عمل إقليمية في مق����ر الهيئة بجدة حول مه����ارات التفاوض في 
االتفاقيات البيئية متع����ددة األطراف، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 
للبيئة، ومبشاركة خبير من اإلدارة القانونية لبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

إضافة إلى عدد من اخلبراء من دول اإلقليم وخبراء من الهيئة.
وتأتي أهمية موضوع كون احملافظ����ة على البيئة العاملية، وتبني نهج 
التنمية املس����تدامة أصبح مطلبًا دوليًا وهدفًا جماعيًا ال ميكن التخلي 
عنه، ولقد شهد العالم في العقود القليلة املاضية زيادة كبيرة في عدد 
االتفاقات البيئية متعددة األطراف مما يعكس االهتمام الدولي بقضايا 
البيئ����ة، التي ال ميكن في غالب األحيان التعامل معها بصورة منفردة 
بل يتطلب التعامل معها جهودًا وتنس����يقًا مشتركًا والتزامًا من جميع 
الدول املتأث����رة، وأصبح لدى املجتمع الدولي أكثر من س����بعني عامًا 
من اخلب����رات فيما يتعلق بصياغة هذه االتفاق����ات لتحقيق األولويات 
امللموسة لصون البيئة، وتعزيز مبادئ التنمية املستدامة متخض عنها 
وج����ود أكثر من 500 معاهدة بيئي����ة – عاملية وإقليمية وثنائية، تتناول 
أولويات قضايا البيئة العاملية، من أهمها التغير املناخي، وحماية طبقة 
األوزون، واحملافظة على التنوع البيولوجي، وصون املوارد الطبيعية، 
وإدارة املواد والنفايات السامة واخلطرة، ومكافحة التصحر، وحماية 

احلياة الفطرية.
أما الهدف من عقد هذه الورشة اإلقليمية فيأتي في إطار جهود الهيئة 
لبناء القدرات في مهارات التفاوض للدول، ألن التفاوض على املستوى 
الدول����ي بحضور ممثلني عن دول العالم ميثل حتديًا كبيرًا، ويش����تمل 
على كثير من التعقيد نظرًا لتضارب املصالح السياسية واالقتصادية 
بني األطراف املتفاوضة، والتي تس����عي إلى حتقيق مصاحلها الوطنية 

ورشة مهارات التفاوض في المفاوضات البيئية متعددة األطراف 
في المملكة العربية السعودية

وخدمة توجهاتها املستقبلية، إضافة إلى حتقيق أهداف االتفاقيات.
 وبأن اخلبرة العملية واملعرفية بأس����اليب وأس����س التفاوض هي من 
محددات املش����اركة الفعالة في املفاوض����ات البيئية، والتي ميكن من 
خالها التأثير على اإلج����راءات الدولية، ونصوص االتفاقيات وآليات 
التنفيذ مبا يتماشي مع املصالح الوطنية واإلقليمية، وفي نفس الوقت 

عكس صورة مرضية عن اجلهة التي ميثلها املفاوض.
ومن خال هذه الورش����ة اإلقليمية، سيقوم املشاركون بتعزيز قدراتهم 
من خال املمارس����ة العملية ألساسيات التفاوض من خال استخدام 
"محاكي����ات" جلو التفاوض، وتتمثل في املش����اركة ف����ي لعب األدوار 

احلقيقية للمفاوضني والتمرينات العملية لتعزيز القدرة التفاوضية. 
وقد حضر فعاليات الورش����ة أكثر من 20 مش����اركًا من مختلف دول 
اإلقليم، وقد متكن املش����اركون في هذه ال����دورة التدريبية من التفاعل 
والتطبيق العملى للمحاكيات اخلاصة بإدارة التفاوض مع أمثلة عملية 
قدمه����ا املدربون مم����ا أدى لتعزيز قدراتهم في مج����ال إدارة النقاش 
داخ����ل حلقات التف����اوض، ومتثلت في املش����اركة في لع����ب األدوار 
احلقيقي����ة للمفاوضني من خال ممارس����ة للتمرين����ات العملية لتعزيز 
القدرة التفاوضية في جو مشابه لواقع املؤمترات اخلارجية ومؤمترات 

األطراف الدولية املتعلقة باحملافظة على البيئة واملوارد الطبيعية.
وق����د تع����رَّض احملاضرون من خال الورش����ة لتاريخ نش����وء وارتقاء 
الدبلوماس����ية البئي����ة متعددة األط����راف، وتقدمي دراس����ات حالة في 
املفاوضات الدولية، مثل مفاوضات التغير املناخي والتنوع األحيائي، 
مس����تعرضني عمليات وآليات التفاوض، ومتكن املشاركون من خال 
تطبي����ق احملاكيات اخلاصة بإدارة التفاوض م����ن تعزيز قدراتهم في 
مج����ال إدارة النقاش بطريقة احترافية تس����اعد عل����ى حفظ املصالح 

الوطنية واإلقليمية في محافل االتفاوض الدولية.
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نظم���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر، وخليج عدن، بالتعاون مع وزارة 
البيئة املصرية ورش���ة عمل حول مهارات التفاوض ف���ي االتفاقيات البيئية متعددة األطراف 
خال الفترة من 7 - 10 س���بتمبر 2015م، افتتح أعمال الورشة باملركز الثقافى البيئى )بيت 
القاهرة( بالفس���طاط، املهندس أحمد أبو الس���عود الرئيس التنفيذى جلهاز شؤون البيئة في 
مصر، شارك بأعمال الورشة أكثر من 35 مشاركًا من مختلف الوزرات والهيئات العاملة في 
مجال حماية البيئة، باإلضافة إلى خبراء العمل البيئى، واالستشاريني من الهيئة، وجمهورية 

مصر العربية، وكذلك من برنامج األمم املتحدة للبيئة.
وتناولت فعاليات الورش���ة أح���د املواضيع الهامة في جه���ود اإلدارة البيئية، وهو تبني نهج 
التنمية املس���تدامة الذي أصبح مطلب���ًا دوليًا وهدفًا جماعيًا، ال ميك���ن التخلي عنه في ظل 

التدهور البيئي على كوكب األرض. 
وقد ركزت الدورة التدريبية على اإلس���هام في تعزيز قدرات املش���اركني من خال اس���تخدام 
"محاكي���ات" جلو التفاوض من خال لعب األدوار احلقيقي���ة للمفاوضني، والتمرينات العملية 
لتعزي���ز القدرات التفاوضي���ة من خال القيام بكتابة نصوص ث���اث اتفاقيات جرى النقاش 
واحل���وار املكثف حولها بني املش���اركني في الورش���ة، كما تناولت الدورة التدريبية سلس���لة 
م���ن احملاضرات التى قدمها االستش���اريون حول تاريخ تطور الدبلوماس���ية البيئية متعددة 
األط���راف، ومت م���ن خالها عمل حتليل عميق لكافة السياس���ات، خاصة ف���ي مجال التغير 

املناخي وعمليات وآليات التفاوض.
وقد متكن املش���اركون في هذه ال���دورة التدريبية من التفاعل والتطبي���ق العملى للمحاكيات 
اخلاص���ة ب���إدارة التفاوض مما أدى لتعزيز قدراتهم في مج���ال إدارة النقاش داخل حلقات 
التفاوض في جو مش���ابه لواقع املؤمت���رات اخلارجية، ومؤمترات األط���راف الدولية املتعلقة 

باحملافظة على البيئة واملوارد الطبيعية.
وم���ن املفيد اإلش���ارة إلى وجود أكثر من 500 معاهدة بيئية عاملي���ة وإقليمية وثنائية، تتناول 
أولوي���ات القضايا البيئة العاملية، من أهمها التغير املناخي واحملافظة على التنوع البيولوجي 
وصون املوارد الطبيعية وإدارة املواد والنفايات السامة واخلطرة، ومكافحة التصحر وحماية 

احلياة الفطرية.

ورشة مهارات 

التفاوض في 

المفاوضات 

البيئية متعددة 

األطراف في 

جمهورية مصر 

العربية

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“الموارد الحّية وتغيير المناخي”
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توعية بيئية لإلعالميين الناطقين باللغتين العربية والفرنسية 

في جمهورية جيبوتي

في إطار سعي الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج 
عدن، لنش���ر الوعي البيئي على كافة ش���رائح املجتمع، بحيث يتمكن كل 
ف���رد من أفراد املجتمع م���ن احلفاظ على البيئة والتن���وع احليوي الهام 
عل���ى امتداد البحر األحم���ر، وخليج عدن، قامت الهيئ���ة وبالتعاون مع 
وزارة اإلس���كان والتعمير والبيئة بعقد ورش���تي عمل وطنيتني لوس���ائل 
اإلعام املرئي، واملسموع، في قصر الشعب مبدينة جيبوتي - جمهورية 

ج���يبوتي خ����ال الفترة من 9 - 12 مارس 2015م. 
خصصت ورشة العمل األولى لإلعاميني الناطقني باللغة العربية، وكانت 
بعنوان: "الورش���ة الوطنية للتوعية البيئية اخلاصة باإلعاميني"، وعقدت 

خال الفترة من األولى 9 - 10 مارس 2015م. 
بينم���ا خصصت ورش���ة العم���ل الثانية لإلعامي���ني الناطق���ني باللغة 
 Atelier National de Sensibilisation :الفرنس���ية، وكانت بعنوان
Environnementale Destiné aux Journalistes  وعق���دت خال 

الفترة من 11 - 12 مارس 2015م.
افتتح أعمال الورش���تني سعادة الس���يد ديني عمر، األمني العام لوزارة 
اإلس���كان والتعمير والبيئة، ش���ارك في الورش���ة األولى خمسة وثاثون 
مختصًا بينما شارك في الورشة الثانية خمسة وعشرون مختصًا ميثلون 
العديد من وس���ائل اإلعام املرئي، واملس���موع، املختلف���ة في جمهورية 
جيبوتي، كما ألقى الس���يد حبيب عبدي، مس���ؤول قس���م التوعية البيئية 
والتدري���ب بالهيئة كلمة افتتاحية نقل فيها حتيات س���عادة األمني العام 
للهيئة األس���تاذ الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة، وشكر املشاركني على 
حضورهم واهتمامهم ومتابعتهم، وشرح أهمية الدور الذي تلعبه وسائل 
اإلعام املختلفة في نشر الوعي البيئي على كافة شرائح املجتمع، بحيث 
يتمكن كل فرد من أفراد املجتمع من احلفاظ على البيئة، والتنوع احليوي 
الهام على امتداد البحر األحمر، وخليج عدن، هذا وقد شارك في إعطاء 
مواد الورش���تني من الهيئة كل من الس���يد حبيب عبدي مس���ؤول قسم 
التوعية البيئية والتدريب بالهيئة، واخلبير البيئي في الهيئة الدكتور سليم 
محمود املغربي، كما شارك موظفون من وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة 
والقطاع���ات اإلعامية املختلفة في إعطاء مواد هاتني الورش���تني، القت 
الورش���تان اهتمامًا منقطع النظير من وسائل اإلعام، الذين طالبوا بأن 
تك���ون مدة الدورة لفترة أطول، وتش���تمل على زيارة ميدانية ملواقع بيئية 
هامة مثل موقع زراعة أش���جار املاجنروف، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون 
مع وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة في خور عنقر، كما خرج املشاركون 

مبجموعة من التوصيات كان أهمها:
1( أن تتبن���ى الوزارة مجموعة من املندوبني اإلعاميني، بحيث يتبعون لها 

ويقومون بتغطية كافة النشاطات البيئية.
2( ضرورة وضع وتفعيل التشريعات املتعلقة بالبيئة واحملافظة عليها.

3( أن تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية عبر الهاتف حول احملافظة على 
البيئة وعدم إلقاء املخلفات.

4( تنظي���م حملة بجمع القمام���ة كافة مبكان واح���د، وتصويره وعرضه 
بوسائل اإلعام كنوع من التوعية للجمهور.

5( إعطاء األسرة نصيب من برامج التوعية التي تقوم بها الوزارة.
هذا وقد مت نش���ر خبر صحفي عن الورش���ة باللغ���ة العربية في جريدة 
القرن، كما مت نشر خبر صحفي عن الورشة باللغة الفرنسية في جريدة 
ال ناس���يون )La Nation(، وفي ختام كل ورش���ة مت توزيع الشهادات 

على املشاركني.

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التربية والتوعية البيئية”
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مراجعة كتاب )الطريق من ريو:
 الدروس المستفادة من عشرين عامًا من المفاوضات

 البيئية متعددة األطراف(

في العام 1992م، وفي مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية أو ما صار يعرف اختصارًا ب�" قمة ريو"، 
قام قادة الدول في العالم وقتها بعمل نقلة نوعية فيما يخص "التنمية املس����تدامة"، التى أعطت أمًا 
في أن تكون تعزيزًا ملجهودات البش����رية في التمت����ع بتنمية ذات أبعاد بيئية واقتصادية متميزة، وها 
نحن بعد عش����رين عامًا من انتشار االتفاقيات البيئية متعددة األطراف، وبطريقة غير مسبوقة يحق 
لنا أن نتس����اءل ماهي النجاحات واإلخفاقات التى متت من خال هذه املس����يرة الطويلة في مس����يرة 

التنمية املتوازنة واملستدامة.
الكت����اب قام بتأليفه مجموعة من خبراء املعهد الدولى للبيئ����ة والتنمية )IISD(، وهي نفس املجموعة 
التى تقوم بإصدار "نش����رة أخب����ار األرضEarth Negotiation Bulletin ، والتى حتمل أخبار 
املفاوضات، وتوزع بش����كل يومي داخل املؤمترات البيئية الدولية، وخاصة مؤمترات األطراف للتغير 
املناخي مما أتاح لهم االطاع املباش����ر على كل ما كان يدور داخل أروقة هذه املؤمترات، والكتاب 
يقع في 308 صفحات من القطع الكبير، ومقسم إلى ثاثة أجزاء رئيسية، وهى على التوالى : نشوء 

وارتقاء االتفاقيات البيئية الدولية، ونشوء وارتقاء الفاعلني، وقضايا التفاوض وااللتزام بها.
اجل����زء األول من الكتاب يحتوي على أربعة فصول، ومثلها في اجل����زء الثاني، أما اجلزء الثالث فهو 
أطول ويحتوى على س����تة فصول، قام بتحرير الفصل 22 أكادمييًا وباحثًا بينما الفصل األخير من 

اجلزء الثالث اختص به احملرران الرئيسان ويتناول الدروس املستفادة.
يتحدث الفصل األول من اجلزء األول عن نشوء وارتقاء املفاوضات البيئية، ويتناول مؤلفا هذا الفصل 
عن تزايد إعداد هذه االتفاقيات، وتسارع خطاها بعد عام 1992م، مما أدى إلى زيادة التعقيد فيها، 
ركز الباحثان على النمو املتزايد للمجموعات غير الرس����مية في خال االجتماعات، مما س����اعد على 
حلحل����ة الكثير من القضايا عندما تصل األمور درج����ة التعقيد داخل اجتماعات هذه األطراف، كما 
تطرقا إلى العامل الزمنى واس����تخدام وس����ائل التقنية والوسائط االجتماعية أثناء مداوالت التفاوض 

مما ساعد على اختصار الكثير من الوقت وتسريع وتيرة االجتماعات.
يتحدث الفصل الثاني من اجلزء األول على العمليات االبتكارية والتكنيك، والتى استخدمت للمساعدة 
على جذب املفاوضني للوصول إلى إتفاق بعد أن تكون كافة الطرق قد سدت أمامهم، كما يقدم املؤلفان 
لهذا الفص����ل تعريفًا نظريًا مختصرًا لبعض املدارس الفكرية مث����ل البنائية االجتماعية، واالقتصاد 
الليبرالي، والواقعية السياسية، كما يتطرق إلى مفاوضات السامة البيئية والغابات والتغير املناخي، 
وكيف اس����تخدمت طرق حل النزاعات بعيدًا عن الطرق التقليدية للدبلوماس����ية الكاسيكية من أجل 
بن����اء الثقة بني األطراف املتفاوضة، ومع أن الكاتبان يقران مبحدوية هذا التكنيك إال أنهما مقتنعان 

بجدواه عندما تعقدت األمور في املوضوع حول السامة األحيائية في برتوكول قرطاجنة.
يتن���اول الفص���ل الثالث من هذا اجلزء موضوع العلوم واملعرفة ف���ي االتفاقيات الدولية، ويتطرق 
مؤلف هذا اجلزء إلى التدابير املؤسسية املتوفرة بالنسبة للعلوم من أجل تنوير صانعي السياسات 
في املجتمع التفاوضي الدولي، كما يش���ير املؤلف إلى التأثير احملدود للمعلومات العلمية في ظل 
املصالح االقتصادية املتناقضة، والقيم املتعارضة، والتجاذبات القانونية والتى كثيرًا ما تس���ود 

د. محمد سيد أحمد ساتي

مقــــال
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أجواء املفاوضات الدولية.
ويحت����وي اجل����زء الثاني من الكتاب على س����تة فصول تتبع نش����وء وتطور 
ثاثة أنواع من الفاعل����ني "actors "، لهم ارتباط لصيق باملفاوضات البيئة 
الدولية وهم على التوالي، حتالف الدول، س����كرتاريات االتفاقيات، ومنظمات 
املجتمع املدن����ي العاملة في مجال البيئ����ة، وإذا أخذنا حتالف الدول جنده 
أن����ه من صنع احلكومات حلماية مصاحله����ا، ويتطرق هذا اجلزء إلى أربعة 
أنواع من التحالفات س����ادت املفاوض����ات بني الدول من أجل احملافظة على 
مصاحله����ا املش����تركة، ويتتبع أحد املؤلفني أهمية الس����كرتاريات في مجال 
انتشار االتفاقيات متعددة األطراف، وهو ما ميكن أن نسميه "الدبلوماسية 
اخلضراء"، مثل فريق العمل ف����ي مجال االتفاقيات الكيمائية، والتى متيزت 
بحساسية املوضوع، وقد متيزت هذه السكرتاريات بقوة دافعة للوصول إلى 
اتفاق مما يستوجب وضع ضوابط للشفافية واحلوكمة في ظل وجود العديد 

من املنظمات التى متتلك موارد محدودة.
ويتك����ون اجلزء الثالث واألخير من الكتاب من أربعة فصول تتناول مواضيع 
مختلف����ة جنده����ا دومًا في مس����ار املفاوضات البيئية، وه����و الصراع حول 
التعريف����ات واملعاني ف����ي صياغة نصوص االتفاقي����ات، ويتناول هذا اجلزء 
خمس دراسات، حالة توضح طرق الوصول إلى صيغة توافقية على موضوع 
مع����ني يحتاج فيها األطراف املتفاوضة الوصول إلى أرضية ولغة مش����تركة 
لصياغ����ة النص، وهنا تبرز الصياغ����ة اإلبداعية كضرورة، والتى رمبا تقود 
إلى إيراد جم����ل ومفردات مبهمة، لكن الصياغ����ة اإلبداعية والغموض هما 

وجهان لعملة واحدة، يحتاج إليها ملوازنة األمور واحلصول على اتفاق.
هنالك فص����ل في هذا اجلزء من الكتاب يتحدث ع����ن التجارة، والتى كثيرًا 
ما تتس����رب في املفاوضات الدولية متعددة األطراف، إلرتباط السياس����ات 
االقتصادية بالبيئة على املستوى الدولي، خاصة ما يتعلق بقضايا االقتصاد 
األخض����ر، كما يقودنا الفصل العاش����ر إلى تأثير مب����دأ "االنضمام للقافلة 
Bandwagon Effect"، خاص����ة ف����ي مفاوضات األط����راف في التغير 
املناخي، ويش����ير مؤلف هذا الفصل أن هذا املب����دأ كان له مردود جيد في 
اتفاقيات الغابات، بينما ثبتت س����لبيته في برتوكول مونتريال، حيث ش����جع 

ال����دول الصناعية على إنتاج مزيد من الكيمائي����ات الضارة بالبيئة حتت ما 
يس����مي توليد "الهواء الساخن"، واملصرح ببيعه حتت مظلة برتوكول كيوتو، 
وتناول هذا الفصل مش����اكل االلتزام بتطبيق بنود االتفاقيات البيئية متعددة 
األط����راف، والتحدي����ات التى تواجه ذلك م����ن ناحية التموي����ل املالي، ونقل 

التكنولوجيا وبرامج رفع القدرات.
ويختت����م احملرران املش����رفان عل����ى الكتاب بفصل أخي����ر يتحدثان فيه عن 

"الدروس املستفادة" من عدة مفاوضات جرت منذ العام 1992م. 
والكت����اب ف����ي مجمله يتناول بالتحليل ثاثة عش����ر عملي����ة تفاوض متعددة 
األط����راف، وهذا التنوع ف����ي التناول ُيعد من أقوى نق����اط القوة فيه، فهذه 
التغطية املشار إليها أتاحت الكثير من التصنيف والتحليل املقارن، كما أن 
الكتاب عمد إلى مد القارئ مبلخص كامل لنصوص هذه االتفاقيات، وتعتبر 
اللغة املبس����طة واخلالية من املصلح����ات املعقدة عنصر جذب للقراء من غير 
املختصني، حيث تس����اعدهم على اإلملام بكثير م����ن القضايا التى تطرحها 

هذه االتفاقيات. 

Roads from Rio: Lessons Learned from Twenty Years of Multilateral 
Environmental Negotiations, Edited by Pamela Chasek and Lynn 
Wagner, Rutledge, U.K )2014(
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شارك في الورشة حوالي خمسة وثاثون شخصًا 
من جميع الوس���ائل اإلعامية في اخلرطوم ما بني 
مخرج، ومذيع، ومقدم برامج، وصحفي، باإلضافة 
إلى رؤس���اء التحرير لعدة صح���ف ورقية وإلكترونية، 
وقد ساهم اجلميع وتفاعل في حلقات التدريب على كتابة 
اخلبر البيئي بصيغ مختلفة حس���ب الوسيلة اإلعامية ومهارات 
إع���داد التقارير البيئية، وذلك على ي���دي خبراء اإلعام في أكادميية علوم 

االتصال والتدريب اإلعامي في اخلرطوم. 
وفي اخلتام قدمت الهيئة والوزارة شهادات املشاركة للمتدربني بتشريف 
حضور الس���يد الدكتور عم���ر مصطفى وكي���ل وزارة البيئة والغابات 

والتنمية العمرانية. 

التوعية البيئية ودور وسائل اإلعالم في جمهورية السودان

إعطاء اإلعالميين 

خلفية ومعلومات أساسية 

عن القضايا البيئية البحرية 

لتسهيل تناولها في البرامج 

اإلعالمية المختلفة

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التربية والتوعية البيئية”

نظم���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
)PERSGA( بالتع���اون مع وزارة البيئة والغاب���ات والتنمية العمرانية 
جلمهورية السودان ورشة عمل تدريبية لإلعاميني حول أهمية البيئات 
البحرية والّس���احلية، ودور اإلعام في التوعي���ة البيئية البحرية خال 

الفترة من 22 - 24 ديسمبر 2015م في مدينة اخلرطوم. 
وتأت���ي ه���ذه الورش���ة التدريبية لإلعاميني ف���ي إطار تنفي���ذ الهيئة 

لإلس���تراتيجية اإلقليمي���ة للتوعي���ة البيئي���ة من أج���ل التنمية 
املس���تدامة، حيث تدعم الهيئة اإلقليمية دوراإلعام في 

نش���ر ثقافة وحماية البيئة البحرية، وحتقيق التنمية 
املستدامة في الدول األعضاء في الهيئة. 

وتناولت الورشة مفهوم اإلعام البيئي ودوره في 
حتقيق التنمية املستدامة، وأهمية املوارد البحرية 
والس���احلية وأثر التغيرات املناخية على البيئات 
الس���احلية، وكذلك االتفاقي���ات الدولية اخلاصة 

بالبيئ���ة البحري���ة، وذلك بهدف إعط���اء اإلعاميني 
خلفية ومعلومات أساس���ية عن القضايا البيئية البحرية 

لتسهيل تناولها في البرامج اإلعامية املختلفة. 
وافتتح الورش���ة السيد حس���ن عبد القادر هال وزير البيئة والغابات 
والتنمية العمرانية في جمهورية السودان، والذي أكد في كلمته اهتمام 
ال���وزارة بدعم قضايا البيئة البحرية، ودعم تعزيز الس���لوكيات البيئية 
اإليجابية، والتي تس���هم في احملافظة على البيئة البحرية والساحلية، 

كما حضر االفتتاح مسؤولون كبار من وزارتي البيئة واإلعام. 
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في إطار تنفيذ إس���تراتيجية الهيئة اإلقليمية للتوعية البيئية من 
أجل التنمية املستدامة في البحر األحمر، وخليج عدن، انطلقت 
ي���وم الثاث���اء 10 نوفمبر 2015م، في قاع���ة التدريب عن بعد 
التابعة جلامعة البحر األحمر في بورتس���ودان، فّعاليات ورش���ة 
عمل تدريبية حول دراس���ة محتويات "حقيبة التربية البيئة لبيئة 
البح���ر األحمر، وخليج ع���دن"، والتي أعدته���ا الهيئة بالتعاون 
مع وزارة البيئة والس���ياحة واحلياة البرية بوالية البحر األحمر 

بجمهورية السودان. 
افتتح الورشة السيد نصر الدين أحمد العوض، مدير عام إدارة 
البيئة والسياحة واحلياة البرية، وفي كلمة له حول أهمية موضوع 
التربية البيئية، وخاصة تدريب وإعداد املعلمني في تنفيذ برنامج 
األندية البيئية املدرس���ية، ودور املؤسسات التعليمية في حتقيق 
التنمية املس���تدامة، وجهود وزارة البيئة في نش���ر الوعي البيئي 
بالتعاون مع املنظم���ات والهيئات اإلقليمي���ة والدولية املختصة، 
أش���اد الس���يد العوض بدعم الهيئة اإلقليمي���ة لوزارته في تنفيذ 
أنش���طة مختلفة في مجال حماية البيئة البحرية والّساحلية، كما 

عبَّر عن استعداد الوزارة في استمرار التعاون الفعال مع الهيئة 
في حتقيق اس���تخدام مس���تدام للموارد البحرية والساحلية في 

جمهورية السودان. 
وكان اله���دف من الورش���ة التدريبية دراس���ة محتويات "حقيبة 
التربي���ة البيئي���ة لبيئة البحر األحمر، وخليج ع���دن"، التي تعتبر 
املنهج اإلقليمي الذي أعدته الهيئة الس���تخدامها كمقرر دراسي 
إضافي للطاب في املرحلة املتوس���طة ف���ي الدول األعضاء في 

الهيئة. 
حضر الورش���ة أكثر من 40 معلم���ًا ومعلمة، وموجهني تربويني، 
ومسؤولي النشاط الطابي ميثلون 15 مدرسة، وعدد من كوادر 
وزارة التربي���ة والتعلي���م، باإلضافة إلى خب���راء احملاضرين من 
الهيئ���ة اإلقليمية، وم���ن جامعة البحر األحمر في بورتس���ودان، 
واستمرت الورشة خال الفترة من 10 – 12 نوفمبر 2015م. 
في ختام الورش���ة مت تنظيم زيارة ميداني���ة وتوعوية لعدة أماكن 
ميك���ن أخذ الطلبة إليه���ا أثناء الرحات التوعوي���ة البيئية، مثل 

محمية سنقنيب وهي محمية طبيعية بحرية. 

تدريب مدرسين على محتويات حقيبة التربية البيئية 
في جمهورية السودان
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دور العلماء في نشر الوعي البيئي 
في جمهورية جيبوتي

ومن جانب س���عى التدريب إل���ى إتاحة الفرصة 
لألئمة واخلطباء ملناقش���ة مفهوم احملافظة على 
البيئة من الناحية الشرعية، وتبادل املعلومات 
البيئية البحرية األساس���ية مع املختصني في 
الهيئ���ة ووزارة البيئي���ة اجليبوتية، ومن جانب 
آخر مناقشة الدور الوسيط الذي ميكن أن يلعبه 
خطيب املسجد لتناول مفهوم احملافظة على البيئة 

مدعومًا بالنصوص الشرعية. 
وفي اجللس���ة اخلتامية والتي حضرها س���عادة األستاذ 
دين���ي أحمد عمر � األم���ني العام لوزارة البيئة مت توزيع ش���هادات 
حضور لألئمة واخلطباء املش���اركني في التدريب، وعبَّر اجلميع عن 
شكرهم للهيئة والوزارة مع توصية بطباعة وتوزيع دليل استرشادي 

يحوي النصوص الشرعية حول احملافظة على البيئة. 

نظم���ت الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البح���ر األحمر، وخليج 
عدن، )PERSGA(، بالتعاون مع وزارة اإلس���كان والتعمير والبيئة في 
جمهورية جيبوتي ورشة عمل تدريبية لتوعية األئمة واخلطباء حول أهمية 
البيئات البحرية، وموقف اإلس���ام في احملافظة على البيئة خال الفترة 

من 18–19 نوفمبر 2015م، في قصر الشعب بجمهورية جيبوتي.
وقد ش���مل التدريب مواضيع بيئية مثل املواطن الطبيعية 

والتن���وع األحيائي، وبيئات الش���عاب املرجانية، 
واحملمي���ات الطبيعي���ة البحرية ف���ي البحر 

األحم���ر، وخلي���ج ع���دن، باإلضافة إلى 
مواضيع إس���امية كموضوع اإلسام 
وحماية البيئ���ة، والبحار ف���ي القرآن 
الك���رمي، واألخاق اإلس���امية الكفيلة 
بحف���ظ البيئة، وفي األخير دور العلماء 

في نشر الوعي البيئي.
ويأتي هذا التدريب في إطار تنفيذ الهيئة 

ل� "اإلستراتيجية اإلقليمية للتوعية البيئية من 
أجل تنمية مس���تدامة في البح���ر األحمر، وخليج 

عدن"، والتي اعتمدتها الهيئة في عام 2012م، وخاصة فيما 
يخص إش���راك الوس���طاء الذين لهم صوت ومنب���ر مثل اإلعاميني 
واخلطباء في املس���اجد ف���ي عملية التوعية ليقوموا بدورهم بنش���ر 

الوعي البيئي في أوساط بقية الشرائح املختلفة في املجتمع. 

يجب إشراك 

كل من له صوت 

ومنبر من اإلعالميين 

والخطباء في نشر الوعي 

البيئي بين شرائح 

المجتمع كافة

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التربية والتوعية البيئية”
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الس����لوك احلذر واليقظة جتاه البيئة، يجب أن يكون تطوير املعرفة واملهارات 
الضروري����ة حلمايتها وحتس����ينها ج����زءًا ال يتجزأ من النظام الع����ام للتعليم 
والتدريب، وأن التعليم البيئي كعملية يش����ارك فيه����ا األفراد واجلماعات من 
شأنها أن تسهم في تعزيز املعارف واملهارات واخلبرة ملعاجلة املشاكل البيئية 

احلالية واملستقبلية".
وأش���ار معالي الوزير إلى أن هذه الورشة التي نظمت لصالح األساتذة 
الفرنكوفوني���ني الذي يدرس���ون في قط���اع التعلي���م األهلي )اخلاص( 
تندرج ف���ي إطار تنفيذ البرنامج اإلقليمي للتوعية البيئية للبحر األحمر، 
وخلي���ج عدن، وال���ذي اعتمد من ِقَبل املجلس ال���وزاري للهيئة اإلقليمية 
)PERSGA( في عام 2012م، بهدف توعية املجتمعات الساحلية بأهمية 

وضرورة احلفاظ على املوارد البحرية. 
وذكر أيضُا أن وزارته لديها جتربة في التعاون مع املدراس في تنفيذ برنامج 
النوادي البيئية املدرس����ية، وأن هذه الورشة هي جزء من عملية توعية وتدريب 
املعلم����ني على مفهوم التربية البيئية املوجه للمحافظة على بيئة البحر األحمر، 

وخليج عدن. 
ودعا معالي الوزير املعلمني املش����اركني في الورشة إلى االستفادة من الفرصة 
عل����ى أكمل وجه، معربًا عن ش����كره للهيئة اإلقليمية للمحافظ����ة على بيئة البحر 
األحمر، وخليج عدن، على الدعم املستمر الذي تقدمه لوزارته من خال األنشطة 

اخلاصة باحملافظة على البيئة البحرية.  

نظم����ت الهيئة بالتع����اون مع وزارة اإلس����كان والتعمير 
والبيئة بجمهورية جيبوتي ورش����ة عمل تدريبية للمعلمني 
باللغة الفرنسية في املدارس اخلاصة في قصر الشعب � 

جيبوتي خال الفترة من 6 – 7 يناير 2016م. 
تأتي هذه الورش����ة ف����ي إطار تنفيذ الهيئة لإلس����ترتيجية 
اإلقليمية للتوعية البيئية ألجل التنمية املستدامة في البحر 
األحمر، وخليج عدن، وخاصة فيما يخص التربية البيئية، 
وتهدف إلى تدريب األس����اتذة حول طرق إنش����اء وإدارة 

األندية البيئية املدرس����ية في املدارس، وأيض����ُا تدريبهم على محتويات حقيبة 
التربية البيئية لبيئة البحر األحمر، وخليج عدن، التي أعدتها الهيئة لدراستها 

في املدارس املتوسطة في اإلقليم. 
افتتح الورش����ة معالي وزير البيئة في جيبوتي السيد / محمد موسى إبراهيم 
بلا، وذلك بحضور أمني عام وزارة اإلس����كان والتعمير والبيئة السيد/ ديني 
عبد الله عمر، واملستشارين الفنيني لوزير اإلسكان والبيئة السيد/ آدم حسن 
علمي، والس����يد / أبو بكر عبد الله ُعدن، وممثلني للهيئة اإلقليمية للمحافظة 
عل����ى بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، وهما الس����يد/ حبيب عبدي حس����ني، 
والدكتور /س����ليم محمود املغربي، باإلضافة إلى مس����ؤولني من دائرة البيئة 

بوزارة اإلسكان والتعمير والبيئة.
وفي كلمة له في افتتاح الورش����ة أشار وزير اإلس����كان والتعمير والبيئة إلى 
أن مواجهة التحدي����ات البيئية في مجاالت التن����وع البيولوجي، وتغير املناخ 
والتصحر والتلوث تتطلب تعبئة كافة شرائح املجتمع، وشدد على أن احملافظة 
عل����ى املوراد البيئي����ة تتم من خال التعلي����م والتوعية والتدريب للمس����ؤولني 
والقائم����ني على القطاعات املعنية بالفئات الش����بابية، وأكد الوزير على أهمية 
ال����دور الذي ميكن أن يلعبه املعلمون في التوعي����ة البيئية، وفي تعزيز حماية 

سامة البيئة والتنمية املستدامة للمجتمع. 
وأوض����ح أن تقدم االقتصاد والعلوم والثقافة ال ميكن أن يس����تمر دون األخذ 
بعني االعتبار آثار األنشطة البشرية على الطبيعة، مضيفًا القول: "في سياق 

تدريب معلمين باللغة الفرنسية
 حول إنشاء وإدارة األندية البيئية 

في جمهورية جيبوتي
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انطلقت اليوم اإلثنني 14 ديسمبر 2015م في قصر الشعب بجمهورية 
جيبوتي فّعاليات ورشة عمل تدريبية حول التربية البيئية والتي نظمتها 
الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن بالتعاون 
مع وزارة اإلس���كان والتعمير والبيئة ف���ي جمهورية جيبوتي للمدارس 

اخلاصة التي تستخدم اللغة العربية. 
افتتح الورش���ة الّس���يد عبد القادر عوليد نائب مدي���ر اإلدارة البيئية 
في الوزارة بحضور الّس���يد آدم حسن علمي املنسق الوطني لبرنامج 
التوعية البيئية في الوزارة والّس���يد حبيب عبدي حسني منسق برنامج 

التوعية في الهيئة. 
وف���ي كلمة له حول أهمي���ة موضوع التربية البيئية ودور املؤسس���ات 
التعليمية في حتقيق التنمية املس���تدامة وجهود وزارة البيئة في نش���ر 
الوعي البيئ���ي بالتعاون مع املنظم���ات والهيئ���ات االقليمية والدولية 
املختصة، أش���اد الّسيد عوليد بدعم الهيئة اإلقليمية لوزارته في تنفيذ 
أنش���طة مختلف���ة في مجال حماي���ة البيئة البحرية والّس���احلية، كما 
عّبر عن اس���تعداد الوزارة في اس���تمرار التع���اون الفّعال مع الهيئة 
في حتقيق حلم االس���تخدام املستدام للمّوارد البحرية والّساحلية في 

جمهورية جيبوتي.   
وكان الهدف من الورشة التدريبية تفعيل برنامج األندية البيئية املدرسية 
في املؤسسات التعليمية وتدريب املعلمني واملشرفني ومسؤولي النشاط 
الطابي في املدارس ورياض األطفال اخلاصة في جيبوتي العاصمة. 
كم���ا تهدف أيضا إلى ع���رض محتويات "حقيبة التربي���ة البيئية لبيئة 
البحر األحمر وخليج عدن" والتي سبق وأن أعدتها الهيئة كمنهج بيئي 

مساعد للمدارس باللغتني العربية والفرنسية. 

وحضر الورش���ة أكثر من 40 مش���اركا ميثلون 15 مدرسة وروضة أطفال 
وعدد من كوادر وزارة البيئة، باإلضافة إلى اخلبراء احملاضرين من الهيئة 
االقليمية ومن وزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم. واستمرت الورشة خال 

الفترة 14 – 17 ديسمبر 2015م. 
وفي ختام الورشة مت أيضا تنظيم زيارة ميدانية وتوعوية لعّدة أماكن ميكن 
أخ���ذ الطلبة إليه���ا أثناء الرحات التوعوية البيئي���ة مثل محمية دميرجوك 
وه���ي محمية طبيعية بحرية وهي أيضا من األراضي الرطبة في جمهورية 
جيبوت���ي، وقرية الّصيادين في لوياعادا وحديقة احليوانات التابعة جلمعية 
ديكان وهي جمعية جيبوتية فرنس���ية تهتم باحملافظة على التنوع األحيائي 

في جمهورية جيبوتي.   
وقد جاءت الورش���ة في إطار تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية للتوعية البيئية 
ألجل التنمية املس���تدامة في البحر األحمر وخليج عدن فرع التربية البيئية 

وخاصة تفعيل برنامج األندية البيئية املدرسية.   

تدريب مدرسين جيبوتيين ناطقين باللغة العربية على إدارة األندية البيئية 

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“التربية والتوعية البيئية”
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مشروع خرائط الحساسية البيئية في خطة مكافحة
الشاطىء بحسب مدى حساسيته للتلوث بالزيت، والتي قام بإعدادها خبراء اإلدارة  التلوث بالزيت في مصر

املركزية ملكافحة التلوث بالزيت بجهاز ش���ؤون البيئة، وقد أبدى اخلبراء الوطنيون 
العامل���ون في احلقل ع���ددًا من املاحظات التي اقترح���وا إضافتها بهدف تعظيم 
االس���تفادة من عملية املسح احلقلي، وبعد نقاش مثمر مت إدخال بعض التعديات 
على مناذج االستبيان واعتمادها في صورتها النهائية، ومت بعد ذلك تقسيم مراحل 
العم���ل في املش���روع على ثاث مراح���ل تبدأ املرحلة األولى من املش���روع بنهاية 
االجتماع، وتتضمن تقسيم الش���اطىء إلى قطاعات عددها 205 قطاعات، ويبلغ 
طول كل منها خمس���ة كيلومترات، وتغطي املساحة من مدينة الغردقة شمااًل، حتى 

خط احلدود مع السودان الشقيقة جنوبًا.
وف���ي اليوم الثان���ي لاجتماع مت خروج جميع املش���اركني للعمل احلقلي، حيث مت 
تقس���يم الفريق إلى قسمني، قام القس���م األول بالعمل امليداني في إحدى املناطق 
احلساس���ة بيئيًا على الساحل بعد التوجه إليها من خال سيارات الدفع الرباعي، 
بينم���ا توج���ه الفريق اآلخر بال���زورق التابع للمحميات إلى إح���دى اجلزر القريبة 
للتطبيق العملي ملا مت التدريب عليه، وبعد عدة ساعات قضاها الفريقان في العمل 
متت العودة إلى قاعة التدريب الرئيس���ية مبركز إميارس���جا، واستعرض كل فريق 
مامت رصده، ونتائج املس���وحات، ومت وضع اللمس���ات األخيرة على مناذج املسح 
احلقلي واالتفاق على الصيغة التي سيتم بها تعبئة الصور، وكيفية تسمية الصور، 
وإضافة املاحظات عليها، وبعدها مباش���رة مت البدء في جتميع البيانات امليدانية، 
واستمر ذلك ملدة أسبوعني، حيث مت بنجاح إجناز أعمال املرحلة األولى من املسح 
احلقلي واالنتهاء من جتميع كل البيانات املطلوبة وإدخالها في صيغتها اإللكترونية 

بالشكل السليم.

في إطار جهود الهيئة إلعداد خطة طوارىء إقليمية للتصدي حلوادث إنسكاب الزيت 
واملواد الضارة األخرى تعمل الهيئة على وضع خرائط حساسية بيئية على مستوى 
اإلقليم، وقد قامت الهيئة بالتعاون والتنس���يق مع جهاز ش���ؤون البيئة في جمهورية 
مصر العربية بالبدء في حتديث خرائط احلساس���ية البيئية امللحقة باخلطة الوطنية 

للتلوث بالزيت في سواحل جمهورية مصر العربية املطلة على البحر األحمر.
وق���د بدأ املش���روع بعدد م���ن االجتماعات التحضيرية إلنش���اء قاع���دة البيانات 
والنماذج اخلاصة بعمليات املس���ح واس���تمرت االجتماعات التنسيقية بني اخلبراء 
لتحديد نطاقات العمل احلقلي، وبهدف ترتيب أولويات البيئات التي سيتم مسحها، 
وكذل���ك لتوحيد املفاهيم بني الفرق التي س���تعمل على األرض، ومن اجلدير بالذكر 
أن العم���ل على األرض يتم من خال عدد من األخصائي���ني البيئيني جميعهم من 
العاملني في قطاع احملميات البحرية وأفرع جهاز ش���ؤون البيئة بجمهورية مصر 
العربية، إضافة إلى مجموعة من اخلبراء من اإلدارة املركزية ملكافحة التلوث بالزيت 

بجهاز شؤون البيئة. 
وق���د مت خال االجتماع الرئيس���ي الذي بدأ صباح ي���وم االثنني 19 مايو 2015م، 
التعريف مبنظوم���ة حديثة إلدارة البيانات اجلغرافية QGIS، وهي منظومة مفتوحة 
املص���در ومتوفرة مجان���ًا، وتتميز بإتاحة معظ���م اإلمكانات الفني���ة املوجودة في 
املنظوم���ات األخرى املرتفعة التكلف���ة، وقد تلى ذلك اس���تعراض تفصيلي لنماذج 
عمليات املس���ح امليدان���ي لتحديد األماكن األكثر حساس���ية للتلوث وطرق تصنيف 

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“مشاريع على أرض الواقع”
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وفي هذا الس���ياق تعتزم الرئاس���ة بالتعاون مع الهيئة إطاق 
سلسلة من برامج التوعية التي من شأنها زيادة الوعي البيئي 
لتقليل حجم األثار السلبية على البيئة البحرية من خال الكتيبات 
والّدراسات والبحوث والرسائل اإلعامية لصالح املتنزهني ومرتادي 
البحر األحمر، كما تعتزم الرئاس���ة من خال املشروع إقامة معارض 
دائمة تس���اهم في توضي���ح أهمية البيئة البحري���ة، وطرق احملافظة 
عليها، باإلضافة إلى اللوحات اإلرش���ادية ف���ي املرافق العامة جلذب 

أنظار املواطنني على مفهوم احملافظة على البيئة  البحرية.

للمحافظ���ة  الهيئ���ة اإلقليمي���ة  نظم���ت 
عل���ى بيئة البحر األحم���ر، وخليج عدن، 
بالتع���اون مع الرئاس���ة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة، خال الفترة من 11 - 13 
صفر 1437ه����، 23 � 25 نوفمبر 2015م، 
"امللتقى التوعوي بأهمية البيئة البحرية"، 
في الكلية اجلامعية بحقل التابعة جلامعة 
تبوك مبشاركة املس���ؤولني واألكادمييني 
واملختص���ني واملعني���ني بش���ؤون البيئة 
في مدينة حقل ش���مال اململك���ة العربية 

السعودية. 
ويأتي هذا امللتقى ضمن "مشروع التوعية 
والتربية والبيئة"، الذي تنفذه الرئاسة في 
املدن الس���احلية الواقعة بشمال اململكة 
العربية الس���عودية، وقد اش���تمل امللتقى 
على دورات تدريبية للط���اب والطالبات 
بالكلي���ة، وحلق���ة نقاش ألعض���اء هيئة 
التدري���س واملهتم���ني في مج���ال البيئة 

البحرية، مبش���اركة عدد من اخلبراء 
املختصني ف���ي البيئ���ات البحرية 

والساحلية من الهيئة والرئاسة. 
يه���دف امللتقى إلى نش���ر الوعي 
البيئ���ي من أج���ل احملافظة على 
البيئ���ة البحري���ة م���ن التأثيرات 

السلبية، وإبراز دور الرئاسة العامة 
لألرص���اد وحماي���ة البيئ���ة وأهدافها 

وخدماته���ا لتوعي���ة املجتمع بجمي���ع فئاته، 
وإشراك املؤسسات احلكومية ذات العاقة بالبيئة مثل التربية والتعليم 
والقطاع اخلاص لتحقيق التكامل من أجل احملافظة على بيئة اململكة 

بجميع أشكالها. 

النشاطات التي تم تنفيذها 

الملتقي التوعوي بأهمية البيئة البحرية بمدينة حقل 

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“مشاريع على أرض الواقع”
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الملتقي التوعوي بأهمية البيئة البحرية بمدينة الوجه 

انطلق يوم الثاث���اء 19 ص���فر 1437ه����، امل��واف��ق 
1 ديس���مبر 2015م، فعاليات امللتقى التوعوي بأهمية 

البيئ���ة البحري���ة مبحافظ���ة الوجه، وال���ذي نظمته 
الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، بالتعاون مع 
الهيئة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر األحمر، 
وخليج عدن، واس���تضافه املعهد الصناعي الثانوي 

وكلية التميز. 
ويأت���ي هذا امللتقي ضمن مش���روع التوعية والتربية 
والبيئة، الذي تنفذه الرئاس���ة باملدن الس���احلية في 
الس���عودية، واستمر امللتقى ملدة ثاثة أيام، اشتملت 

على دورات تدريبية للطاب والطالبات باملعهد الصناعي 
وكلية التميز، وحلقة نقاش بنادي احلي، وألعضاء هيئة 
التدريس، واملهتمني في مجال البيئة البحرية، شارك فيه 
عدد من اخلبراء املختصني في البيئة البحرية من الهيئة 
اإلقليمي���ة للمحافظ���ة على بيئة البح���ر األحمر، وخليج 
عدن، والرئاس���ة العامة لألرصاد وحماي���ة البيئة، كما 
اش���تمل امللتقى على محاضرات للطاب والطالبات عن 
العاقة ب���ني البيئة والصناعة والنفايات املبعثرة، وكذلك 
عن أهمية البيئة البحرية واملخاطر التي تتعرض لها بيئة 

البحر األحمر. 
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دعم الجهود الوطنية في المملكة العربية السعودية 
لتطبيق األدوات القانونية اإللزامية

عليها تلك الدول طوعيًا أصبح اعتبارًا من 1 /1 /2016م، هذا التدقيق 
إلزاميًا جلمي���ع الدول األعضاء، وفي إطار اس���تعداد اململكة ألعمال 
التدقيق قامت الهيئة بعقد ورش���ة العمل تلك لتعريف املش���اركني على 
إجراءات التدقيق واخلطوات الواجب اتباعها من كافة املؤسسات التي 

ُتعنى بعمليات النقل البحري في اململكة.
حضر الورشة ممثلون عن وزارة النقل، وزارة البترول والثروة املعدنية، 
املؤسس���ة العامة للموان���ئ، القوات البحرية، ح���رس احلدود، أرامكو 
الس���عودية، ومت االتفاق على عقد ورش���ة أخرى مع نهاية شهر مارس 
2016م، خاصة مبنس���وبي الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة في 

كاف���ة أنحاء اململكة، تتناول االتفاقي���ات املتعلقة بالبيئة والصادرة عن 
املنظمة البحرية، وحتضير خطة عمل مستقبلية. 

ف���ي إطار التعاون الوثيق ما بني الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر، وخليج عدن، والرئاس���ة العامة لألرصاد وحماية البيئة، 
وفي إطار اإلع���داد ملتطلبات برنامج التدقيق اإللزامي للدول األعضاء 
في املنظمة البحرية الدولية، مت إعداد مشروع على أرض الواقع جرى 
من خاله التعاقد مع اخلبير الدولي الدكتور القبطان مهاب أبو القوام 
لعقد ورشة عمل حول دعم اجلهود الوطنية في تطبيق األدوات القانونية 
اإللزامي���ة للمنظمة البحرية الدولية لبرنامج التدقيق في اململكة العربية 
الس���عودية، في الفترة من 10 – 12 ربيع األول 1437ه�، املوافق 21 - 

23 ديسمبر 2015م، والتي عقدت في مقر الهيئة بجدة. 

فبعد أن كان التدقيق من ِقَبل املنظمة البحرية على مدى تفعيل تطبيق 
ال���دول األعضاء لاتفاقيات الدولية الصادرة ع���ن املنظمة واملصادقة 

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“مشاريع على أرض الواقع”
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أولويات الرصد البيئي وتطوير الشروط المرجعية لتحديد معهد وطني
 لتنفيذ أنشطة الرصد البيئي واالقصادي - االجتماعي في السودان

تحديد وحصر المعاهد العلمية التي 
يمكنها تنفيذ أنشطة الرصد البيئي واالقتصادي 
االجتماعي، علوم البحار في جامعة البحر األحمر 

لتنفيذ برنامج الرصد

ف���ي إطار تنفيذ أنش���طة املكون الثالث من مكونات مش���روع 
اإلدارة اإلس���تراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر األحمر، 
وخليج عدن، عقدت الهيئة اجتماعًا مع جلنة التس���يير الوطنية 
السودانية في مدينة بورسودان خال الفترة من 17 – 20 يناير 

2015م، وذلك ملناقشة املواضيع التالية: 
 حتديد أولويات الرصد في الساحل السوداني.

 تطوير ش���روط مرجعية الختيار مؤسس���ة وطنية علمية للقيام 
بعمليات الرصد. 

 مناقش���ة االحتياج���ات من املع���دات والتجهي���زات، ووضع 
مواصفات محددة لها متهيدًا للقيام بعملية الشراء.

وق���د قابل وفد الهيئة معالي وزي���ر البيئة بوالية البحر األحمر، 
وجلنة التسيير الوطنية واملس���ؤولني في جامعة البحر األحمر، 

ومعهد أبحاث الثروة السمكية، وكان من نتائج االجتماعات:
 حتدي���د وحص���ر املعاهد العلمية التي ميكنها تنفيذ أنش���طة 
الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي، وقد متت التوصية من 
ِقَبل جلنة التسيير الوطنية باختيار كلية علوم البحار في جامعة 

البحر األحمر لتنفيذ برنامج الرصد.
 حتدي���د مواعيد الس���تام العروض من كلية عل���وم البحار في 

جامعة البحر األحمر، والتي وقع عليها االختيار. 
 وضع الترتيبات اإلدارية لش���راء وتس���ليم املع���دات اخلاصة 

باحملميات التى مت اختيارها لتسلم املعدات. 
 تقوم كلية علوم البحار بتس���ليم إدارة املشروع كشفًا مبعدات 

الّرصد املطلوبة.

مشروع اإلدارة اإلستراتيجية بنهج النظام البيئي
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مراجعة التشريعات الوطنية للموارد البحرية الحية 
في جمهورية السودان

عقدت الهيئ����ة اإلقليمية للمحافظة على بيئ����ة البحر األحمر، 
وخليج عدن، ورشة عمل تدريبية وطنية ضمت 24 مشاركُا من 
مختلف اإلدارات احلكومية بوالية البحر األحمر، واملستفيدين 
من مش����روع نه����ج النظ����ام البيئي، وأعضاء جلنة التس����يير 
الوطنية، وفريق مس����ح م����ن املس����تفيدين واملجتمع احمللي، 
خال الفترة من 1 - 2 فبراير 2015م، مبدينة بورتس����ودان – 

جمهورية السودان، تركزت أهداف الورشة على التالي:
• التوعي����ة بالسياس����ات "إدارة النظام البيئ����ي"، واملبادرات 

واالتفاقيات اإلقليمية والدولية في هذا املجال.
• تقدمي املشاركني لنظم التدقيق والتقييم وحتديث املعلومات.

• مناقش����ة ما توصلت إليه فرق املس����ح واألمور املس����تقبلية 
والتوصيات.

مناقشة استبيان املسح بخصوص املستفيدين وتدريب الفريق 
الوطني على طرق البحث واملس����ح وجمع البيانات باستخدام 

االستبيانات. 

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“مشاريع على أرض الواقع”
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وخلي���ج عدن"، والذي يركز على تنفيذ أنش���طة منوذجية على أرض 
الواقع لدعم تبني مبادئ نهج النظام البيئي في إستراتيجيات وآليات 
وممارس���ات نظم اإلدارة احلالية، مع توضيح القيمة املكتس���بة من 
خال املش���اركة اإليجابية ألصحاب املصلحة ومس���تخدمي املوارد 

البحرية،
وجاءت الورش���ة املذكورة ضمن أنش���طة املكوِّن الثاني للمش���روع 
الذي يس���عى إلى دعم القدرات املؤسس���ية وقدرات املجتمع احمللي 
لاستخدام األمثل للموارد وحمايتها وزيادة املنافع املشتقة من هذه 
املوارد بنهج مس���تدام، وحيث إن اإلدارة املستدامة والنهج املستند 
عل���ى النظام البيئي تعتمد على وجود قاعدة قانونية وإس���ترتيجيات 
وسياسات إدارية تسمح بتطبيقه، فذلك يتطلب تقييم الوضع الراهن 
للتشريعات، والسياسات اإلدارية اخلاصة باستغال وحماية املوارد 
البحرية احلية، لتحديد الفرص املتاحة والتمكن من صياغة توصيات 
لتطويره���ا مما يتيح تبني مبادئ وآليات تطبيق النهج املس���تند على 

النظام البيئي.

نظمت الهيئة ورش���ة العمل اإلقليمي���ة الثانية حول "تقييم 
تش���ريعات وسياس���ات إدارة املوارد البحري���ة احلية في 
البح���ر األحمر، وخلي���ج عدن"، خال الفت���رة من 17-15 
رج���ب 1436ه����، املوافق 4 - 6 ماي���و 2015م، وذلك مبقر 
الهيئة مبدينة جدة، وقد ش���ارك في الورشة خبراء دوليني، 
وخبراء من الهيئة ودول اإلقليم، حيث تركز برنامج الورشة 
على مناقش���ة نتائج املس���ودات األولية لتقارير الدراسات 
الوطنية، ومسودة التقرير اإلقليمي املتعلق مبراجعة وتقييم 
التش���ريعات والسياس���ات اخلاصة بإدارة املوارد البحرية 
احلية واالس���تزراع البحري، كما ناقش���ت الورشة أيضًا 
الدليل االسترش���ادي إلج���راء دراس���ات التقييم اخلاصة 
بالتشريعات والسياسات، كأحد مخرجات الدراسة لتسهيل 
تنفيذ الدراسات املستقبلية ضمن اإلدارة التكيفية للموارد 
البحرية احلية في إطار تطبيق مشروع نهج النظام البيئي، 
وتناولت الورش���ة كذلك خطة العمل لألنش���طة النموذجية 
ضمن املشروع لدعم متابعة تنفيذ التوصيات املقترحة من 

دراسات التقييم على املستويات الوطنية.
تأت���ي هذا الدراس���ات ضمن أنش���طة مش���روع "اإلدارة 
اإلس���تراتيجية بنهج النظ���ام البيئي ف���ي البحر األحمر، 

تقييم تشريعات وسياسات إدارة الموارد البحرية الحية
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لدى املجتمعات الساحلية في احملميات البحرية"، ويحتوي الدليل على 
ع���دة وحدات تدريبية تغطي ط���رق وأدوات تطبيق نهج النظام البيئي 
واإلدارة التش���اركية في تطوير إدارة املصايد السمكية، ومشروعات 
االستزراع السمكي، والسياحة البيئية البحرية، وغيرها من األنشطة 
االقتصادية التي تشكل عادًة وسائل كسب العيش الرئيسية والرديفة 
بالنس���بة للمجتمعات الس���احلية ف���ي احملميات البحري���ة، وذلك مع 
ش���رح األدوات املس���اندة في التطبيق مثل إدارة املخاطر ملشروعات 
االس���تثمار في هذه املوارد، وحتسني جودة املنتج والتسويق، ومراقبة 
وضع موارد النظام البيئي واألرصدة الطبيعية لضمان اس���تدامتها، 
ومن ثم اس���تدامة املشروعات االس���تثمارية لدعم وسائل الدخل التي 

تعتمد عليها. 
وقد هدفت الورش���ة في األس���اس إلى عرض ومناقشة مسودة الدليل 
االسترش���ادي بغرض إدراج مقترح���ات املختصني هذه املجاالت في 
دول الهيئة، حيث يتم اس���تكمال الدليل الس���تخدامه كمادة مرجعية 
في التدري���ب، وإعداد املدربني من دول الهيئة ملش���اركتهم الحقًا في 
تنفيذ الورش الوطنية ضمن برام���ج رفع القدرات التي تنفذها الهيئة 
في الدول لتنمية قدرات الشرائح املستهدفة من الدليل االسترشادي، 

وذلك في إطار املشروع احلالي واملشروعات املستقبلية.

قامت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، 
بعقد ورش���ة إقليمية ح���ول "نهج النظام البيئي واإلدارة التش���اركية، 
ووس���ائل كسب العيش للمجتمعات الس���احلية"، خ���ال الفت���رة من 
21 - 23 شعبان 1436ه�، املوافق 8-11 يونيو 2015م، مبقر الهيئة 
بجدة، وش���ارك بالورش���ة 20 متدربًا من دول الهيئ���ة، وقد مت تنظيم 
الورش���ة في إطار تنفيذ مشروع "اإلدارة اإلستراتيجية املستندة على 
نهج النظ���ام البيئي في البحر األحمر، وخليج عدن"، بالش���راكة مع 
البنك الدولي، حيث ميثل بناء القدرات املؤسسية والبشرية لتطبيق نهج 
النظام البيئي في تطوير وإدارة وسائل كسب العيش لدى املجتمعات 

الساحلية أحد األنشطة الرئيسية ضمن املكون الثاني للمشروع.
تركزت الورش���ة في طرق تخطيط وإدارة وس���ائل كسب العيش لدى 
املجتمعات الساحلية، خاصة داخل احملميات البحرية، باالستناد على 
نهج النظام البيئي واإلدارة التش���اركية، مما يحقق التخطيط واإلدارة 
الس���ليمة واس���تدامة املش���روعات التي تس���تهدف تنمية املجتمعات 
الساحلية وحتسني وسائل الدخل من خدمات النظام البيئي، وإدراكهم 

ألهمية أهداف احملافظة، وبالتالي مشاركتهم اإليجابية في ذلك. 
لهذا الغرض قامت الهيئة بتطوير مس���ودة دليل استرش���ادي تدريبي 
حول "نهج النظام البيئي واإلدارة التش���اركية ووسائل كسب العيش 

بناء القدرات لتطبيق نهج اإلدارة 
المستند على النظم البيئية

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“مشاريع على أرض الواقع”
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توقيع عقود لتنفيذ أنشطة الرصد البيئي واالقتصادي 
االجتماعي في األردن والسودان

ورش العمل االفتتاحية لتنفيذ برامج الرصد البيئي واالقتصادي 
االجتماعي في األردن والسودان

بع����د أن عق����دت الهيئة اجتماعات مع جلان التس����يير الوطنية في كل من األردن 
)خ����ال نوفمبر 2014م(، وفي الس����ودان )خال يناي����ر 2015م(، لتحديد جهات 
ومعاهد وطنية لتنفيذ برامج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي ضمن املكون 
الثالث من مكونات مشروع اإلدارة بنهج النظام البيئي في البحر األحمر، وخليج 
ع����دن، واالنتهاء من جميع اخلطوات الازمة إلبرام العقود حس����ب نظام الهيئة، 
ونظ����ام البنك الدولي، مت توقيع عقد لتنفيذ أنش����طة الرصد البيئي واالقتصادي 
االجتماعي في األردن في أبريل 2015م، وفي السودان في يونيو 2015م، حيث مت 
 ،)IRCWEE( التعاقد في األردن مع املركز الدولي لبحوث املياه والبيئة والطاقة
التابع جلامعة البلقاء التطبيقية، كما مت توقيع العقد في الس����ودان مع كلية علوم 
البحار التابعة جلامعة البحر األحمر، حيث يجري تنفيذ برامج الرصد بإش����راك 
مؤسس����ات املجتمع ذات الصلة وأصحاب املصلحة احملليني، وتطبيق مبادئ نهج 

النظام البيئي في أنشطة الرصد في كل من البلدين.

عقدت ورش����ة العمل االفتتاحية لتنفيذ برنامج الرصد في األردن في قاعة اجلمعية امللكية حلماية 
البيئ����ة البحرية في مدينة العقبة باململكة األردنية الهاش����مية، يوم األحد 31 مايو 2015م، وقد 
ش����ارك منس����ق برنامج الرصد اإلقليمي في الهيئة في ورش����ة العمل، وقدم����ت عروض من ِقَبل 
املختصني الرئيسيني في الفريق الذي سينفذ أنشطة الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي في 
األردن، وقد ش����ارك أعضاء جلنة التوجيه الوطنية في ورش����ة العمل، وبعد العروض التقدميية مت 
فتح املجال للمناقش����ة، حيث تضمنت نقاط النقاش الرئيس����ية التركيز على مشاركة املجتمع في 
تنفيذ األنشطة، والتأكيد على تكاملية العمل بحيث ُتكمل جميع مكونات املشروع بعضها البعض.
كما عقدت في مدينة بورتس����ودان بجمهورية الس����ودان ورش����ة العمل االفتتاحية لتنفيذ أنشطة 
الرص����د البيئي واالقتصادي االجتماعي في الس����ودان بقاعة مكتب رئيس جامعة البحر األحمر، 
يوم االثنني 15 يونيو 2015م، وقدمت عروض من املختصني الرئيس����يني في الفريق الذي سينفذ 
أنشطة الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي في السودان، وشارك في ورشة العمل أعضاء جلنة 
التوجيه الوطنية، وبعد العروض التقدميية مت فتح املجال للمناقشة، حيث شملت النقاط الرئيسية 
التأكيد على مش����اركة املجتمع احمللي في تنفيذ أنشطة الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي، 
والتأكيد على تكاملية العمل بني مكونات املش����روع املختلفة، وكاس����تجابة فورية لهذه التوصية، 
مت تسليم االس����تمارات لتسجيل أصحاب املصلحة في إطار املكون الثاني من مكونات املشروع 
للباحث الرئيس����ي في الفريق الدكتور معمر الطيب، بحيث يتم تفريغ االستبيانات واالستفادة من 
البيانات املوجودة فيها إلعداد استبيانات الرصد االجتماعي واالقتصادي ضمن هذا البرنامج.
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تحديد مواقع الرصد البيئي في السودان

قام االستش���ارى الدولى في 9 أكتوبر 2015م، يرافقه 
فري���ق من كلية علوم البحار ف���ي جامعة البحر األحمر 
بوض���ع خطط الرصد وحتديد املواق���ع للمرجان، وزار 
الفريق إثنان من مواقع الرصد، كان قد مت حتديدهما 
من قبل بواس���طة مش���روع املتنزهات األفريقية، وكان 
اله���دف م���ن الزيارة حتدي���د أنواع الرص���د املطلوبة 
خلطة احملميات ولاس���تفادة من خبرات االستشاري، 
والذي عمل من قبل في السودان لتحديث هذه اخلطط 
واحملافظة على الس���جات الس���ابقة للرصد في هذه 

احملميات.

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“مشاريع على أرض الواقع”
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اجتماع مع المؤسسات المعنية بالرصد البيئي 
في جيبوتي

عق���د االجتماع يوم األربعاء 21 أكتوبر 2015م، مبكتب مدير 
البيئة في وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة في جيبوتي، بحضور 

ممثلني عن املعاهد واجلهات الوطنية املعنية بالرصد البيئي.
يأتي هذا االجتماع كمتابع���ة لتوصيات االجتماع األول للجنة 
التوجيهي���ة الوطني���ة في جيبوت���ي، التي خرج���ت بقائمة من 
التوصي���ات، مبا في ذل���ك التأكيد على أن مك���ون الرصد في 
املش���روع هو األولوية، وأن خطة العمل لتنفيذ أنشطة الرصد 
يج���ب أن تناق���ش، ويت���م إعدادها في أقرب وق���ت ممكن بعد 
االجتم���اع األول، وق���د اتفقت اللجنة التوجيهي���ة الوطنية على 
اختيار منطقة جزيرة موس���ى مس���كالي كموقع ريادي لتنفيذ 

أنشطة الرصد ضمن املشروع.
وكان الغرض من االجتماع مناقش���ة أولويات الرصد، إضافة 
إل���ى االتفاق على أنش���طة الرص���د التي س���يتم تنفيذها في 
جيبوت���ي، والتحضير الختيار املعهد املناس���ب لتنفيذ الرصد 

البيئ���ي واالقتصادي االجتماعي في املوقع املختار في جيبوتي 
بدءًا من العام الثالث املشروع.

وقد اتفق املشاركون في االجتماع على ما يلي:
• مت اختي���ار مركز الدراس���ات والبحوث ف���ي جيبوتي لتنفيذ 
أنش���طة الرصد بالتعاون مع اجلهات األخرى ذات الصلة، وال 
س���يما وزارة البيئة وجامعة جيبوتي، والتأكيد على مش���اركة 

املجتمع احمللي في أنشطة الرصد.
• يتولى املنس���ق الوطني متابعة إع���داد الترتيبات الازمة بني 

وزارة البيئة واملركز متهيدًا إلعداد عقد الرصد البيئي.
• حال االنتهاء من إعداد الوثائق املطلوبة يقوم املنس���ق الوطني 
بإباغ وحدة تنسيق املشروع للمضي قدما في إجراءات إبرام 
عق���د الرصد البيئ���ي واالقتصادي االجتماعي ف���ي جمهورية 

جيبوتي. 
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تبادل البيانات األولية والخبرات في التحاليل الميدانية 
للرصد البيئي واالقتصادي واالجتماعي

بالتعاون مع س���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، عقدت الهيئة 
ورش���ة عمل إقليمي���ة حول " تب���ادل البيانات األولي���ة واخلبرات في 
التحاليل امليدانية للرص���د البيئي واالقتصادي االجتماعي في البحر 
األحمر، وخليج ع���دن "، وذلك خال الفترة من 3 – 5 - 11 /2015م، 

في مدينة العقبة باململكة األردنية الهاشمية. 
يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار تنفيذ مشروع االدارة اإلستراتيجية 
بنهج النظام البيئي في البحر األحمر، وخليج عدن، والذي تنفذه الهيئة 
اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، بالتعاون مع 

البنك الدولي، وبدعم من مرفق البيئة العاملي. 
وتندرج الورش���ة ضم���ن تنفيذ أنش���طة املكون الثالث م���ن مكونات 
املش���روع، والذي ُيعنى بالرصد البيئ���ي واالجتماعي االقتصادي في 
املناطق الس���احلية في اإلقليم، ويش���تمل على مراجعة لطرق الرصد، 
وتقيي���م الوضع الراهن في الدول، والتع���رف على نقاط الضعف ليتم 
التطوير على أس���اس علمي مدروس، كما يش���تمل مكون الرصد على 
توفي���ر أجهزة وأدوات وعقود مع معامل وطنية لتنفيذ الرصد، وقد بدأ 
فعليًا تنفيذ أنش���طة الرص���د في كل من اململكة األردنية الهاش���مية، 
وجمهورية السودان حس���ب نهج النظام البيئي وحسبما مت تثبيته في 
آلية إدارة املش���روع، وذلك بعد أن مت حتديد هذه األنش���طة من ِقَبل 
الدول ومبوجب أولوياتها، وذلك ضمن معايير قياس نتائج تقدم س���ير 
املشروع التي سبق أن مت إعدادها خال املرحلة التحضيرية للمشروع 

بالتنسيق الكامل مع الدول.

يقوم بتنفيذ الرصد في الدول املش���اركة املؤسس���ات املعنية بالرصد 
البيئي واالقتصادي االجتماعي، ويشتمل على رصد الصفات الطبيعية 
ملياه البحر والرواس���ب والكائنات احلية، املوائل الرئيس���ية واألنواع، 
وكذلك املتغيرات االجتماعي���ة واالقتصادية، ويتم تنفيذ الرصد بنهج 
النظام البيئي، حيث يتم إش���راك أصح���اب املصلحة وأفراد املجتمع 

احمللي في املناطق املستهدفة في أنشطة الرصد املختلفة. 
وقد ش���ارك في الورش���ة حوال���ي 55 من املتخصص���ني في الدول 
املش���اركة، فضًا عن عدد من االستش���اريني الوطني���ني والدوليني، 
حيث وفرت الورشة الفرصة لتبادل اخلبرات واالستفادة من الدروس 
خال إجراء الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي الفعلي، وهدفت 

الورشة إلى:
• مناقشة النتائج األولية في أنشطة الرصد الوطنية.

• مناقش���ة الدروس املس���تفادة وحتديد التحديات التي تواجه أنشطة 
الرصد.

• التحقق من فعالية جدولة وعرض البيانات ووضعها في قاعدة بيانات 
إقليمية.

• تنسيق وتوحيد الطرق املستخدمة في الرصد ما بني الدول املشاركة. 
كما مت خال الورش���ة مناقش���ة الدليل الذي وضعت���ه الهيئة في عام 
2002م، لُط���رق الرصد املختلف���ة، ومت حتديثه من خال املش���روع 
احلالي، ويتم استخدامه من ِقَبل املعنيني بالرصد البيئي واالقتصادي 

االجتماعي.

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“مشاريع على أرض الواقع”
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بالتع����اون ب����ني وزارة اإلس����كان والتعمي����ر والبيئة في 
جيبوتي، والهيئ����ة اإلقليمية للمحافظة عل����ى بيئة البحر 
األحمر، وخليج عدن، مت تنظيم ورشة عمل تدريبية وطنية 
حول "الرص����د البيئي واالقتص����ادي االجتماعي لتوعية 
أصحاب املصلحة في جيبوتي، عقدت في قصر الش����عب 
ف����ي مدينة جيبوتي، يوم األح����د 15 /11 /2015م، حتت 
رعاي����ة األمني العام لوزارة اإلس����كان والتعمير والبييئة، 
وق����د جاء انعقاد ورش����ة العمل في إطار تنفيذ أنش����طة 
مش����روع اإلدارة اإلس����تراتيجية بنهج النظام البيئي في 
البحر األحمر، وخليج عدن، والذي تنفذه الهيئة بالتعاون 
مع البن����ك الدولي، وبتموي����ل من مرفق البيئ����ة العاملي، 
ويهدف إلى حتسني إدارة املوارد البحرية وتعزيز مفهوم 
اإلدارة بنهج النظام البيئي في مناطق احملميات البحرية 

في إقليم البحر األحمر، وخليج عدن.
وقد ش����ارك في الورش����ة حوالي أربعني مشاركًا ميثلون 
اجله����ات املختلفة ذات العاقة ف����ي جيبوتي، وقد وفرت 
ورشة العمل فرصة فعالة للحوار وتبادل اآلراء، واالطاع 
على الوضع القائم واملش����اكل والتحدي����ات، التي يعاني 
منها الصيادون، ومن ثم مناقش����ة احللول املقترحة وآلية 

وضع احللول لهذه القضايا.

وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات كان من أهمها:
1 - منع التجريف من السفن اخلارجية.

2 - يجب مش����اركة املعني����ني عند وضع التش����ريعات 
املتعلقة باملصايد.

3 - يجب وضع احللول املناس���بة للقضايا واملشاكل 
التالية، والتي ُيعاني منها الصيادون في جيبوتي:

أ( صي����د املتعة من ِقَبل الس����ياح، بينما ال يس����تطيع 
الصياد اجليبوتي من االستفادة من هذه املوارد.

ب( الصيد اجلائر خليار البحر عن طريق التسلل ليًا.
ج( صيد الفراخ بالغوص مع تكس����ير البيئة احلاضنة 

)املرجان(.
د( استخدام الشباك ذات الفتحة الصغيرة دون قيود.

ه�����( تص���دير الصيد واملرج����ان، حيث يوجد معلومات 
لدى الصيادين حول ذلك.

و( س����يتم انشاء ميناء تصدير فوس����فات في جيبوتي، 
وهذا س����يزيد م����ن خطورة مي����اه االتزان عل����ى البيئة 

الساحلية.

4 - تس���هيل س���بل التواصل مع اجلهات املعنية – خفر 
السواحل، الشؤون البحرية، وزارة الزراعة، وزارة البيئة. 

الرصد البيئي واالقتصادي واالجتماعي 

لتوعية أصحاب المصلحة في جمهورية جيبوتي
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هدفت الورشة إلى تدريب الباحثين 

والمختصين والمهتمين بالثدييات البحرية 

على استخدام دليل طرق رصد الثدييات 

البحرية وموائلها، وتقييم الوضع الراهن

األحم���ر، وخليج عدن، كما تتطرقت الورش���ة إلى الس���بل الكفيلة 
باحملافظة على هذه األنواع الهامة، وكيفية املس���اهمة في بقائها، 
لتك���ون ثروة لنا، ولألجيال القادمة ملا حتتويه من مردود اقتصادي 
كبير، كما أوصى املش���اركون بالورش���ة بوجود آلية إلعداد خطة 
عمل إقليمية على غرار خطط عمل وطنية تخدم ثاثة أهداف، منها: 
حال���ة الثدييات البحرية في اإلقلي���م، والتعليم، والتوعية حول هذه 
الكائنات املعرضة لانقراض، وعمل دراس���ات ومسوحات ميدانية 
ح���ول حالة هذه الكائنات املهمة عامليًا، ما يضع دول الهيئة ضمن 
الدول التي تس���هم في اجلهود العاملي���ة حلماية كائنات حية مهمة 

معرضة لانقراض عامليًا.

قام���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج 
عدن بعقد ورش���ة عمل إقليمية ضمن أنش���طة مش���روع اإلدارة 
اإلس���تراتيجية بالنهج البيئ���ي في البحر األحم���ر، وخليج عدن، 
ح���ول "حالة الثدييات البحرية في اإلقلي���م واملخاطر التي تهددها 
وطرق الرصد واحلماية"، في جدة خال الفترة من 11 - 13 صفر 
1437ه�، املوافق 23 - 25 نوفمبر 2015م، وش���ارك في الورش���ة 
حوالي 25 م���ن املهتمني واملختصني والباحثني ومديري احملميات 
البحرية بالدول األعضاء في الهيئة، وقام بأعمال الورش���ة خبيرين 

دوليني باإلضافة إلى خبراء من الهيئة. 
وم���ن املعروف أن الثديي���ات البحرية املوجودة ف���ي اإلقليم تضم 
احليتان والدالفني وعرائس البحر )األطوم(، والتي تعيش س���ابحة 
قرب سطح املاء، وأن هذه الكائنات متتاز ببعض الصفات اخلاصة 
بها، حي���ث إنها من الكائنات ثابتة احل���رارة )ذوات الدم احلار(، 
وتتنف���س واملهتمني بالثدييات البحرية على اس���تخدام دليل طرق 
رص���د الثدييات البحري���ة وموائلها، وتقييم الوض���ع الراهن لهذه 
احليوانات واملخاطر التي تهددها، وطرق احلماية واحملافظة عليها، 
إضاف���ة إلى حتديد مناطق انتش���ار وتوزي���ع كل منها في البحر 

حالة الثدييات البحرية في اإلقليم والمخاطر 
التي تُهددها وطرق الرصد والحماية

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“مشاريع على أرض الواقع”
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نظمت الهيئة ورش���ة عمل وطنية حول إدراج مب���ادئ نهج النظام البيئي، 
واإلدارة التشاركية في تشريعات وسياسات املوارد البحرية احلية، واختيار 
مش���روعات دعم مصادر الدخل للمجتمعات الساحلية" مبدينة بورتسودان 
بجمهورية الس���ودان، خال الفترة من 14-16 ديس���مبر 2015م، والتى 
شارك فيها 45 مشاركًا من مختلف القطاعات واملستفيدين بهدف مناقشة 
والتحقق من نتائج تقييم التش���ريعات الوطنية ف���ي مجال املوارد البحرية 
احلية، وبناء الزخم املطلوب لتضمني أساس���يات نه���ج النظام البيئي في 
التشريعات والسياس���ات الوطنية، وقد وفرت الورشة منبرًا جيدًا ملناقشة 
كافة التش���ريعات واألنظمة احلكومية فيما يتعلق بإدارة الثروة السمكية، 

وإخراج مسودة خطة إدارية ملتنزه محمية دونقناب الوطني.
ومن النتائج الرئيس���ية ألعمال الورش���ة التحقق من وإث���راء نتائج التقييم 
الوطن���ي وتوصياته حول السياس���ات والتش���ريعات املطلوبة إلدراج نهج 
النظام البيئي واإلدارة التش���اركية، كما قامت الورش���ة مبناقشة احلوكمة 
واألم���ور التنظيمية األخرى كجزء من خط���ة إدارة املناطق احملمية، كما 
عمدت الورش���ة إلى وضع خارطة طريق ملتابعة األنشطة املتعلقة بإصاح 
التشريعات والسياسات ونظم اإلدارة فيما يتعلق باملوارد البحرية احلية. 

وم���ن النتائج الهامة أيضًا حضور فعاليات الورش���ة م���ن ِقَبل خبراء من 
كرسي اليونسكو للعلوم البحرية، واللجنة الوطنية للتعليم والعلوم والثقافة، 
وهم اجلهات املوكل لها من ِقَبل احلكومة السودانية تقدمي الطلب الرسمي 
ملنظمة اليونس���كو إلدراج محميات س���نقنيب ودونقناب في الئحة التراث 
العامل���ي، وتركز جزء من النقاش في الورش���ة ح���ول تضافر اجلهود بني 
أنش���طة املش���روع، خاصة مبا ينعكس من نتائج ملموسة من ناحية دعم 
إدارة املناط���ق احملمي���ة، وتقوية احلوكمة من خ���ال اإلصاحات املتعلقة 

بالسياسات والتشريعات، وانعاكسها اإليجابي على االعتراف الدولي بها 
كمناطق تراث عاملي.

كما تضمن برنامج الورش���ة جزء خاص بالتدريب على اس���تخدام مبادئ 
نه���ج النظام البيئي في تطوير وتنفيذ مش���روعات منوذجية لدعم خيارات 
ُس���بل كسب العيش خاصة بني مجتمع الصيادين احملليني، مثل السياحة 
البيئي���ة واحلرف اليدوية، واألعمال الصغيرة لتنويع مصادر الدخل وتوفير 
فرص العمل، وتخفيف الضغوط على املوارد البحرية خال الفترات احلرجة 
ملراحل حياة ومنو األسماك، حيث متت مناقشة اخليارات التي مت حتديدها 
من خ���ال االجتماعات الس���ابقة مع املس���تفيدين من أعض���اء املجتمع 
احمللي وال���وكاالت احلكومية املختصة بالصيد واحلياة البرية، وخبراء من 
اجلامعات ومراكز األبحاث وجمعيات الصيادين واجلمعيات األهلية، والتي 

تركزت في عدة خيارات أهمها:
• تشجيع اإلستزراع الس���مكي البحري خاصة األقفاص العائمة لألنواع 

احمللية من األسماك، واملزارع العائلية لزراعة األصداف.
• تأسيس ورشة لصناعة وصيانة أدوات الصيد.

• حتويل مخلفات األسماك واألصداف إلى علف حيواني وأسمدة.
• إنتاج امللح من املاحات.

• تأسيس أنشطة صغيرة تهتم بالسياحة البيئية.
واش���تملت قائمة اخلي���ارات على ما ميك���ن اعتباره مجديًا م���ن الناحية 
االقتصادي���ة ومبنيًا على ما مت توفيره من معلومات من ِقَبل اخلبراء، ويتم 
حاليًا إعداد وثائق املش���روعات ودراسات اجلدوى بالتركيز على األولويات 
التي اقترحها املستفيدون من سكان املجتمع احمللي في احملميات، متهيدًا 

لتنفيذ هذه املشروعات قريبًا.

إدراج مبادئ  نهج النظام البيئي 
في إدارة الموارد البحرية الحية
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لق���د حرصت كل من الرئاس���ة العامة لألرص���اد وحماية البيئ���ة، والهيئة اإلقليمية 
للمحافظة على بيئة البحر األحمر، وخليج عدن، على أن تتم االستفادة من املشروع 
بأقص���ى قدر ممكن، فت���م إعداد خطة عمل الختيار موقع ريادي تنفذ فيه أنش���طة 
املش���روع، ومت تنفيذ زيارات ميدانية ش���ارك فيها منس���وبو الرئاسة والهيئة بهدف 
االط���اع على املوقع وجم���ع املعلومات حول مدى مناس���بة املوقع لتنفيذ أنش���طة 
املش���روع املختلفة، واالطاع على الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ األنشطة والعمل 

على إيجاد حلول لها، وقد شملت الزيارات:  
زيارة ميدانية ملوقع مدينة ثول – اململكة العربية السعودية 

مشاركة المملكة العربية السعودية في أنشطة 

مشروع  اإلدارة اإلستراتيجية للبحر األحمر وخليج عدن 

بنهج النظام البيئي

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“مشاريع على أرض الواقع”
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صيادين، وقوارب للنزهة.
• يق���ع موقع صروم للجنوب من منطق���ة البضيع، ولكن ال يوجد فيه 

أشجار ماجنروف.
• تتمي���ز املنطق���ة بضحالة الش���اطئ، حيث يقع احلي���د املرجاني، 

واملنطقة العميقة في مناطق بعيدة عن الشاطئ.
• يوجد مصب لتصريف مياه الصرف الصحي على بعد حوالي 2 كم 

للشمال من منطقة البضيع )مصب اخلمرة(. 
وق���د مت التباحث خال هذه الزيارات في كيفية تنفيذ العمل بأفضل 
فعالي���ة ممكنة، والتركيز ف���ي هذا الصدد على التوجه الس���تكمال 
احليثي���ات اخلاصة باملوقعني اللذين متت زيارتهما، عقد اجتماع في 
يوم األربعاء 6 /1 /2016م، للبدء في تنفيذ أنش���طة الرصد في أحد 

املوقعني، ومت االتفاق خال االجتماع على ما يلي:
1 - يتم البدء بتنفيذ برنامج الرصد البيئي للموارد الس���احلية على 

البحر األحمر للمملكة العربية السعودية.
2 - يب���دأ برنامج الرصد في منطقة ص���روم، كمنطقة ريادية، ويتم 

التوسع فيه تدريجيًا بعد جناح التجربة في املوقع الريادي. 
3 - املتغيرات املقترح رصدها في املوقع هي: صفات املياه )الفيزيائية 
والكيميائية(، امللوثات الصلبة، املانغروف، احليد املرجاني، األعشاب 

البحرية، وامللوثات العضوية في الرواسب البحرية السطحية.
4 - تق���وم الرئاس���ة مبخاطبة حرس احلدود وطل���ب املوافقة لتنفيذ 

أنشطة الرصد في املوقع املقترح ملدة عام كامل.
5 - تقوم الهيئ���ة مبتابعة الترتيبات مع إحدى اجلامعات أو املعاهد 

املتخصصة للتعاون في جمع وحتليل العينات.
6 - الوقت املقترح للبدء بتنفيذ أنش���طة الرصد هو منتصف ش���هر 

فبراير 2016م.
7 - يت���م وضع برنام���ج فني تفصيلي لتنفيذ الرص���د بحلول نهاية 

يناير 2016م.

وقد كان من أبرز املشاهدات في الزيارة ما يلي:
• تتمتع منطقة ثول بش���اطئ رملي، وقد مت توفير اخلدمات واملرافق 

العامة للمتنزهني.
• يوجد في املنطقة أشجار ماجنروف.

• يوجد في املنطقة جتمع للصيادين يشغلون حوالي 200 قارب. 
• يوج���د مركز حلرس احلدود، ومكتب لوزارة الزراعة ومكتب جلمعية 

الصيادين.
• يوجد سوق تراثي.

• تبعد مناطق الصيد التي يرتادها الصيادون حوالي ساعة بالقارب.
• الش���اطئ مدار من ِقَبل ش���ركة Coastline، وهي شركة متعاقدة 
م���ع أرامكو والت���ي قامت بتطوي���ر املنطقة، وعمل البني���ة التحتية، 

واإلنشاءات واملرافق. 

زيارة ميدانية ملوقع الكورنيش اجلنوبي ملدينة جدة – اململكة 
العربية السعودية 

وقد كان من أبرز املشاهدات في الزيارة ما يلي:
• تتمتع منطقة الكورنيش اجلنوبي ملدينة جدة بش���اطئ رملي، ولكن 
اخلدم���ات محدودة، ويجري حالي���ًا تنفيذ مش���روع لتطوير منطقة 

السيف وإنشاء متنزهات.
• يوجد في منطقة البضيع أشجار ماجنروف.

• يوجد في املنطقة جتمع للصيادين يشغلون حوالي 100 قارب. 
• يوجد مركز حلرس احلدود، لكن ال يوجد مكاتب لوزارة الزراعة، وال 

جلمعية الصيادين.
• تبعد مناطق الصيد التي يرتادها الصيادون حوالي ساعة بالقارب.

• اليوجد جهة محددة إلدارة الش���اطئ أو تنظيم الصيد والصيادين 
باستثناء حرس احلدود، حيث يتم احلصول على التصاريح من حرس 
احلدود مباش���رة من ِقَبل القوارب، والتي تنقسم إلى نوعني، قوارب 
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في إطار تنفيذ اإلستراتيجية اإلقليمية للتوعية البيئية ألجل التنمية 
املس���تدامة، والت���ي أعدتها الهيئة بالتعاون م���ع الدول األعضاء، 
اعتمدت الهيئة مشروعًا على أرض الواقع حول التربية البيئية ليتم 
تنفيذه في عدد من الكليات واملعاهد مبنطقة تبوك باعتبارها منطقة 

تضم عددًا من املدن الساحلية في املمكلة العربية السعودية. 

أهداف املشروع 
يهدف املشروع إلى تعزيز مفهوم احملافظة على البيئات البحرية 
والس���احلية في اململكة العربية الس���عودية من خال تزويد كل 
من الطلبة واملعلمني باملعارف األساس���ية ع���ن البيئات البحرية 
والس���احلية، وتطوير املهارات الازم���ة لتحليل القضايا البيئية، 
واتخاذ القرارات املناسبة مع التبني للسلوكيات الصديقة للبيئة 

في احلياة اليومية. 

الفئة املستهدفة 
يستهدف املشروع الطلبة واملعلمني في جميع التخصصات بالكليات 
واملعاهد الراغبني في اإلش���راف على األندية البيئية في مدارسهم، 
وكذلك الطلبة الذين يبدون اس���تعدادهم بالقيام بدور رائد في نشر 

مفهوم وفكرة احملافظة على البيئة البحرية في املنطقة. 

أنشطة املشروع 
يضم املش���روع العديد من األنش���طة يت���م تنفيذها خال العام 

الدراسي 2015 – 2016م، وهي:
• تصمي���م وطباع���ة كتيب ملخ���ص حلقيبة التربي���ة البيئية باللغة 

العربية واإلجنليزية.
• طباعة بوسترات وكتيبات تعريفية. 

• إدراج موض���وع البيئات البحرية والس���احلية واملهددات ضمن 
أبحاث تخرج الطاب. 

• تنظيم ورشة تدريبية حول "العاقة بني البيئة والصناعة". 
• تنظيم مس���ابقة على التصوي���ر الفوتوغراف���ي، ومقاطع فيديو، 
ودراسات ومسوحات ميدانية عن قضايا البيئة البحرية في منطقة 

البحر األحمر.
• تك���رمي املعلمني والطلبة املتميزين في نش���ر فكرة احملافظة على 

البيئة البحرية في املنطقة )جوائز / شهادات(.
• االحتفال بي���وم البحر األحمر، وخليج عدن، )عبارة عن ماراثون 

جري يقام مبحافظة الوجه(.
• تركيب لوحات إرشادية في املرفأ وحلقة بيع األسماك.

• بحوث ميدانية لطاب الكلية اجلامعية عن قضايا البيئة البحرية. 
• ملتقى توعوي للطاب والطالبات ملدة ثاثة أيام.

• مسابقة التصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو: للبنني / والبنات. 
• تنظيم ورشة توعوية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية اجلامعية.

• إه���داء الكلية اجلامعي���ة كتبًا حتتوي على معلوم���ات عن البيئة 
البحرية. 

• تكرمي املتسابقني في نهاية البرنامج.

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي
“مشاريع على أرض الواقع”





نشرة سنوية للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
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