
لقد أدركت الدول األعضاء بالهيئة أهمية استدامة املوارد البيئية والطبيعية للبحر األحمر وخليج 

البحرية  بيئتنا  على  احملافظة  وأن  واالجتماعي  واالقتصادي  والغذائي  املائي  ألمنها  كضمان  عدن 

لتضع  1982م  عام  جدة  اتفاقية  توقيع  فكان  األعضاء  الدول  جميع  جهود  وتنسيق  تظافر  يتطلب 

العام  يف  عدن  وخليج  األحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة  اإلقليمية  الهيئة  إلنشاء  القانوني  اإلطار 

والتي  القرن  هذا  من  األخير  العقد  يف  اقتصادية  تقلبات  من  العالم  شهده  مما  الرغم  وعلى  1995م. 

انعكست سلبًا على كافة مناحي احلياة يف دول العالم املختلفة. وعلى الرغم من األوضاع الغير اعتيادية 

التي مرت بها عدد من دول االقليم، إال أن الهيئة لم تتوقف انشطتها و استطاعت ومن خالل التعاون 

وبناء  والساحلية،  البحرية  البيئة  على  احملافظة  يف  ودورها  أنشطتها  تعزيز  اإلقليم  دول  مع  الوثيق 

العديد من الشراكات وتنفيذ عدد من املشاريع االقليمية التي تعزز من جهود دول االقليم يف تبني نهج 

التنمية املستدامة واحملافظة على بيئتنا البحرية.

واملتصفح لهذا العدد اجلديد من مجلة السمبوك يالحظ استدامة نشاطات الهيئة وتنوعها ومتيزها 

وتوسعها خالل العام 2016م. كما يالحظ تنوع الشراكات الدولية التي استطاعت الهيئة التعامل معها 

واالستفادة من خبراتها وبرامجها خالل نفس الفترة. وقد يكون مشروع اإلدارة االستراتيجية بنهج 

النظام البيئي من أبرز املشاريع التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي ومتويل من مرفق البيئة 

الهيئة بالشراكة مع منظمات دولية  التي تنفذها  البرامج  انها ال تقل أهمية عن  العاملي )GEF(، إال 

أخرى مثل املنظمة البحرية الدولية )IMO(، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP(، وبرنامج األمم 

املتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO(، واملنظمة الدولية للطاقة الذرية)IAEA(  واملنظمة اإلسالمية 

للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، وكذلك التعاون مع عدد من املؤسسات العلمية يف تنفيذ دراسات 

وانشطة يحثية مثل جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية )KAUST( و جامعة  البلقاء وجامعة البحر 

األحمر.

التعاون  حول  جديد  بروتوكول  اعداد  من  اإلقليم  دول  جميع  جهود  وبتظافر  الهيئة  استطاعت  كما 

اإلقليمي يف إدارة املصايد وتربية األحياء البحرية يف البحر األحمر وخليج عدن. كما جاءت مشاركة 

وتنفيذ  املغربية،  مراكش  مبدينة  املناخي  التغير  ملفاوضات   22 األطراف  مؤمتر  فعاليات  يف  الهيئة 

نشاط جانبي بالتعاون مع وفد اململكة العربية االسعودية واقامة معرض على هامش املؤمتر، ليعكس 

تأثيرات محتملة على  لها  التي  تلك  العاملية وخاصة  البيئة  للهيئة يف حل قضايا  التفاعل االيجابي 

البيئة البحرية.

أمنوذجًا  باتت  التي  الهيئة  جلهود  ودعمها  تعاونها  على  اإلقليم  دول  جلميع  بالشكر  أتقدم  وختامُا 

على  احملافظة  يف  املشتركة  اهدافنا  لتحقيق  واحدة  كأسرة  والعمل  املشترك  العربي  للتعاون  ناجحًا 

بيئتنا البحرية    

أ. د. زياد أبو غرارة 
األمني العام 

االفتتاحية
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االجتماع اإلقليمي لنقاط االتصال
الوطنية لدول الهيئة

وف���ي معرض كلمته في افتتاح االجتم���اع عبر أ. د. زياد بن حمزة 
أبو غرارة – أمني عام الهيئة - عن ترحيبه بوفود دول الهيئة وشكره 
ملش���اركتهم في االجتماع، مشيرًا إلى أن هذا العام يصادف مرور 
عش���رين عامًا على إنش���اء الهيئ���ة. فلقد مت إنش���اء الهيئة في عام 
1995م تنفي���ذًا التفاقية جدة املوقع���ة من الدول األعضاء في الهيئة 
ع���ام 1982م. حيث أدركت ال���دول العربية في اإلقليم أن احملافظة 
على البيئة البحرية والساحلية للبحر األحمر وخليج عدن ال ميكن أن 
تتم إال من خالل تش���اركها وتعاونها مع بعضها البعض ومبا يحقق 
التنمية املس���تدامة للموارد البيئة واالقتصادية الفريدة للبحر األحمر 
وخليج عدن على مستوى العالم. ولقد شهدت العشرون عامًا املاضية 
تطورًا مس���تمرًا وفعااًل في التعاون والتنس���يق اإلقليمي للمحافظة 
على البيئة البحرية والس���احلية في البحر األحمر وخليج عدن بحيث 
أصبحت جتربة الهيئة منوذجًا حّيًا للعمل العربي واإلقليمي املشترك، 
ال س���يما وأن الهيئة قد أضحت اليوم منبرًا هامًا للتعاون اإلقليمي، 
واكتس���بت حضورًا مميزًا على املس���توى الدولي، وترس���خ دورها 
احملوري واملرجعي في تعزيز القدرات ونشر الوعي البيئي، وجتسير 
االس���تفادة من املعرف���ة العلمية في إدارة املوارد البيئية الس���احلية 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املرجوة في هذا املجال.
ومم���ا يعظم من دور الهيئ���ة وجتربتها الناجح���ة باإلقليم، األهمية 
االقتصادية للبحر األحمر كونه املمر البحري للتجارة العاملية والذي 
يرب���ط الش���رق بالغرب والش���مال باجلنوب، ومص���درًا هامًا لألمن 
الغذائ���ي واألمن املائي لدول اإلقليم. كما أن���ه أحد األدوات الهامة 
للجذب الس���ياحي ملا يتمتع به من تنوع بيولوجي وبيئة بحرية فريدة 
ومياه صافية نقية وش���فافة تس���اعد على جناح العديد من األنشطة 
الس���ياحية املختلفة واملتنوع���ة. كما يحظى البح���ر األحمر بأهمية 
دولية من حيث التراث الطبيعي واإلنس���اني واملوقع االس���تراتيجي 

وخصوصيت���ه املتنامية كمقصد للبحوث العلمية في ش���تى املجاالت 
لفهم أمناط التغيرات البيئية واملناخية على كوكب األرض. 

وأشار د. أبو غرارة إلى أن جناح هذا العمل العربي املشترك يعكس 
قدرة دول اإلقليم على تنسيق اجلهود وتكاملها لتحقيق هدف مشترك 
والعمل كأس���رة واحدة، كما يؤكد الدور الريادي الفاعل لدولة املقر 
- اململكة العربية الس���عودية - في احملافظة على البيئة البحرية على 
املس���توى الدولي من خالل دعمها املس���تمر للهيئة، مما مكن الهيئة 
م���ن حتقيق العديد من اإلجنازات الهام���ه في جهود احملافظة وبناء 
القدرات اإلقليمية وتعزيز االستخدام املستدام للموارد البحرية، كما 
انعكس ذلك في الدور املتنامي للهيئة بني مثيالتها من املنظمات وما 
باتت حتظى به من اهتم���ام ودعم من املنظمات الدولية املتخصصة 
واجلهات املانحة. كما أش���ار إلى اس���تضافة ودعم جمهورية مصر 
العربية ملركز املساعدات املتبادله في الطوارئ البحرية )اميارسجا( 
مما عزز م���ن الدور احملوري لهذا املركز ف���ي حتقيق أهدافه. وفي 
ختام كلمته أكد د. أبو غرارة على أن الهيئة بدورها تستشعر تعاظم 
مس���ؤولياتها والتزاماتها نحو اإلقليم انطالقًا م���ن دورها املتنامي 
بالبناء على املكتس���بات الت���ي مت حتقيقها وهو ما يتطلب بذل املزيد 

من اجلهود من قبلنا جميعًا لتعزيز واستدامة التعاون اإلقليمي.
وقد اس���تعرض االجتماع أنش���طة الهيئة خالل العام السابق حتى 
مطل���ع العام احلال���ي، حيث عكس ذل���ك بوضوح التوس���ع الكبير 
في ش���راكات الهيئة مع املنظمات الدولية والنمو امللحوظ ألنش���طة 
ومشروعات الهيئة على املستويات الوطنية واإلقليمية. ولعل احلضور 
البارز للهيئة في مؤمترات األطراف الدولية، ال س���يما القمة الدولية 
21 ح���ول تغيي���ر املناخ التي عق���دت في باريس ف���ي عام 2015م 
يش���ير إلى ما حققته الهيئة من مكانة دولية بفضل دعم ومس���اندة 

دول اإلقليم.

دول البحر األحمر وخليج عدن تجتمع في جدة 
لمتابعة تنفيذ خطة عمل الهيئة

اس�������تضافت الهيئ�������ة اإلقليمية للمحافظ�������ة على بيئة البحر األحمر وخليج ع�������دن يوم األربعاء 27 أبري�������ل 2016م االجتماع اإلقليمي 
لنقاط االتصال الوطنية لدول الهيئة، والتي تضم بجانب اململكة العربية السعودية كل من جمهورية مصر العربية واململكة األردنية 
الهاشمية وجمهورية السودان واجلمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال، حيث وقف االجتماع على سير العمل يف 

تنفيذ خطة العمل والبرامج واملشروعات خالل الدورة احلالية ملجلس الهيئة الوزاري للعامني 2015-2016م.

27 أبريل 2016م
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)IMO( لقاء األمين العام للمنظمة البحرية الدولية

يربط ما بني أسيا وأفريقيا وأوروبا عبر مضيق باب املندب وقناة السويس 
ويشهد كثافة مالحية يتوقع لها أن تزداد بشكل مضطرد مستقباًل. 

وفي ختام الزيارة أعرب سعادة السيد ليم كيتاك عن شكره وتقديره للهيئة 
اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحم���ر وخليج عدن مؤكدًا حرصه 
عل���ى تعزيز التعاون الفني والتقني ما بني املنظمة البحرية الدولية والهيئة 

اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن.

التق���ى األمني الع���ام للهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر 
األس���تاذ الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة بسعادة األمني العام للمنظمة 
 )Lim Kitack( س���عادة الس���يد ليم كيتاك )IMO( البحرية الدولية
في مكتبه بلندن وذلك على هامش مشاركة الهيئة في االجتماع السادس 
والس���تني للجنة التعاون التقني املنبثقة عن املنظمة البحرية الدولية والذي 
عق���د في مق���ر املنظمة مبدينة لن���دن خالل الفترة م���ن 10-12 أكتوبر 
2016م. حي���ث أع���رب األمني العام للهيئة عن تهنئته  لس���عادة الس���يد 
ليم كيتاك على تولي منصبه اجلديد كأمني عام للمنظمة البحرية الدولية. 
كما أوضح د. أبو غرارة في لقائه مع س���عادة الس���يد ليم كيتاك إلى أن 
الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن قد عقدت 
ش���راكة استراتيجية  مع املنظمة البحرية الدولية منذ ما يقرب من عقدين 
م���ن الزمن. كما أن الهيئة اإلقليمية تتفاعل مع أنش���طة املنظمة البحرية 
الدولية بهدف تعزيز التعاون التقني بينهما مبا يخدم مصالح دول اإلقليم 
ويحقق أهداف الهيئة في احلفاظ عل���ى املوارد الطبيعية والبيئية الفريدة 
للبحر األحمر وخليج عدن وحتقيق أهداف وتوجهات التنمية املستدامة في 
اإلقليم. ويعتبر خليج عدن والبحر األحمر ممر بحري اس���تراتيجي وهام 

التق���ى األمني العام للهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر 
األحمر األس���تاذ الدكتور زي���اد بن حمزة أبو غرارة بس���عادة 
 IOPC( مدير الصناديق الدولي���ة للتعويض عن التلّوث بالزيت
 José Maura( سعادة السيد جوزيه مورا بارندياران )Funds
Barandiaran( في مكتبه بلندن وذلك على هامش مش���اركة 
الهيئة في االجتماع الس���ادس والس���تني للجنة التعاون التقني 
املنبثقة عن املنظمة البحرية الدولية )IMO( والذي عقد في مقر 
املنظمة مبدينة لندن خالل الفترة من 10-12 أكتوبر 2016م. 
حي���ث أعرب د. أبو غرارة في لقائه مع س���عادة الس���يد جوزيه مورا 
بارندي���اران عن س���عادته بالتع���اون الوثيق ما بني الهيئ���ة اإلقليمية 
للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج ع���دن والصناديق الدولية 
للتعويض عن التلّوث بالزيت والذي يسهم بتعريف دول اإلقليم بآليات 
التعويض الدولية عن حوادث التلّوث بالزيت ومبا يحافظ على س���المة 
البيئة البحرية ومواردها الطبيعية في إقليم البحر األحمر وخليج عدن.

وق���د نتج عن هذا التعاون انعق���اد عدة ورش عمل إقليمية ووطنية 
حول املس���ؤولية املدنية في التعويض عن ح���وادث التلّوث بالزيت 
وترجمة ثالث اتفاقيات دولية باخلصوص إلى اللغة العربية وهي:

• االتفاقية الدولية بش���أن املس���ؤولية املدنية عن أض���رار التلّوث 
بالزيت، لعام 1992

• االتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار 
التلّوث بالزيت، لعام 1992

• بروتوكول عام 2003 لالتفاقية الدولية بش���أن إنش���اء صندوق 
دولي للتعويض عن أضرار التلّوث بالزيت، لعام 1992.

وفي ختام الزيارة أعرب سعادة السيد جوزيه مورا بارندياران عن 
ش���كره وتقديره للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن مؤكدًا حرصه عل���ى تعزيز التعاون الفني والتقني ما 
بني الصناديق الدولية للتعويض عن التلّوث بالزيت والهيئة اإلقليمية 

للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن.

 10-12 أكتوبر 2016م

أمني عام الهيئة مع أمني عام املنظمة البحرية الدولية

أمني عام الهيئة مع أمني عام املنظمة البحرية الدولية

10-12 أكتوبر 2016م

تلقت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن دعوة 
م����ن مركز البيئة للمدن العربية للمش����اركة في املؤمتر العاملي الس����ادس 
"بيئة امل����دن 2016" والتي عقدها املركز بالتع����اون مع اجلهات املغربية 
املختص����ة في مدينة الرباط باململكة املغربية خالل الفترة 24-25 أكتوبر 
2016م. حيث ألقت معالي الدكتورة حكيمة احليطي، الوزيرة املنتدبة لدى 
وزير الطاقة واملعادن واملاء واملكلفة بالبيئة كلمة ترحيبية باملشاركني مبينة 
أهمي����ة التعاون اإلقليمي والدولي في حماي����ة البيئة ودور اململكة املغربية 
في هذا املجال. كما ألقى الدكتور س����ليم محمود املغربي، اخلبير البيئي 
في الهيئة، محاضرة بعن����وان "جتربة الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن في التعاون بني املدن العربية والعاملية في إدارة 

املناطق الساحلية واحملافظة على البيئة البحرية".
وقد أعطى الدكت����ور املغربي خالل محاضرته أمثل����ة واقعية من التعاون 
العرب����ي والدول����ي مت تطبيقها من قبل الهيئة ف����ي دول اإلقليم على مدار 
عش����رين عامًا والتي ساعدت في احملافظة على البيئة الساحلية والبحرية 

للبحر األحمر وخليج عدن.

مشاركة مركز البيئة للمدن العربية
24-25 أكتوبر 2016م

االجتماع 31 للمبادرة الدولية
)ICRI GM 31( للشعاب المرجانية 

منذ ما يربو على عقد من الزمان والهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن عضو في املبادرة الدولية للشعاب املرجانية 
)International Coral Reef Initiative( وه���ي ش���راكة 
فيما بني احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غير احلكومية. وعلى 
الرغم من أن املبادرة تعتبر جتمع غير رس���مي وقراراتها ليست ملزمة 
ألعضائها، إال أن أنشطتها محورية في مواصلة تسليط الضوء عامليًا 
على أهمية الشعاب املرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة لتحقيق 
االس���تدامة البيئية واألمن الغذائي والرفاهي���ة االجتماعية والثقافية. 
ومن أهم غايات وأهداف املبادرة: تشجيع واعتماد أفضل املمارسات 
في مجال اإلدارة املس���تدامة للش���عاب املرجانية والنظم اإليكولوجية 
املرتبطة بها، وبناء القدرات، ورفع الوعي على جميع املس���تويات على 

أن الشعاب املرجانية تواجه محنة بالغة في جميع أنحاء العالم.

2-4 نوفمبر 2016م باريس – اجلمهورية الفرنسية

رئيس البنك االسالمي للتنمية يستقبل أمين عام الهيئة 
 ) 17 يناير 2017م( في مكتبه بمقر البنك بمدينة جده

اس���تقبل معال���ي  الدكتور  بندر بن محم���د بن حمزة بن 
حّجار رئيس البنك اإلسالمي للتنمية في مكتبه مبقر البنك 
اإلسالمي للتنمية مبدينة جده، سعادة األمني العام للهيئة 
اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 
الدكت���ور زياد بن حمزه أب���و غرراه. وذلك  في صباح يوم 

الثالثاء 17 /1/ 2017م.
وقد قام سعادة األمني العام خالل االجتماع بتقدمي شرح 
موجز ملعالي الدكتور بندر حول أبرز األنش���طة التي تقوم 
بتنفيذها الهيئة   واجلهود التي تبذلها حلماية البيئة البحرية 
في األقليم، ومت خالل االجتماع استعراض األوجه احملتمله 
للتعاون بني البنك االس���المي للتنمي���ة والهيئة. وقد أعقب 

)IOPC Funds( لقاء مدير الصناديق الدولية للتعويض عن التلوث بالزيت

هذه الزيارة عدد من االتصاالت بني خبراء البنك اإلسالمي 
للتنمية وفريق عمل الهيئة للتباحث في كيفية التعاون لتنفيذ 

أنشطة مشتركه بني الهيئة والبنك اإلسالمي للتنمية.

مشاركات وأنشطة الهيئة على المستوى اإلقليمي و الدولي 
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ش���اركت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر 
وخلي���ج عدن في االجتماع الثامن عش���ر للمس���طحات املائية 
الكبيرة الذي ينظمه س���نويا مرفق البيئة العاملي "GEF". وتأتي 
مشاركة الهيئة في هذه االجتماعات بناءًا على متطلبات برنامج 
املي���اه الدولية اخلاص مبرف���ق البيئة العاملي لزي���ادة الروابط 
بني إدارات املش���اريع املختلفة املمول���ة من املرفق ضمن مكون 
املياه الدولية. كما أن املش���اركة في أنشطة مرفق البيئة العاملي 
متضمن���ة في مؤش���رات األداء ملش���روع اإلدارة بنهج النظام 
البيئ���ي "SEM" الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي. 
وقد مثل الهيئة في هذا االجتماع سعادة األمني العام االستاذ 
الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة ومدير املشروع الدكتور محمد 

إس���ماعيل بدران؛ وعقد االجتماع في مبنى ملحق اليونس���كو 
بباريس، فرنسا خالل الفترة 5-2016/12/8م. 

وقد تكون االجتماع من ثالثة أيام لتبادل اخلبرات بني املشاريع 
املختلف���ة وتعزيز آلي���ات التعاون بينها، س���بقها يوم عن قواعد 
املعلومات ومش���اركة البيانات. وق���د عرض أثناء االجتماع عدد 
من الوثائق التي يعكف مرفق البيئة العاملي على إعدادها لتوضع 
ف���ي خدمة مدراء املش���اريع ومنها وثيق���ة إلدارة البيانات تركز 
على س���المة عملية جمع البيان���ات وتخزينها وتبادلها طيلة عمر 
املش���روع وبعد انتهائه. كما أن هن���اك وثيقة لرفع القدرات في 
زيادة فعالية إعداد املشاريع تركز على إشراك أصحاب املصلحة 

في التخطيط وإشراكهم في التنفيذ لكافة مراحل املشروع.

بحث آفاق تعاون دولي جديد
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا(

التقى س���عادة األمني العام للهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر 
األحم���ر األس���تاذ الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة بس���عادة الس���يد 
هيريوك���ي م���وري )Hiroyuki Mori( املمثل اجلديد املقيم جلايكا في 
دول مجلس التعاون اخلليجي. حيث أعرب األمني العام للهيئة عن تهنئته 
للس���يد هيريوكي موري عل���ى منصبه اجلديد وبحث معه س���بل وآفاق 
التعاون املس���تقبلي م���ا بني الهيئة وجايكا مبا يخدم البيئة الس���احلية 

البحرية للبحر األحمر وخليج عدن. وفي نهاية االجتماع أعرب الطرفان 
عن رغبتهما في مواصلة التش���اور والتنس���يق لبرامج مش���تركة حتقق 
األهداف املرجّوة. ويأتي هذا االجتماع اس���تكمااًل لالجتماع الذي عقد 
في مقر الهيئة في ش���هر ماي���و 2016م ما بني خبراء الهيئة والس���يد 
مونيهي���رو موش���يما )Munehiro Mishima( املمثل املقيم الس���ابق 

جلايكا في دول مجلس التعاون اخلليجي. 

27 نوفمبر 2016م 

تلق���ت الهيئة دعوة من املنظمة اإلس���المية للتربية والعلوم والثقافة 
)إيسيس���كو( للمش���اركة باملنتدى العلمي الذي عقدته اإليسيسكو 
بالتعاون مع اجلهات املغربية املختصة حتت عنوان "منتدى كرانس 
مونتانا حول إفريقيا والتعاون جنوب - جنوب" والذي عقد في مدينة 
الداخل���ة باململكة املغربية خالل الفت���رة 18-23 مارس 2016م. 
افتتح أعمال املنتدى مجموعة من السياسني والعلماء على مستوى 
العالم على رأسهم سعادة والي جهة الداخلة السيد ملني بنعمرالذي 
ألقى رس���الة س���امية لصاحب اجلاللة امللك محمد الس���ادس ملك 
اململكة املغربية موجهة للمش���اركني. وس���عادة الدكتور عبد العزيز 
بن عثمان التوجري الذي حتدث باس���م املنظمة اإلس���المية للتربية 

والعلوم والثقافة )إيسيسكو(.

وخالل ندوة العمل البيئي الدولي املشترك "األولويات واآلفاق" والتي 
عقدت ضمن فعاليات املنتدى ألقى الدكتور س���ليم محمود املغربي، 
اخلبير البيئي في الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن، محاضرة بنّي فيها دور الهيئة في حماية البيئة البحرية 
ومدى انس���جام ذلك مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املس���تدامة 

وخصوصا الهدف رقم 14 املتعلق بحماية احمليطات. 

مشاركة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي  
جامعة الدول العربية )الدورة 18(

تشارك الهيئة بصفة مستمرة في معظم االجتماعات واملجالس 
املتعلقة بالبيئة في جامعة الدول العربية، وقد شاركت الهيئة في 
أعمال الدورة رقم 18 للجنة املشتركة للبيئة والتنمية في الوطن 
العربي والتي عقدت بق����ر األمانة العامة جلامعة الدول العربية 
بالقاه����رة خ����الل الفترة 3-6 ديس����مبر 2016م. وتعمل هذه 
اللجن����ة على تعزيز اجلهود القطرية والعربي����ة والدولية الهادفة 
إل����ى حتقيق التنمية املس����تدامة في ال����دول العربية، واحلفاظ 
على البيئة مبختلف الوس����ائل املتاحة مبا في ذلك أطر التعاون 
اإلقليم����ي وحت����ت اإلقليمي ف����ي املنطقة. كما تس����عى اللجنة 
املش����تركة إلى حتقيق املواءمة بني برامج املنظمات واملؤسسات 
العربية والوكاالت الدولية ومكاتبها وجلانها اإلقليمية والهيئات 
واملنظمات العربي����ة واإلقليمية والدولية األخرى واملنظمات غير 
احلكومية العربي����ة واإلقليمية واالحت����ادات العربية واإلقليمية 

ملنظم����ات املجتمع املدن����ي والقطاع اخل����اص وأولويات العمل 
البيئي التنموي للدول العربية، وتفعيل املش����اركة واملس����اهمة 
ف����ي تنفيذ برنامج العمل البيئ����ي العربي ملجلس الوزراء العرب 

املسؤولني عن شؤون البيئة.
وش���اركت الهيئة أيضا في أعمال الفريق العربي )االجتماع 
16( املعن���ى مبتابع���ة االتفاقي���ات البيئية الدولي���ة اخلاصة 
بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والذي مت انعقاده مبقر 
األمانة العامة بالقاهرة خالل الفترة 10-13 أبريل 2016م.
وتق���وم الهيئة بصف���ة دورية بإرس���ال تقارير باألنش���طة 
واملش���روعات التي متت وكذلك بتقدمي تقرير عن األنش���طة 
واخلطط املستقبلية املقترحة، كما تقدم الهيئة أيضا للفريق 
العربي واللجنة املشتركة قائمة بأحدث التقارير واملطبوعات 

واإلصدارات.

3-6 ديسمبر 2016م

المسطحات المائية الكبيرة االجتماع الثامن عشر
5-8 ديسمبر 2016م
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باجللس���ة االفتتاحي���ة في يوم 7 نوفمبر وكان���ت خامتته قمة 
رؤوس���اء الدول ف���ي 17 نوفمب���ر 2016م. لق���د كان مؤمتر 
األطراف لهذا العام منبرا ملناقشة ورسم خريطة طريق لتنفيذ 
اتفاقي���ة باريس والتى مت االتفاق حولها في عام 2015م حيث 
ق���ام ااملفاوضون بوض���ع القواعد واللوائ���ح املفصلة لتنفيذ 
االتفاقية وس���يتواصل العمل على هذه القواعد حتى العامني 
القادمني حيث س���تقدم بشكل نهائي ملؤمتر االطراف في عام 
2018م. ومن مخرجات اجماع مراكش حفز الدول على تقيم 
خططها الوطنية املعززة ملقابلة تأثيرات التغير املناخي بنهاية 

عام 2020م. 
إن النتائج املباش���رة ملؤمت���ر مراكش وال���ذى حضرته 200 
دول���ة من دول العالم هو إعتماد "خطة عمل مراكش"  للمناخ 
والتنمية املس���تدامة والذى عكس إرادة املجتمعني في العمل 
اجلماع���ي للمصادقة عل���ى اتفاقية باريس وس���رعة إدخالها 
حيز التنفيذ. كم���ا ان املنظمات غير احلكومية بكافة أنواعها 
شاركت بفعالية فيه ومت إطالق "الشراكة من أجل خطة املناخ 
العاملي���ة" والتى التزمت فيها هذه املنظمات مبا فيها منظمات 
األعمال واملس���تثمرين على مس���اندة احلكومات في س���بيل 
خفض اإلنبعاثات بطريقة أس���رع ومس���اعدة الدول "الهشة" 
واملعرض���ة أكثر لتأثي���رات التغير املناخ���ي للتأقلم على هذه 
التأثي���رات كما قدمت هذه املنظم���ات الدعم املعنوي واحلافز 
لتنفيذ مبكر التفاقية باريس وهو إجماع منقطع النظير خالفا 

ملؤمترات املناخ السابقة.
رك���زت إتفاقية باريس كما أكد عل���ى ذلك في مؤمتر مراكش 
عل���ى الدعم املال���ي للدول النامي���ة للتأقلم على آث���ار التغير 
املناخي بدعم "صندوق املناخ األخضر" وبرامج التكيف. وفي 
اإلجتماع أعلنت املانيا وبلجيكا والس���ويد وإيطاليا عن إلتزام 
جماعي لهذه الدول لتوفير مبلغ 81 مليون دوالر كمس���اهمات 
جديدة للوصول ملبلغ 10 بليون دوالر بنهاية عام 2017م. كما 
أكد املتفاوضون في قمة مراك���ش على دعمهم للدول النامية 
للتكي���ف  على اآلثار الس���البة املترتبة عل���ى التغير املناخي. 
لك���ن بعض املراقبني صار يش���كك في إمكاني���ة توفير مبلغ 
100 بليون التى تعهدت بها الدول املتقدمة مس���بقا في القمم 

السابقة بحلول العام 2020م.

لقد توصل املجتمع���ون في مؤمتر األطراف 22 في مراكش  إلى 
قناعة مفادها أنه ال ميكن الوصول إلى تنمية مس���تدامة من غير 
معاجلة مشكلة تغير املناخ كما أنه ال ميكن معاجلة مشكلة املناخ 
من غي���ر تقوية وتعزي���ز التنمية املس���تدامة. وأن احملافظة على 
رفاهية املجتمعات اإلنسانية لن يتحقق من غير العمل على خطط 
عاجل���ة ملجابهة مش���كلة اإلنبعاثات وخلق عال���م ميكنه التعايش 

والتأقلم معها.

مؤتمر األطراف 22 لمفاوضات التغيير المناخي

ش���اركت الهيئة ف���ي فعاليات مؤمتر األط���راف 22 ملفاوضات 
التغي���ر املناخي مبدينة مراكش املغربية في الفترة من 7 – 12 
نوفمب���ر 2016م واقامت الهيئة معرضا باملش���اركة مع حكومة 
اململكة العربية السعودية حيث مت عرض احدث اصدارات الهيئة 
م���ن املطبوعات العلمية والذى أمه كثيرا من الزوار خاصة  من 
الدول و من املنظمات االقليمية والدولية. كما عقدت الهيئة على 
هام���ش املؤمتر ندوة علمية بعنوان "بناء املرونة وتدابير التكيف 
م���ع تداعيات التغير املناخي ف���ي البحر األحمر وخليج عدن" ، 
باملش���اركة مع حكومة اململكة العربية السعودية. كما شارك في 
الن���دوة باالضافة إلى خبراء الهيئة خب���راء من اململكة االردنية 
الهاش���مية واململكة العربية الس���عودية ودولة قط���ر واالمارات 
العربي���ة املتحدة واعقب الندوة كثيرا م���ن املداخاالت والنقاش 
م���ن احلضور وال���رد عليها من خبراء الهيئة والدول املش���اركة 

في الندوة. 
كان اجتم���اع االطراف 22 في مراك���ش والذى ابتدأت فعاليته 

7-12 نوفمبر 2016م
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افتتح عطوفة مفوض ش���ؤون البيئة واإلقليم األس���تاذ س���ليمان 
النج���ادات في العاش���رة من صباح يوم اإلثن���ني 2016/3/28 
ورش���ة العمل الوطنية حول وضع معايي���ر حدود انبعاث امللوثات 
العضوية الثابتة على الس���احل األردن���ي خلليج العقبة، وذلك في 
مدرج س���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة في مدينة العقبة 
باململكة األردنية الهاشمية. عقدت ورشة العمل بالتعاون بني سلطة 
منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة "ASEZA"  والهيئة االقليمية 
 ."PERSGA" للمحافظ���ة على بيئة البحر األحمر وخلي���ج عدن
وق���د أكد عطوفته ف���ي كلمته الترحيبية في افتتاح الورش���ة على 
أن الس���لطة ممثل���ة مبفوضية البيئة تولي أهمي���ة كبيرة ملوضوع 
امللوثات العضوية الثابتة ملساسه املباشر بصحة البيئة واإلنسان 

وأن الس���لطة تس���عى بالتعاون مع الهيئة للحد من انبعاث  هذه 
امللوثات والتقليل من آثارها الضارة، حيث أن هذه املواد شديدة 
الثبات في البيئة وميكن أن تنتقل إلى مسافات بعيدة عبر احلدود 
وفي األوس���اط البيئية املختلفة م���ن املاء والهواء، لذلك كان ال بد 
من التصدي لها بجهد جماعي، ووضع املعايير واحلدود املناسبة 
النبع���اث ه���ذه امللوثات. وقد أع���دت الهيئة اإلقليمي���ة بالتعاون 
مع ال���دول األعضاء ومنظم���ة األمم املتحدة للتنمي���ة الصناعية 
"UNIDO" اس���تراتيجية إقليمي���ة للح���د من اآلث���ار الضارة 
للملوث���ات العضوية الثابتة. كما أن هذه الورش���ة كانت في إطار 
التنسيق املستمر بني س���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 

والهيئة ومن خالل تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية. 

العقبة – اململكة األردنية الهاشمية
28-29 مارس 2016م

ورشة عمل وطنية حول معايير حدود انبعاث الملوثات العضوية الثابتة 
على الساحل األردني لخليج العقبة

امت���دت فعاليات الورش���ة على مدى يومني وش���ارك فيها حوالي 
ثالث���ني متخصص���ا ميثلون اجله���ات احلكومي���ة واخلاصة ذات 
العالقة، ال س���يما القطاع الصناعي ومؤسس���ات املجتمع املدني 
واجلمعي���ات األهلية. وفرت ورش���ة العمل فرص���ة للدعوة لتنفيذ 
تدابير اتفاقية اس���تكهولم بش���أن إدخال أفضل التقنيات املتاحة 
وأفض���ل املمارس���ات البيئي���ة )BAT & BEP( على الصناعات 

وهدفت الورشة  إلى:
• مناقش���ة وضع املعايير البيئية في املدن الساحلية للبحر األحمر 

وخليج عدن؛
• مناقش���ة الفوائد املشتركة للسلطات احمللية وقطاع األعمال من 
وضع اإلطار التنظيمي ملعايير انبعاثات امللوثات العضوية الثابتة؛

• بحث القدرات الوطنية لتطبيق هذه التدابير القانونية.

تضم���ن برنامج  الورش���ة العديد م���ن املواضي���ع املتنوعة ذات 
العالقة باتفاقية س���توكهولم وامللوثات العضوية الثابتة، واشتمل 
على عرض مفصل عن امللوثات العضوية الثابتة وكيفية تش���كلها 
وانبعاثه���ا، باإلضاف���ة ملخاطرها على صحة اإلنس���ان والبيئة. 
والتعريف باتفاقية استوكهولم بش���أن امللوثات العضوية الثابتة. 

كم���ا مت عرض نتائج املش���روع اإلقليمي ف���ي خفض االنبعاث 
امللوث���ات العضوية الثابت���ة وعن اجلدوى البيئي���ة واالجتماعية 
واالقتصادي���ة الس���تخدام أفض���ل التقنيات املتاح���ة وأفضل 
 .”BAT/BEP“ املمارس���ات البيئية املمكنة خلفض االنبعاثات
وتعرضت أيضا جلهود سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 
في هذا املجال ونتائج اجلرد لهذه امللوثات في الساحل األردني 
خلليج العقبة. وبحثت ورش���ة العمل آلية وضع املعايير واحلدود 
النبعاثات امللوثات العضوية الثابتة، وأهمية وضع هذه املعايير 
على املس���توى الوطن���ي واإلقليمي، وكذلك أهمي���ة رصد هذه 
امللوثات والتحديات التي ميكن أن تواجه برامج الرصد اخلاصة 
بها، كما مت استعراض بعض التجارب العاملية في مجال أفضل 
التقني���ات املتاحة وأفضل املمارس���ات البيئية املمكنة في مجال 
خفض انبعاث امللوث���ات العضوية الثابتة ووضع التش���ريعات 
واملعايير للحد من هذه االنبعاثات. واختتمت فعاليات الورش���ة 
بوض���ع توصيات املش���اركني التي س���تقوم الس���لطة والهيئة 
مبتابعته���ا للوص���ول إلى إطار قانوني ينظ���م معايير احلد من 
انبع���اث هذه امللوثات مبا يخدم أهداف التنمية املس���تدامة في 

األردن وباقي دول اإلقليم. 

التلوث من المصادر البرية )الملوثات العضوية الثابتة(
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عق���دت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 
بالتع���اون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ورش���ة 
عمل إقليمية حول حدود انبعاث امللوثات العضوية الثابتة وتأثيرها احملتمل 
على مكونات البيئة في املدن الس���احلية عل���ى البحر األحمر وخليج عدن. 
جاء انعقاد ورش���ة العمل في إطار تنفيذ االستراتيجية اإلقليمية للخفض 
املس���تمر والتدريجي النبعاثات امللوثات العضوية الثابتة ضمن مش���روع 
"تعزيز اس���تراتيجيات احلد من اإلنتاج غير املقص���ود للملوثات العضوية 
الثابت���ة في املنطقة الس���احلية للبح���ر األحمر وخليج ع���دن". وقد عقدت 
الورش���ة في مقر مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية )إميارسجا( 
التاب���ع للهيئة والتي امت���دت على مدى ثالثة أيام خ���الل الفترة 17-15 
أغسطس 2016م وشارك فيها حوالي 20 من املختصني من دول اإلقليم. 
كما ش���ارك فيها إثنان من ممثلي القط���اع اخلاص في مصر. وقد وفرت 
ورش���ة العمل فرصة للدعوة لتنفيذ تدابير اتفاقية استكهولم بشأن إدخال 
أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارس���ات البيئية )BAT/BEP( على 
الصناعات في املنطقة الس���احلية. وقد أعدت الهيئ���ة بالتعاون مع الدول 

األعضاء ومنظم���ة األمم املتحدة للتنمية الصناعية اس���تراتيجية إقليمية 
للخفض التدريجي واملس���تمر النبعاث امللوثات العضوية الثابتة في املدن 

الساحلية على البحر األحمر وخليج عدن. وقد هدفت ورشة العمل إلى:
•  مناقش���ة وضع املعايير البيئية في املدن الساحلية للبحر األحمر وخليج 

عدن؛
•  مناقش���ة الفوائد املشتركة للسلطات التنفيذية وقطاع األعمال من وضع 

اإلطار التنظيمي ملعايير انبعاثات امللوثات العضوية الثابتة؛
•  مناقش���ة نهج أفض���ل التقنيات املتاحة وأفضل املمارس���ات البيئية في 

خفض انبعاثات امللوثات العضوية الثابتة؛
•  بحث القدرات الوطنية لتطبيق هذه التدابير القانونية.

تضمن برنامج الورشة العديد من املواضيع املتنوعة ذات العالقة باتفاقية 
اس���توكهولم وامللوثات العضوية الثابتة، واشتملت على عرض مفصل عن 
امللوثات العضوية الثابتة وكيفية تش���كلها وانبعاثها، باإلضافة ملخاطرها 
على صحة اإلنسان والبيئة. والتعريف باتفاقية استوكهولم بشأن امللوثات 
العضوية الثابتة. كما مت عرض نتائج املشروع اإلقليمي في خفض انبعاث 

الغردقة – جمهورية مصر العربية

15-17 أغسطس 2016م

امللوث���ات العضوية الثابتة وعن اجلدوى البيئية واالجتماعية واالقتصادية 
الس���تخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارس���ات البيئية املمكنة 
خلفض االنبعاثات. وقد مت بح���ث آلية وضع املعايير واحلدود النبعاثات 
امللوث���ات العضوية الثابت���ة، وأهمية وضع هذه املعايير على املس���توى 
الوطن���ي واإلقليمي، وكذلك أهمية رصد هذه امللوث���ات والتحديات التي 
ميك���ن أن تواجه برامج الرصد اخلاصة بها، كما مت اس���تعراض بعض 
التجارب العاملية في مجال أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارس���ات 
البيئية املمكنة في مجال خفض انبعاث امللوثات العضوية الثابتة ووضع 

التشريعات واملعايير للحد من هذه االنبعاثات.
تدعو االستراتيجية اإلقليمية إلى تطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل 
املمارس���ات البيئية املمكنة، والتي من شأنها أن تعزز القدرة التنافسية 
وحتس���ني العوائد االقتصادية في الصناعات التي يت���م تطبيقها فيها. 
وقد ناقش���ت االس���تراتيجية اإلقليمية امللوثات العضوية الثابتة القدمية 
واجلديدة باإلضافة للمواد الكيميائية ذات اخلصائص املماثلة لها والتي 

من احملتمل إضافتها إلى اتفاقية استوكهولم. 
تعتبر إدارة النفايات إحدى أهم املشاكل البيئية في إقليم البحر األحمر 
وخلي���ج عدن. حيث يؤدي احلرق املفتوح لالنبعاث غير املقصود للملوثات 
العضوي���ة الثابت���ة وامللوثات اخلطرة األخرى. ع���الوة على ذلك قد يؤدي 
النس���ق املتزايد من إلقاء اجلزء األكبر من النفايات في املرادم واملكبات 

إلى تدهور املوارد. 
يلعب التسلس���ل الهرمي في إدارة النفايات دورًا هامًا في حتسني إدارة 
النفايات وهو من املواضيع الش���املة ضمن اخلطوط التوجيهية ألفضل 
التقنيات املتاحة وأفضل املمارس���ات البيئية في اتفاقية استكهولم، كما 

يش���كل التسلس���ل الهرمي النهج الرئيس���ي إلطار إدارة النفايات في 
االحتاد األوروبي. يضع نهج االحتاد األوروبي في إدارة النفايات ترتيب 
األولويات التالية عند صياغة سياس���ات إدارة النفايات على املس���توى 
التش���غيلي: احلد من انتاج النفايات، إعادة االستخدام، إعادة التدوير 
واالسترجاع، وكخيار أقل تفضياًل التخلص من النفايات، ويشمل ذلك 
الطم���ر، واحلرق دون اس���تعادة الطاقة. وقد كان م���ن أهم توصيات 
ورش���ة العمل األخذ بعني االعتبار التسلس���ل الهرمي إلدارة النفايات 
في اإلقليم. مما س���يقلل احلرق املفتوح في م���رادم ومكبات النفايات، 
وهذا سيؤدي لتقليل االنبعاث غير املقصود للملوثات العضوية الثابتة.

كم���ا كان من أبرز التوصيات في ورش���ة العمل أن دول اإلقليم ميكن 
أن تعتمد بعض األس���س لوضع حدود ومعايي���ر لالنبعاثات لكن ال بد 
من األخذ بعني االعتبار احتياجات التنمية وإعطاء الفرصة للصناعات 
لتطوير نفسها باس���تخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات 
البيئية املمكن���ة )BAT/BEP( قبل أن تصبح ه���ذه املعايير ملزمة 
قانونيًا. كما ركزت توصيات ورشة العمل على أهمية توفير الدعم الفني 
واملالي وتعزيز التعاون بني دول اإلقليم لتطبيق أفضل التقنيات املتاحة 
وأفضل املمارس���ات البيئية ف���ي املنطقة بعد دراس���ة مكتبية لتحديد 
القدرات الوطنية لتنفيذ متطلبات اتفاقية اس���تكهولم. باإلضافة لتعزيز 
التعاون في االستفادة من اخلطوط التوجيهية ألفضل التقنيات املتاحة 
وأفضل املمارس���ات البيئية لالحتاد األوروب���ي واملتوفرة على اإلنترنت 
ومن وثائق أفض���ل التقنيات املتاحة وأفضل املمارس���ات البيئية على 

موقع البنك الدولي، والذي يوفر الوثائق باللغتني العربية واإلجنليزية.

ورشة العمل اإلقليمية حول معايير حدود انبعاث الملوثات العضوية الثابتة وتأثيرها 
المحتمل على مكونات البيئة في المدن الساحلية على البحر األحمر وخليج عدن
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عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
بالتعاون م���ع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة باململكة العربية 
السعودية ورشة عمل تدريبية وطنية بشأن امللوثات العضوية الثابتة 
وتنفيذ متطلبات اتفاقية استكهولم وذلك في مقر الهيئة مبدينة جدة 
خالل الفترة 13- 14 ديسمبر 2016م. افتتح ورشة العمل في متام 
الساعة العاشرة من صباح اليوم األول 13 ديسمبر 2016م سعادة 
االستاذ عبد الهادي العمري نيابة عن سعادة الدكتور عبد الباسط 

صيرفي وكيل الرئيس العام للبيئة والتنمية املستدامة. 
بني االس���تاذ عبد الهادي العمري في كلمته االفتتاحية إلى ارتباط 
موضوع ورشة العمل بحياتنا ملا لهذه امللوثات العضوية الثابتة بيئيًا 
من آثار ضارة على صحة اإلنسان وانعكاس هذا التأثير سلبًا على 

النواح���ي االقتصادية واالجتماعية. وأكد على حرص الهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة على تطبيق مس���تلزمات اتفاقية ستوكهولم 
بدق���ه وبدون تأخي���ر، وحث االختصاصيني املش���اركني الذين بلغ 
عددهم حوالي خمس���ة وعش���رين متخصصُا من مختلف اجلهات 
احلكومي���ة املعنية بالس���المة الكيميائية على أن ميارس���وا دورهم 
الفاع���ل في التعاون مع الهيئة العام���ة لألرصاد وحماية البيئة في 

حتقيق االلتزام مبتطلبات االتفاقية. 
كما حتدث الدكتور محمد بدران نيابة عن س���عادة أمني عام الهيئة 
اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن االس���تاذ 
الدكت���ور زياد بن حمزة أبو غرارة، وأبرز في كلمته الدور اإلقليمي 
ال���ذي تلعبه الهيئ���ة اإلقليمية ف���ي مجال ضبط انبع���اث امللوثات 

جدة – اململكة العربية السعودية

13-14 ديسمبر 2016م

ورشة عمل تدريبية وطنية حول الملوثات العضوية الثابتة 
وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم

العضوية الثابتة حيث أن هذه املواد شديدة الثبات 
في البيئ���ة وميكن ان تنتقل إلى مس���افات بعيدة 
عبر احلدود وفي األوساط البيئية املختلفة من املاء 
واله���واء، لذلك كان ال بد م���ن التصدي لها بجهد 
جماعي، وقد أعدت الهيئة اإلقليمية اس���تراتيجية 
إقليمية للحد من اآلثار الضارة للملوثات العضوية 
الثابتة. كما أشار إلى أن الهيئة اإلقليمية تتعاون 
بش���كل وثيق مع الهيئة العام���ة لألرصاد وحماية 
البيئة في مجال بناء القدرات لدعم تنفيذ متطلبات 

اتفاقية استكهولم. 
تناولت ورش���ة العمل مواضيع���ًا مختلفة تضمنت 

مقدمة تاريخية حول الديوكس���ني والفوران؛ كيفية 
تش���كل الديوكس���ينات وامللوثات العضوية الثابتة املشابهة؛ آلية 
وض���ع خطة التنفيذ الوطني���ة التفاقية اس���تكهولم NIP؛ أفضل 
املمارس���ات البيئية وأفضل التقنيات املتاحة BAT/BEP؛ النهج 
التكامل���ي في الس���يطرة على التل���وث واحلد من���ه، مقدمة حول 
املبيدات املدرج���ة ضمن امللوثات العضوي���ة الثابتة؛ مقدمة حول 
مركب���ات ثنائي الفينيل متعدد الكل���ور "PCBs"؛ مثبطات اللهب 
احملتوية على البروم واملدرجة ضمن امللوثات العضوية الثابتة مثل 
ثنائي الفينيل متعدد البروم؛ املركبات املفلورة PFOSs واملركبات 
املش���ابهة؛ اعتبارات أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات 

البيئي���ة املمكنة إلدارة والتخلص م���ن تلك النفايات التي حتتوي 
على مركبات الكلور/البروم/الفلور؛ وزيادة الوعي بشأن امللوثات 
العضوية الثابتة وامل���واد الكيميائية اخلطرة؛ كما مت عرض عدد 

من األفالم التوعوية القصيرة املتعلقة مبوضوع الورشة.
وفي ختام ورشة العمل أعرب املشاركون عن استعدادهم للقيام 
ب���األدوار املنوطة به���م في التعاون مع الهيئ���ة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة إلعداد خطة التنفيذ الوطنية "NIP" واملضي قدما 
ف���ي تنفيذها. ويتطلب ذلك البناء على ما حتقق من إجنازات في 
املراحل السابقة واتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع بشكل 

فوري إلعداد خطة التنفيذ الوطنية.
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بالتع���اون ما بني الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
وس���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة جرى افتتاح ورش���ة العمل الوطنية 
حول إش���راك املجتمع احملل���ي وأصحاب املصلحة في رصد البيئة الس���احلية 
خلليج العقبة وذلك صباح يوم اإلثنني املوافق 22-2-2016م في مركز األميرة 
بس���مة للتنمية االجتماعية في مدينة العقبة باململكة األردنية الهاشمية وبحضور 
ومش���اركة ممثلني عن اجلهات احلكومية واجلمعيات التطوعية البيئية والهيئات 

النسائية واالجتماعية ذات العالقة بالبيئة البحرية.
تأتي هذه الورش���ة والتي اس���تمرت مل���دة ثالثة أيام في إطار تنفيذ مش���روع 
اس���تراتيجية اإلدارة بنهج النظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن والذي 
تنفذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من مرفق البيئة العاملي ومشروع 
إدارة مياه الصرف في املدن الس���احلية على البحر األحمر وخليج عدن والذي 

تنفذه الهيئة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة. 

نظم���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن 
بالتعاون مع جهاز ش���ؤون البيئة املصري ورش���ة عم���ل تدريبية وطنية 
حول الرصد البيئى مبعرفة املنتفعني باس���تخدام الدليل االسترش���ادي 
حول رصد مؤش���رات تأثير مياه الصرف عل���ى بيئات احليد املرجاني؛ 
والتعريف مبشروع الرصد اآللي املستمر لنوعية املياه بخليج السويس. 
عقدت ورش���ة العمل مبقر الفرع اإلقليمي جلهاز شؤون البيئة بالسويس 
ف���ى الفترة من 20-21 أبريل 2016م. وقد جاء انعقاد ورش���ة العمل 
فى إطار االستراتيجية الوطنية واالجتاه اإلقليمى نحو التنمية املستدامة 
واتخاذ التدابير الالزمة حلماية بيئة البحر األحمر وحمايتها من التلوث 
من األنشطة البرية مع التركيز على أهمية أعمال املراقبة والرصد البيئى 

مبشاركة املنتفعني وباستخدام التقنيات احلديثة.
وقد ش���ارك في ورش���ة العمل حوالي ثالثني متخصص���ًا وطنيًا ميثلون 
اجله���ات املختلفة ذات الصلة. وتأتى أهمية الورش���ة فى أنها تعقد في 
إطار االهتمام املشترك للهيئة وجمهورية مصر العربية باحلد من التلوث 
مبنطقة خليج السويس ملا تعانيه هذه املنطقة من مشكالت بيئية متعددة 
وحتديات مس���تقبلية كبيرة. وقد ركزت الورش���ة على رفع الوعى البيئى 
من خالل فكرة املشاركة احلقيقية للمنتفعني في رصد ومتابعة التغيرات 
التى تطرأ على البيئة نتيجة األنش���طة البرية ومنها الصناعية والتجارية 
وغيرها والتى تزداد بشكل مستمر مبرور الوقت وأيضًا من خالل معرفة 
املعني���ني لنتائج وبيانات الرصد وما يطرأ عليها من تغيرات فيما يحقق 
مبدأ الش���فافية واملشاركة املجتمعية. بناءًا على ذلك فقد حرصت ورشة 
العمل على وضع التوصيات التى حتقق أهدافها بش���كل فعال وتضمن 

وقد تفضل عطوفة مفوض ش���ؤون البيئة واإلقليم في س���لطة منطقة العقبة 
اإلقتصادية اخلاصة األستاذ س���ليمان النجادات بافتتاح الورشة. وقد أكد 
عطوفته في كلمته االفتتاحية للورشة على أن سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
اخلاصة تولي إهتمامًا كبيرًا لدراس���ة ورصد حالة البيئة البحرية في العقبة 
لتكون أداة مرجعية يتم االستناد إليها في إتخاذ القرار ألي نشاط استثماري 
باإلضافة إلى اس���تخدامها كأداة للتغذية الراجعة باملعلومات ليستفيد منها 
متخذوا القرار في الس���لطة لبيان أية آثار للمش���اريع االس���تثمارية القائمة 
حاليًا على الساحل األردني من خليج العقبة، وفي هذا اإلطار أشاد عطوفة 
مفوض ش���ؤون البيئة واإلقليم بجهود الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن وخاصة من خالل هذه الورش���ة في بناء القدرات 

والتدريب ألبناء املجتمع احمللي وأصحاب املصلحة في مدينة العقبة.
وشكلت هذه الورش���ة بداية لسلسلة من الورش الوطنية التي نظمتها الهيئة 

في باقي الدول من خالل تنفيذ املشروعني املذكورين أعاله.

تكامل وتواصل اجلهود واملع���ارف لتحقيق التنمية املتكاملة للحفاظ على 
البيئة البحرية والس���احلية في جمهوري���ة مصر العربية خصوصا وإقليم 

البحر األحمر وخليج عدن بشكل عام.
وقد تناولت ورش���ة العمل االهتمام والتوس���ع فى برام���ج الرصد اآللى 
اللحظى واملس���تمر ودوره فى حماية البيئة والصح���ة العامة للمواطنني 
واإلجراءات التى تتم حاليًا لتثبيت محطة للرصد اآللى بخليج الس���ويس. 
وأوضحت الورشة أن ذلك يأتى كبداية للتعميم فى مناطق أخرى ملا لذلك 
من أهمية فى زيادة التنس���يق ما بني ال���دول وتوحيد آلية الرصد وجمع 
وحتليل البيانات واالس���تفادة منها. كما تناولت الورشة شرح دليل رصد 
مؤش���رات أثر األنشطة البش���رية على البيئة البحرية والساحلية مبعرفة 
املنتفع���ني. ويتناول الدلي���ل تأثير مياه الصرف على الش���عاب املرجانية 
كمثال ميكن االس���تفادة منه فى دراس���ة أى مؤث���رات أخرى على البيئة 
البحري���ة كأعمال ال���ردم أو الصيد املخالف أو التل���وث بالزيت وخالفه. 
ويش���مل الدليل خمس���ة فصول تبدأ بالهدف من الدلي���ل ومجموعة من 
املصطلحات الهام���ة الواجب معرفتها ثم طرق جمع البيانات واملعلومات 

وينتهى بكيفية استخدامها واتخاذ القرار.
وق���د وفرت ورش���ة العمل منص���ة فعال���ة لتب���ادل اآلراء واخلبرات بني 
املش���اركني حول موضوع ورشة العمل. كما أوضحت التحديات املتعلقة 
ببرامج الرصد باملنطقة وضرورة تطويرها وبينت أهمية مشاركة املجتمع 
ومعرفته مبجريات األمور فيما يتعلق بالتلوث وسبل احلد منه. كما قدمت 
الورش���ة اس���تعراضا للعديد من التقنيات احلديثة لرصد الهواء وجودة 
املاء ورس���م القاع وقياسات أخرى تتعلق مبعرفة سرعة التيارات البحرية 

واجتاهاتها ومعدل املد واجلزر وغيرها.

ورشة عمل وطنية حول إشراك المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة
 في رصد البيئة الساحلية لخليج العقبة

ورشة العمل الوطنية حول الرصد البيئي بمعرفة المنتفعين باستخدام الدليل 
االسترشادي حول رصد مؤشرات تأثير مياه الصرف على بيئات الحيد المرجاني؛ 

والتعريف بمشروع الرصد اآللي المستمر لنوعية المياه بخليج السويس

العقبة – اململكة األردنية الهاشمية

السويس – جمهورية مصر العربية
22-24 فبراير 2016م

20-21 أبريل 2016م

مياه الصرف
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عق���دت في مقر الهيئة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
خالل الفترة من 15-17 مايو 2016م ورشة عمل إقليمية حول تدابير التخفيف 
م���ن اآلثار الس���لبية ملي���اه الصرف ورجيع مي���اه التحلية عل���ى البيئة البحرية 
والس���احلية والتي نفذته���ا الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر 
وخلي���ج عدن بالتعاون مع جامع���ة امللك عبد الله للعل���وم والتقنية، و بدعم من 
برنامج األمم واملتحدة للبيئة UNEP. ش���ارك في ورش���ة العمل حوالي ثالثني 
متخصصًا من دول الهيئة وس���ّير أعمالها خبراء متخصصون من جامعة امللك 

عبدالله والهيئة.
مت خالل الورش���ة اس���تعراض أهم التطورات العلمية في مج���ال معاجلة مياه 
الص���رف الصحي وكذلك التطورات في مجال تقنيات حتلية املياه املاحلة وكيف 

بالتع���اون ما بني الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
ووزارة البيئ���ة واملوارد الطبيعية والتنمية العمرانية ووزارة البيئة والس���ياحة في 
والية البحر األحمر افتتحت ورشة العمل الوطنية حول رصد مؤشرات تأثير مياه 
الصرف على الشعاب املرجانية وذلك صباح يوم اإلثنني املوافق 2016-9-19 
في قاعة الس���الم للمؤمترات مبدينة بورتس���ودان وبحضور ومشاركة ممثلني 
ع���ن اجلهات احلكومية واجلمعيات التطوعية البيئية واالجتماعية ذات العالقة 

بالبيئة البحرية.
جاءت هذه الورشة والتي استمرت ملدة يومني في إطار تنفيذ مشروع استراتيجية 
اإلدارة بنه���ج النظ���ام البيئي في البحر األحمر وخليج ع���دن والذي تنفذه الهيئة 
بالتع���اون مع البنك الدولي وبتمويل من مرفق البيئة العاملي ومش���روع إدارة مياه 
الصرف في املدن الس���احلية على البح���ر األحمر وخليج عدن والذي تنفذه الهيئة 

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة.
 مت في هذه الورش���ة مناقش���ة دليل استرش���ادي أعدته الهيئة لرصد مؤش���رات 
تأثي���ر مياه الصرف على احليد املرجاني، وتركز على إش���راك أصحاب املصلحة 
ف���ي عملية الرص���د لرفع الوع���ي البيئي لديه���ا وتعزيز مش���اركتهم الفعالة في 
حماية املوارد البحرية والس���احلية التي تش���كل مصدرًا هامًا من مصادر الرزق 
للمجتمعات الساحلية، ويسر أعمال الورشة اخلبيران في الهيئة اإلقليمية الدكتور 
محمد بدران مدير إدارة املشاريع واألستاذ بشار البطاينة منسق برنامج الرصد 

اإلقليمي في الهيئة.
وهدف���ت الهيئة م���ن خالل تعميم ه���ذا الدليل الوصول إلى برام���ج رصد وطنية 
متناغمة تصب في برنامج إقليمي يهدف إلى توفير املعلومات الالزمة للمعنيني في 
إدارة املوارد البحرية والس���احلية وتعزيز االعتماد على املعلومة العلمية كأس���اس 

للخطط واالستراتيجيات املتبعة.

ميكن لهذه التقنيات أن تساهم في التخفيف من اآلثار السلبية لهذه احملطات 
على البيئة الساحلية والبحرية في اإلقليم. 

وعن أهمية الورشة أشار أمني عام الهيئة اإلقليمية األستاذ الدكتور زياد أبو 
غراره إلى أن معظم دول اإلقليم ُتعاني من الزيادة املضطردة في الطلب على 
مياه الشرب مع محدودية موارد املياه املتجددة مما تطلب التوسع في إنشاء 
محطات التحلية لتلبية املتطلبات املس���تقبلية من املياه، كما يصاحب التوسع 
في اس���تهالك املياه زيادة مماثلة في كميات مياه الصرف الصحي واحلاجة 
إلنش���اء املزيد من محطات املعاجلة أو التوسع في الطاقة االستيعابية لبعض 
احملطات القائمة. وإضاف أن التوسع في إنشاء محطات التحلية وعلى الرغم 
م���ن كونه أمر ضروري لتحقي���ق األمن املائي في اإلقليم إال أنه قد ُيش���كل 
املزي���د من الضغوط على البيئة الس���احلية والبحرية مما يتطلب تعزيز برامج 

ورشة عمل تدريبية إقليمية حول تدابير التخفيف من اآلثار السلبية لمياه الصرف 
ورجيع مياه التحلية على البيئة البحرية والساحلية للبحر األحمر وخليج عدن

جدة – اململكة العربية السعودية

 بورتسودان – جمهورية السودان

االستفادة من رجيع هذه احملطات والتوسع في األبحاث 
املتعلقة بتخفيض استهالك الطاقة الالزمة للتشغيل. 

وعن التأثيرات الس���لبية لتصرف مياه الصرف الصحي 
املعاجلة في البيئة البحرية، أشار األمني العام بأن التأثير 
يعتمد على نوعية املياه بعد املعاجلة والتي حتددها كفاءة 
وأداء محطة املعاجلة وأن هذه األضرار تش���مل أضرار 
باملخزون السمكي واألحياء البحرية بشكل عام وتأثيرات 
صحية نتيجة التلّوث بالبكتيريا املمرضة التي قد تتواجد 
في مياه التصريف. كما أشار األمني العام إلى أن خطط 
وبرامج إعادة اس���تخدام املياه املعاجلة يجب أن تسبق 
عملي���ة اختيار أنظمة املعاجل���ة ومواقع احملطات لتكون 
برامج إعادة االستخدام قابلة للتنفيذ وميكن االستفادة 
منها في القطاع الصناعي والزراعي مثل أبراج التبريد 
أو ري املس���طحات اخلضراء أو األشجار مما يقلل من 
الضغ���وط على املي���اه احملالة وفي نف���س الوقت يوقف 

أعمال التخلص منها في البيئة البحرية.
وحول دور الهيئة اإلقليمي في هذا املجال، أشار األمني 
العام بأن الهيئة تنفذ حاليًا برنامج تعاون فني مع برنامج 
األمم املتحدة للبيئة )UNEP( لتقدير أحمال التلّوث من 
محطات الصرف الصحي على س���واحل البحر األحمر 
ولديه���ا خطة إقليمي���ة للوصول ال���ى تصريف صفري 
 2020 ع���ام  بحل���ول   )Zero Discharge policy(
وتهدف الهيئة إلى دع���م جهود دول اإلقليم لتحقيق ذلك 

وأن تنفيذ هذه الورشة يقع ضمن هذا البرنامج.
 وأض���اف أبو غراره أن ورش���ة العمل ناقش���ت أحدث 
التقني���ات في مج���ال حتلية مياه البح���ر التي تقلل من 
تأثير رجيع مياه التحلية على البيئة البحرية والس���احلية 
وتزي���د من فعالية محطات التحلية بحيث تخفض الطاقة 
املس���تخدمة في التحلية بأكبر قدر ممكن. كما ناقش���ت 
الورش���ة أحدث تقنيات معاجلة مياه الصرف التي توفر 
في اس���تخدام املس���احات الشاس���عة الالزمة حملطات 
معاجلة مياه الصرف التقليدية وتقلل أيضا من استهالك 

الطاقة في تلك احملطات.
وقد مت خالل الورش���ة اس���تعراض ومناقش���ة اجلوانب 
النظرية والتطبيقية لتقني���ات التحلية ومن هذه التقنيات 
ماهو مستخدم حاليَا ومنها ماهو في املراحل التجريبية 
وقيد التطوير والبحث. كما تبني أن عددًا من دول اإلقليم 
تخطط إلنش���اء محطات حتلية جديدة لس���د العجز في 
الطل���ب على املي���اه وترغب في االس���تفادة من خبرات 
اململكة العربية الس���عودية الطويل���ة والناجحة في مجال 
تقنية حتلية املياه لتساهم في استدامة تشغيل محطات 

التحلية وتطورها املستمر على املستوى اإلقليمي.

15-17 مايو 2016م

ورشة عمل وطنية حول رصد مؤشرات
 تأثير مياه الصرف على الشعاب المرجانية

19-20 سبتمبر 2016م
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بالتع���اون ما بني الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج 
ع���دن ووزارة اإلس���كان والتعمير والبيئة افتتحت صباح ي���وم اإلثنني املوافق 
24-10-2016م ورش���ة عمل وطنية حول رصد مؤشرات تأثير مياه الصرف 
على الش���عاب املرجانية. وقد مت االفتتاح حتت رعاية سعادة أمني عام وزارة 
اإلسكان والتعمير والبيئة األستاذ ديني عبدالله عمر ومبشاركة الدكتور محمد 
ب���دران ممثال لألمني الع���ام للهيئة اإلقليمية في قاعات قصر الش���عب مبدينة 
جيبوتي وبحضور ممثلني عن اجله���ات احلكومية واجلهات البحثية اجلمعيات 

التطوعية البيئية واالجتماعية ذات العالقة بالبيئة البحرية. 

جاءت هذه الورش���ة والتي استمرت ملدة يومني في إطار تنفيذ مشروع إدارة 
مي���اه الصرف في املدن الس���احلية على البحر األحم���ر وخليج عدن والذي 
تنفذه الهيئة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومش���روع استراتيجية 
اإلدارة بنهج النظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن والذي تنفذه الهيئة 

بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من مرفق البيئة العاملي. 
مت في هذه الورش���ة مناقشة دليل استرش���ادي أعدته الهيئة باللغات العربية 
واإلجنليزي���ة والفرنس���ية لرصد مؤش���رات تأثير مياه الص���رف على احليد 
املرجاني، وتركز على إشراك أصحاب املصلحة في عملية الرصد لرفع الوعي 
البيئي لديها وتعزيز مش���اركتهم الفعالة في حماية املوارد البحرية والساحلية 
التي تش���كل مصدرًا هامًا م���ن مصادر الرزق للمجتمعات الس���احلية. قام 
بتنسيق أعمال الورشة األستاذ آدم حسن علمي مستشار وزير البيئة، ويسر 
أعمالها اخلبير الوطني الدكتور موسى مهدي من معهد األبحاث الوطني في 

.CERD جيبوتي
يتكون الدليل االسترش���ادي من خمس���ة مناذج، تناقش في مجملها العملية 
التسلسلية في الرصد فتبدأ بالتعرف على املشكلة، ومن ثم وضع احللول لها 
وبعد ذلك تقدمي احللول ملتخذي القرار. حيث يوضح النموذج األول املصطلحات 
األساسية بينما يناقش النموذجان الثاني والثالث رصد األسباب والتأثيرات 
ويتناول النموذج الرابع إدارة املعلومات ويناقش اخلامس استخدام املعلومات 
ف���ي عملية صنع القرار. وتأمل الهيئة من خ���الل تعميم هذا الدليل الوصول 
إل���ى برامج رصد وطنية متناغم���ة تصب في برنامج إقليمي يهدف إلى توفير 
املعلوم���ات الالزم���ة للمعنيني ف���ي إدارة املوارد البحرية والس���احلية وتعزيز 

االعتماد على املعلومة العلمية كأساس للخطط واالستراتيجيات املتبعة.

ورشة عمل وطنية حول رصد مؤشرات تأثير مياه الصرف على الشعاب المرجانية  

جيبوتي – جمهورية جيبوتي

24-25 أكتوبر 2016م

في إطار تنفيذ اخلطة اإلقليمية إلدارة النفايات املُبعثرة في منطقة 
البحر األحمر وخليج عدن حلماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية 
-ضم���ن البرنامج اإلقليم���ي حلماية البيئة البحرية من األنش���طة 
البري���ة- قامت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخلي���ج عدن بتنفيذ مس���وحات ميدانية أساس���ية لتقييم النفايات 
الصلب���ة املُبعثرة على ش���واطئ البح���ر األحمر باململك���ة العربية 
السعودية بالتنيسق مع الهيئة العامة لإلرصاد وحماية البيئة وذلك 

خالل شهري مارس وأبريل 2016م. 

تهدف هذه املسوحات إلى معرفة:
• مواقع وما مدى تراكم النفايات الصلبة املُبعثرة على السواحل؛

• األنواع السائدة للنفايات املُبعثرة في كل موقع؛
• مصادر هذه النفايات الصلبة املُبعثرة؛

• س���عي الهيئ���ة لتحديد مدى احلاج���ة إلى تنفيذ حم���الت توعية 
وتنظيف، لتنظمها الحقًا؛

• كما أن معرفة مصادر هذه النفايات – س���واء كانت من البر من 
خالل أنشطة اإلنسان أو البحر من خالل القوارب احمللية والسفن 

العابرة- س���وف يلعب دورًا أساسيًا في إدارة النفايات املُبعثرة في 
البيئة البحرية مستقباًل. 

شملت املسوحات امليدانية مواقع شواطئ من أقصى الشمال خلليج 
العقبة )مدينة حقل( في منطقة تبوك حتى نقطة احلدود مع اجلمهورية 
اليمينة جنوبًا ) قطاع املوس���م في منطقة ج���ازان( باململكة العربية 
الس���عودية، مغطيًا أكثر م���ن 139 موقعًا في مدن، وقرى، ومراكز/ 
مواقع رس���و/ مرافئ/ مرس���ى )marina( قوارب ومراكب صيد، 
ومواقع بعيدة من جتمع سكني )من ضمنها مناطق أشجار شورى( 
ُتطل على الشريط الساحلي من البحر األحمر وجزيرة فرسان باململكة 
العربية الس���عودية ضمن اخلمس مناطق )تبوك، املدينة املنورة، مكة 
املكرمة، عسير، جازان(. وقد مت توثيق هذه املواقع باألسماء والصور 
ل���كل موقع مع بع���ض لقطات فيديوهات لبع���ض املواقع(. قام فريق 
مك���ون من الدكتور زاه���ر األغ�وان )م���ن الهيئة اإلقليمية للمحافظة 
على بيئة البحر األحمر وخليج عدن( و عدد من املختصني من الهيئة 
العامة لإلرصاد وحماية البيئة في اململكة العربية السعودية )أ. صالح 
مغربي، أ. محمد بن ش���مالن، أ. محمود مغربي، أ. حسن املولد، أ. 

حماد السلمي، أ. أحمد العامري( بتنفيذ هذه املسوحات. 

تنفيذ مسوحات ميدانية لتقييم النفايات الصلبة الُمبعثرة على الشواطئ
في المملكة العربية السعودية

مارس - أبريل 2016م

النفايات الصلبة الُمبعثرة
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•  والبعد الثقافي
• والتنوع احليوي وغيرها

وف���ي ُعجالة تعتب���ر العناصر التالية من أهم امل���وارد البيئية البحرية 
ملنطق���ة البحر األحمر وخليج عدن والتي إذا أحس���ن احملافظة عليها 
واس���تغاللها بطريقة ُمس���تدامة سوف تش���كل رافدًا اقتصاديًا هامًا 
ملوازن���ات الدول املطلة على البحر األحم���ر وخليج عدن وعنصر ثبات 

واستقرار لنسيجها االجتماعي.

الــمـــــاء
)َوَجَعلَْنا ِمَن امْلَاء ُكَلّ شَْيٍء َحٍيّ َأَفاَل يُْؤِمُنوَن ( األنبياء/30 

بسبب الطبيعة الصحراوية جلميع الدول املطلّة على البحر األحمر فإن 
تل���ك الدول تصنف عامليًا ضمن مجموع���ة الدول األفقر بالثروة املائية 
الصاحلة حلاجات اإلنسان املختلفة من شرب وزراعة وصناعة وصحة 
ومزاول���ة كافة أنش���طته االقتصادية واالجتماعية األخ���رى. وبالتالي 
تعتم���د معظم تل���ك الدول على عملي���ات حتلية مي���اه البحر من أجل 
احلصول على املاء العذب ومن مصلحتها بل ومن أس���باب استدامتها 
وج���وب احملافظة عل���ى نوعية مياه البحر األحم���ر بصورتها النظيفة 
الش���فافة اخلالية من امللوثات املختلفة ومنع  ومنع إلقاء مياه الصرف 
الصح���ي إلى مياه البحر ووضع اإلجراءات الرادع للحد ومنع التلّوث 

بالزيت والنفايات واملواد الضارة األخرى.

الـمرجـــان
)م���رج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ ال يبغيان * فبأّي ءاآلء ربكما 

تكذبان * يخرج منهما اللؤلؤ واملرجان *( الرحمن/22
)فيهن قاصرات الّطرف لم يطمثهن إنس قبلهم وال جآن * فبأّي ءاآلء 

ربكما تكذبان * كأّنهّن الياقوت واملرجان *( الرحمن/58 
تعتبر بيئة الشعاب املرجانية من أهم املوارد البيئية املوجودة في البحر 
األحمر وعلى مستوى العالم. حيث أن هذا احليوان الذي اختصه الله 
عز وجل في آيتني بس���ورة حتمل اس���مه "الرحمن" هو من آيات الله 
العظيمة على هذه األرض. فخاليا هذا احليوان البسيط تأوي بداخلها 
خالي���ا نباتية طحلبية جتعل املرجان ق���ادرًا على النمو واالزدهار في 
البح���ار الفقيرة باملخصبات والتي تكون مياهها ذات ش���فافية عالية 
تسمح باختراق أشعة الشمس لها ألعماق سحيقة تزيد عن املائة متر 

في كثير من األحيان. 
وتكمن أهمية الش���عاب املرجانية من الناحية االقتصادية بالعديد من 

األمور أهمها:
• األمن الغذائي: تعتبر الشعاب املرجانية مكان لتكاثر وتواجد العديد 
من أنواع األسماك واألحياء البحرية ذات األهمية االقتصادية العالية 
كمصدر بروتيني هام لإلنس���ان ومهم للحفاظ على صحته. ويقدر أن 
حوالي 3 مليار ش���خص يحصلون على 20% من بروتينهم احليواني 

من تلك الكائنات. وبحس���ب تقديرات منظم���ة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة فإنه يتم اصطياد، من مناطق الشعاب املرجانية، ما يزيد عن 
10 ماليني طن سنويًا، من األسماك والكائنات البحرية األخرى، متثل 

حوالي 15% من حجم الصيد العاملي.
• األمن الصحي:

 أ( س���اعدت االكتش���افات العلمي���ة احلديثة على اس���تخراج العديد 
من املس���تحضرات الطبية والعالجية م���ن الكائنات املختلفة املوجودة 
في بيئة الش���عاب املرجانية. ويعد هذا املوض���وع أحد أهم املصادر 
االقتصادية ف���ي عصرنا احلاضر حيث مت اس���تخالص ما يزيد عن 

10000 مركب فعال من بيئة الشعاب املرجانية. 
ب( من إعجازات اخلالق سبحانه وتعالى أن التركيب الكيميائي للهيكل 
العظم���ي للمرجاني قريب جدًا من التركيب الكيميائي الهيكل العظمي 
لإلنس���ان وبالتالي مت استخدام املرجان حديثًا في عالج بعض كسور 
العظام وكس���ور الفك لتقومي األس���نان. وبالتالي ميكن اعتبار البحر 

األحمر كبنك عظام يخدم البشرية جمعاء.
• اجلذب الس���ياحي: تعتبر الش���عاب املرجانية مناطق جذب هامة 
لس���ائحني وخصوصًا أولئك الذين ميارسون رياضة الغوص حتت 
امل���اء وذلك ملا تتمع به كائنات الش���عاب املرجانية من ألوان خالبة 
وجذابة ولصفاء مياه الش���عاب املرجانية وارتفاع مدى الرؤية فيها 
ومل���ا تتمتع ب���ه مياهها من اعت���دال في درجات حرارتها تناس���ب 

مرتادي الشاطئ. 
• حماية الش���واطئ: حتافظ الش���عاب املرجانية على دميومة الشاطئ 
ومتنع عمليات النحر التي تقوم بها األمواج للشاطئ. حيث تقدر تكلفة 
بناء متر طولي واحد حلاج���ز صناعي في الواليات املتحدة األمريكية 

مبا يزيد عن 20 مليون دوالر.

أشجار املاجنروف )الشورى(
كما الشعاي املرجانية تعتبر أشجار وغابات املاجنروف من األشجار 
الهامة التي متتد على معظم س���واحل البحر األحمر. ولهذه األشجار 
القدرة على التكيف والعيش والنمو في مياه ذات نسبة ملوحة مرتفعة 
مما ميكنها من النمو في مناطق املد واجلزر الساحلية. وتعتبر أشجار 
املاجنروف من األشجار الهامة للسكان احملليني الذين يعتمدون عليها 
بشكل كبير كمصدر للطاقة والرعي والبناء. كما أن أشجار املاجنروف 
تس���اعد على تثبيت التربة الرملية الشاطئية ومتنع اجنرافها للبحر مع 
حركات املد واجلزر. كما أنه يعيش العديد من الكائنات البحرية الهامة 
والطيور في املس���طحات املائية التي يتواجد بها أش���جار املاجنروف 
وعلى أغصان تلك األش���جار.  ومؤخرًا ازداد االهتمام باملناطق التي 
يتواجد بها أش���جار املاجنروف كونها تس���تطيع تخزين كميات كبيرة 
من ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تقلل من ظاهرة االحتباس احلراري 

وارتفاع درجة حرارة اجلو.

د. سليم محمود املغربي 

االستثمار 
االقتـصادي

 للموارد البحرية

أصبح االستثمار الشغل الشاغل جلميع البشر كونه يؤثر على معيشتهم 
ويس���اهم في تطوير منط ونوعية ومس���توى حياتهم ورفاهيتهم العائلية. 
وأصبح حتفيز وتشجيع االستثمار مطلبًا شعبيًا ولو كان على حساب أي 
ش���يء آخر وخصوصًا البيئة ودميومة مواردها واحلفاظ عليها. متناسني 
ق���ول أحد احلكماء "إن كنت تعتقد أن االقتصاد أهم من البيئة حاول أن 

تعد نقودك بدون أن تتنفس". 
وال نقص���د من هذا القول احلكيم االبتعاد عن االقتصاد ولكن ما نهدف 
إليه أن تتم التنمية االقتصادية بشكل متوازن ومتجانس مع البيئة بحيث 
نحافظ على اس���تدامة امل���وارد البيئية وندعم دميوم���ة احلياة على هذه 
األرض والتي يش���كل املاء حوالي 70% من مساحة سطحها. وهذا يدل 
أيض���ًا على أن املوارد البيئية البحرية، والتي ال قد ال نعرف الكثير عنها، 

تشكل اجلزء األكبر من املوارد البيئية للكرة األرضية. 
ولقد س���عى علم���اء االقتصاد مؤخرًا لوض���ع قيمة اقتصادي���ة للموارد 
البيئي���ة بحيث تعكس ألصحاب القرار أهمية تلك املوارد. إن وجود تقييم 
اقتص���ادي لثروات الطبيعية يس���اعد صانع السياس���ات في العديد من 
القضاي���ا لعل من أبرزها وضع خطط للمناطق التنموية ومناطق احلماية 
الطبيعي���ة، وإعطاء القدرة على حتديد قيمة التعويض عن أضرار التلّوث، 
وحتديد رس���وم االستخدامات املتعددة للنش���اطات البحرية والشاطئية، 

والق���درة على حتليل التكلفة واملنافع إلجراءات احلماية والقدرة عن الدفاع 
وإيصال رس���الة واحلصول على تأييد من مختلف اجلهات وفئات املجتمع 
حول األهمية االقتصادية لوجود نظام بيئي س���ليم وفاعل. ولكن لألسف ال 
زالت هذه القيمة منخفضة جدُا مقارنة بأهميتها الستدامة احلياة على هذه 

البسيطة وال تعكس القيمة احلقيقية ملوارد البيئية. 
وبإختصار ش���ديد تعتمد دراس���ات التقييم اإلقتصادي للثروات واملوارد 
الطبيعي���ة على وضع قيمة مادية للموارد البحرية من خالل إيجاد مجموع 

القيم املادية لعنصرين رئيسيني هما:
• قيمة العناصر املس���تخدمة أو املس���تعملة وامللموس���ة بشكل مباشر من 

املورد البحري وتشمل:
• عمليات الصيد التقليدي، والصيد بأنواعه 

•  ما يقدمه ذلك املورد من حماية خلط الشاطئ وحفظه من عمليات النحر
•  النشاطات السياحية والترفيهية وغيرها

•  البحث العلمي والتعليم
•  قيمة العناصر الغير مستخدمة أو غير املستعملة أو غير امللموسة بشكل 
مباش���ر من املورد البحري، وهي التي يجدها الناس فقط حينما يدركون 

وجود مورد ما حتى لو لم يكونوا يتوقعون استخدامه بأنفسهم وتشمل:
• البعد االجتماعي 
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إن االتفاقي���ة الدولية إلدارة مياه االتزان والرواس���ب من الس���فن هي من 
االتفاقي���ات احلديثة التي اعتمدتها املنظمة البحرية الدولية IMO في العام 
2004م. وم���ن أهم مي���زات هذه االتفاقي���ة بأنها حتد م���ن خطر األحياء 
الغازية والس���امة، والتي يكون مصدرها مياه االتزان والرواسب املوجودة 
في الس���فينة، ومتنعه���ا من الوصول إلى املياه البحري���ة ومياه األنهار في 
دول العالم. حيث تش���كل تلك األحياء الغازية والس���امة آثار س���لبية على 
البيئة، واالقتصاد الوطني، وصحة اإلنس���ان وعلى دميومة وسالمة النسيج 

االجتماعي في املدن الساحلية.
ويتطلب دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ بأن يتم املصادقة عليها من قبل ما 
ال يقل عن 30 دولة لديها ما ال يقل عن 35% من إجمالي احلموالت العاملية. 
وقد اس���تكلمت االتفاقية متطلبات املصادقة عليها بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 
2016م، بعد مصادق���ة جمهورية فنلندا عليها، ليصل عدد الدول املصادقة 
عليها إلى 52 دولة ولتصل إجمالي حموالت الدول املصادقة إلى %35.14 
من إجمالي احلموالت العاملية. وحديثا انضمت جمهورية بنما لهذه االتفاقية 
لترف���ع عدد ال���دول املصادقة إلى 53 دولة ولتص���ل احلمولة اإلجمالية إلى 

53.28% )مبني باجلدول رقم 1 أسماء الدول املصادقة(. 
وبن���اء على ما نصت عليه مواد االتفاقية فإنها س���وف تدخل حيز النفاذ 
بتاريخ 8 س���بتمبر/أيلول 2017م، ويصبح تطبيق أحكام االتفاقية من 
ضمن املتطلبات األساس���ية لدخول السفن )حتى من تلك الدول التي لم 
تص���ادق على االتفاقي���ة( إلى موانئ الدول التي صادق���ت عليها. وحال 
دخ���ول هذه االتفاقية حيز النفاذ يترتب على الدول بعض االلتزامات ومن 

أهمها:
 • يتوجب على كل الس���فن التجارية بعد مرحلة حتضيرية محددة تركيب 
أجهزة معاجلة ملياه االتزان )مسؤولية دولة العلم في التركيب(. مما يترتب 

عليه تكاليف تشغيلية إضافية ال بد من أخذها بعني االعتبار.
 •  يتوجب على دولة امليناء أن تس���تعد برف���ع قدراتها للتفتيش اخلاص 
ب���إدارة مياه اتزان الس���فن وما يتطلبه ذلك من جتهيزات فنية مناس���بة 

وكوادر بشرية مدربة.
 •  يتوجب على دولة امليناء أيضًا التنس���يق والتبليغ مع املنظمة البحرية 

الدولية عن أية جتاوزات تتعلق باالتفاقية.

االتفاقية الدولية إلدارة مياه االتزان

التلوث من المصادر البحرية
جدول رقم )1(: أســماء الدول املصادقة على االتفاقية الدولية إلدارة مياه االتزان والرواســب من الســفن، لعام 

2004 وذلك حتى تاريخ 2016/11/24م بحسب ما نشرته املنظمة البحرية الدولية )IMO( على موقعها.

قام���ت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة 
البح���ر األحم���ر وخليج عدن بتنفيذ ورش���ة 
عمل وطنية حول االلت���زام والرقابة والتنفيذ 
لالتفاقي���ة الدولي���ة إلدارة مي���اه الصابورة 
)االتزان( من الس���فن الصادرة عن املنظمة 
البحرية الدولي���ة وذلك من يوم اإلثنني وحتى 
يوم األربعاء 5-17 فبراير 2016م وذلك في 

مقر الهيئة بجدة.
افتتح أعمال الورش���ة س���عادة األستاذ عبد 
اله���ادي بن عب���د الرحمن العم���ري الوكيل 
املس���اعد لش���ؤون التنمي���ة املس���تدامة في 
الرئاس���ة العامة لألرصاد وحماية البيئة في 

 

جدة - اململكة العربية السعودية

ورشة عمل وطنية إلدارة مياه االتزان المملكة العربية السعودية

15-17 فبراير 2016م

 اسم الدولة  اسم الدولة  اسم الدولة 

 1  Albania  19  Iran (Islamic Republic of)  37  Palau  

2  Antigua & Barbuda  20  Japan  38  Panama  

3  Barbados  21  Jordan  39  Peru  

4  Belgium  22  Kenya  40  Republic of Korea  

5  Brazil  23  Kiribati  41  Russian Federation  

6  Canada  24  Lebanon  42  Saint Kitts and Nevis  

7  Congo  25  Liberia  43  Saint Lucia  

8  Cook Islands  26  Malaysia  44  Sierra Leone  

9  Croatia  27  Maldives  45  South Africa  

10  Denmark  28  Marshall Islands  46  Spain  

11  Egypt  29  Mexico  47  Sweden  

12  Fiji  30  Mongolia  48  Switzerland  

13  Finland  31  Montenegro  49  Syrian Arab Republic  

14  France  32  Morocco  50  Tonga  

15  Georgia  33  Netherlands  51  Trinidad & Tobago  

16  Germany  34  Nigeria  52  Turkey  

17  Ghana  35  Niue  53  Tuvalu  

18  Indonesia  36  Norway    

	

 •  ال يتوج���ب على ال���دول أن يكون لديها وحدة 
الس���تقبال مياه االتزان والرواس���ب من السفن 
باس���تثناء تل���ك ال���دول التي لديه���ا ميناء جاف 
إلصالح الس���فن فيتوجب عليها  أن يكون لديها 
وحدة الس���تقبال مي���اه االتزان والرواس���ب من 

السفن.
أما بالنس���بة للدول األعضاء في الهيئة اإلقليمية 
للمحافظ���ة على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 
فقد وقعت كل من جمهورية مصر العربية واململكة 
األردنية الهاش���مية على هذه االتفاقية حتى اآلن 
وتتم املتابعة من قبل الهيئة مع باقي دول اإلقليم 

بشأن التوقيع.

البيئ���ة  وأبع���اده  املوض���وع  ألهمي���ة  ونظ���رُا 
واالقتصادي���ة والصحي���ة واالجتماعي���ة، قامت 
الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن خالل العام 2016م بعقد واملشاركة 
في ع���دة ورش عمل وطنية ودولي���ة متعلقة بهذا 

املوضوع وهي: 

اململكة العربية الس���عودية. مت إعطاء مواد هذه الورش���ة من قبل 
خبراء الهيئة وهم الدكتور محمد إس���ماعيل بدران والدكتور أحمد 
خليل والدكتور ماهر عبد العزيز والدكتور س���ليم محمود املغربي. 
كانت ورش���ة العمل ناجحة ومت توزيع الش���هادات واملادة العلمية 

الكترونيا على كافة املشاركني في نهاية الورشة.
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قام���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن 
بعقد ورشة عمل وطنية حول االلتزام والرقابة والتنفيذ لالتفاقية الدولية 
إلدارة مي���اه الصابورة )االتزان( والرواس���ب من الس���فن مع التركيز 
عل���ى جمع وحتلي���ل العينات وذلك في مدينة الغردق���ة خالل الفترة من 
4-6 أبريل 2016م وذلك في مقر مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ 
البحرية في البحر األحمر وخليج عدن التابع للهيئة. مت دعم ومتويل هذه 
الورشة بالش���راكة ما بني موانئ الشحن البترولية في جمهورية مصر 
العربية والهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن. 
حضر الورش���ة ثالثون ش���خص من كافة القطاعات واملوانئ املنتشرة 

على البحر األبيض املتوسط والبحر األحمر.
افتتح أعمال الورش���ة س���عادة املهندس كمال القزاز املنس���ق الوطني 
ملش���روع مياه االتزان ف���ي جمهورية مصر العربي���ة والدكتور ممدوح 
املليجي مدير مركز املساعدات. مت إعطاء مواد هذه الورشة من الدكتور 
سليم محمود املغربي اخلبير البيئي في الهيئة اإلقليمية للمحافظة على 
بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن. كما اش���تملت الورش���ة على نش���اط 
ميداني للمشاركني متثل بالتعرف على حتليل عينات مياه االتزان وذلك 
ف���ي املعهد القومي لعلوم البحار واملصايد فرع البحر األحمر في مدينة 
الغردقة. كانت ورشة العمل ناجحة ومت توزيع الشهادات واملادة العلمية 

الكترونيا على كافة املشاركني في نهاية الورشة.

الغردقة – جمهورية مصر العربية

ورشة عمل وطنية إلدارة مياه االتزان - 
جمهورية مصر العربية

ورشة عمل دولية لتقييم المخاطر وإجراء 
المسوحات البحرية المتعلقة بمياه االتزان - 

جمهورية كرواتيا

4-6 أبريل 2016م 
14-17 نوفمبر 2016م 

في إطار س���عي املنظمة البحرية الدولي���ة )IMO( لتوفير كوادر مؤهلة لدى 
دول العالم قادرة على التفتيش على الس���فن والتأكد من التزامها مبتطلبات 
االتفاقي���ة الدولية إلدارة مياه الصابورة )االتزان( والرواس���ب من الس���فن 
2004 حال دخولها حيز التنفيذ. قامت املنظمة البحرية الدولية بدعوة الهيئة 
اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن وجهات دولية أخرى 
للمشاركة بورشة تدريب جلمع وحتليل عينات من املوانئ للتأكد من خلوها من 
الكائنات الغازية الناجتة عن مياه االتزان وذلك خالل الفترة 14-17 نوفمبر 
2016م ف���ي اجلمهورية الكرواتية. كما هدفت الورش���ة إل���ى التعريف بآخر 
املس���تجدات حول االتفاقية والتعريف بتكنولوجيا فلترة وتعقيم مياه االتزان 

على السفن وإشرك ممثلني عن ُماّلك السفن بذلك.
حيث ش���ارك في ورشة التدريب مندوبون من كرواتيا وغانا ونيجيريا ومصر 
واألردن باإلضافة إلى ممثل عن مركز التلوث البحري اإلقليمي لالس���تجابة 
حلاالت الطوارئ للبحر األبيض املتوسط وممثلني عن املنظمة البحرية الدولية 

وممثل عن الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن.
وكان اله���دف من ورش���ة العم���ل تدريب مدرب���ني، من ضب���اط دول امليناء 
ومختص���ني في علم األحياء، عل���ى جمع وحتليل عينات م���ن املوانئ للتأكد 
م���ن خلوها من الكائنات الغازية الناجتة عن مياه االتزان بحس���ب االتفاقية 
الدولية إلدارة مياه االتزان. حيث تعالج االتفاقية موضوع نقل الكائنات احلية 
الضارة ومس���ببات األمراض من خالل مياه اتزان الس���فن، والتي في نهاية 
املطاف، سوف تقلل من التأثير السلبي لتلك الكائنات على النظم اإليكولوجية 

البحرية وتؤدي إلى حماية صحة اإلنسان.

 المؤتمر الدولي الثامن للمياه نيجومبو/كولومبو – جمهورية سريالنكا

تلقت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن وجهات دولية 
أخ���رى دعوة من مرفق البيئة العاملي للمش���اركة باملؤمت���ر الدولي الثامن للمياه 
والذي مت تنظيمه في مدينتي نيجومبو وكولومبو في جمهورية سريالنكا. وجاءت 
مش���اركة الهيئة كونها شريك في مشروعني هاميني يتم متويلهم من مرفق البيئة 

العاملي وهما: 
• برنامج الش���راكات الدولية ملياه االتزان وال���ذي يدار من خالل املنظمة البحرية 

. )IMO(الدولية
• مشروع اإلدارة االستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن 

وبالشراكة مع البنك الدولي.
مثل الهيئة في هذا املؤمتر الدولي الهام ثالثة من خبراء الهيئة هم الدكتور سليم 
املغربي واملهندس إسالم طه والسيد بشار البطاينه. كما قامت الهيئة باملشاركة 
في املعرض الذي أقيم على هامش املؤمتر حيث مت عرض مطبوعات ومنشورات 
الهيئة. وقد كان ملش���اركة خبراء الهيئة أهمية كبيرة في التعريف مبنطقة البحر 
األحم���ر وخليج ع���دن وأهميتهم البيئي���ة واالقتصادية واالجتماعي���ة أمام هذا 
احلشد الكبير من العلماء واملشاركني من كافة دول العالم والذين جتاوز عددهم 
الثالثمائة ش���خص. كما كان هنالك تفاعل كبير بني كافة املش���اركني مما أسهم 
في التعريف بدور الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
في احلفاظ على املوارد البيئية الهامة للبحر األحمر وخليج عدن واس���تدامة تلك 
املوارد لألجيال القادمة. كما ش���كلت تلك اللقاءات فرصة ثمينة لتعزيز شراكات 
الهيئ���ة مع اجلهات الدولية املانحة وإمكانية حصولها على دعم ومتويل ملش���اريع 

مستقبلية تخدم البيئة واملجتمع في منطقة البحر األحمر وخليج عدن.

زاجرب – كرواتيا

8-14 مايو 2016م 
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نظم���ت الهيئ���ة اإلقليمي���ة للمحافظ���ة عل���ى بيئ���ة البح���ر األحم���ر وخليج 
عدن"PERSGA" بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية “IMO” ورش���ة عمل 
إقليمية حول "االتفاقية الدولية بش���أن ضبط التأثير الس���لبي الستخدام املواد 
املقاومة اللتصاق الكائنات احلّية )احلشف( على السفن،2001 وذلك في مقر 
الهيئة مبدينة جدة - اململكة العربية الس���عودية خالل الفترة من 10-11 مايو 
2016م، وشارك فيها حوالي عش���رين متخصصًا من دول اإلقليم إضافة إلى 

خبراء من املنظمة البحرية الدولية.
ج���اء تنظيم هذه الورش���ة ضمن جهود الهيئة املس���تمرة ف���ي أن يكون النقل 
البحري في اإلقليم نقل مس���تدام ال يتس���بب في تدهور البيئة البحرية أو تلّوث 
مواردها احلّية وغير احلّية وذلك في إطار  احملافظة على صحة البيئة واإلنسان 
في إقليم البحر األحمر وخليج عدن. فاالتفاقية الدولية بش���أن احلد من التأثير 
السلبي الس���تخدام املواد املقاومة اللتصاق الكائنات احلّية على السفن تهدف 
إلى حماية البيئة البحرية من اآلثار الضارة ألنظمة الطالء التقليدية ذات اآلثار 
الس���لبية على البيئة. إذ أظهرت الدراس���ات أن أنظمة الطالء املانعة اللتصاق 
الكائنات احلية تش���كل خط���رًا على األنظمة اإليكولوجي���ة، كما أثبتت تأثيرها 
الُس���ّمي على بعض الكائنات البحرية، كتكلس قش���رة احملار وتش���وهه وتغيير 

اخلصائ���ص عند بعض األحياء البحرية، وقد ميتد تأثيره اخلطير إلى صحة 
اإلنسان نتيجة الس���تهالك املأكوالت البحرية املتأثرة. وقد تبنت جلنة حماية 
البيئ���ة البحرية باملنظمة البحرية )MEPC(  الدولية خالل مؤمتر دولي عقد 
ف���ي أكتوبر 2001 لالتفاقية الدولية بش���ان التحكم ف���ي أنظمة الطالء ملنع 
التصاق الكائنات احلية على الس���فن لعام 2001، ليشكل قانونًا عامليًا يلزم 
بالعم���ل على التصدي لآلث���ار الضارة ألنظمة الط���الء التقليدية ذات اآلثار 
الس���لبية عل���ى البيئة. وقد دخل���ت االتفاقية حيز النفاذ ع���ام 2008 وهي 
مصادق عليه حاليا من قبل أكثر من س���بعني دولة متثل ما يزيد عن %90 

من إجمالي احلموالت العاملية.
وحول أهمية االتفاقية اش���ار األمني العام للهيئة األس���تاذ الدكتور زياد أبو 
غرارة بأن االتفاقية حتظر طالء السفن مبادة "ثالثي بوتيل القصدير" السامة 
واس���تبدالها بأنظمة غير ضارة بصحة البيئة واإلنسان وحتقق الغرض في 
منع التصاق الكائنات احلية املائية املختلفة مثل الطحالب والقش���ريات التي 
تتسبب في التقليل من انسيابية السفينة في املاء وحتد من سرعتها وتكلفها 
استهالك املزيد من الوقود بنسبة قد تصل إلى 40%، كما توفر احلماية من 
انتش���ار الكائنات املائية الضارة واملسببة لألمراض حول العالم مبنعها من 

االلتصاق على بدن السفينة وانتقالها عبر احمليطات.

ورشة عمل إقليمية حول االتفاقية الدولية لمنع التصاق 
الكائنات الحّية )الحشف( على السفن، 2001

الوقاية من حشف السفن

)Antifouling( 10-11 مايو 2016م

جدة – اململكة العربية السعودية

افتتح أعمال الورشة معالي السيد موسى محمد أحمد وزير اإلسكان والتعمير والبيئة في جمهورية جيبوتي 
 )Biofouling( أعمال ورشة العمل الوطنية املتعلقة بالدليل االسترشادي 2011 للوقاية من حشف السفن
والت���ي عقدتها الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحم���ر وخليج عدن بالتعاون مع املنظمة البحرية 

 .)IMO( الدولية
عقدت ورش���ة العمل في قصر الشعب في جمهورية جيبوتي خالل الفترة من 1-2 يونيو 2016م. خصصت 
ورش���ة العمل التدريبية لتعزيز تنفيذ االتفاقيات الدولية املتعلقة بحش���ف السفن والوقاية منها وما تشكل من 
مص���در هام لألحياء الغازية التي قد تؤثر تأثير س���لبي على التنوع احليوي الفري���د املوجود في بيئة البحر 

األحمر وخليج عدن. 
ش���ارك في تقدمي مواد هذه الورش���ة خبيران دوليان هما، الس���يد ماركوس هيالفوري، من املنظمة البحرية 
الدولية باإلضافة إلى خبير دولي، السيد بابكر ديوب من السنغال. كانت ورشة العمل التدريبية ناجحة للغاية 

وحققت أهدافها. 

ورشة عمل وطنية حول الدليل االسترشادي 2011 للوقاية

 من حشف السفن

1-2 يونيو 2016م

جيبوتي – جمهورية جيبوتي
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اعتب���ارًا من 2016/1/1 أصبح التدقيق على مدى تفعيل تطبيق الدول 
األعض���اء لإلتفاقي���ات الدولية الص���ادرة عن املنظم���ة البحرية الدولية 
إلزامي���ًا، من قبل املنظم���ة البحرية الدولية، وذلك بع���د أن كان طوعيًا 
بحس���ب رغبة كل دول���ة عضو. وفي إطار اس���تعداد اململك���ة العربية 
الس���عودية لإلعداد ملتطلبات برنامج التدقي���ق اإللزامي هذا، وفي إطار 
التعاون الوثيق ما بني الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 

وخليج عدن والرئاس���ة العامة لألرصاد وحماية البيئة، مت عقد ورشة 
عمل ملنس���وبي الرئاسة وكافة املؤسس���ات التي تعنى بعمليات النقل 
البحري في اململكة العربية الس���عودية في مقر الهيئة بجدة لتعريفهم 
بإجراءات التدقيق واخلطوات الواجب اتباعها من قبلهم عند حضور 
املفتشني من املنظمة البحرية للقيام بأعمال التفتيش على االتفاقيات 

الدولية ذات البعد البيئي. 

النق���ل البحري في اململكة. كما مت خالل الورش���ة رب���ط متطلبات التدقيق 
اإللزامي باجلوانب القانونية املتعلقة بهذا املوضوع وبحسب ما هو وارد في 

النظام العام للبيئة والالئحة التنفيذية في اململكة العربية السعودية.

تطبيق األدوات القانونية اإللزامية )IMSAS( الصادرة 
)IMO( عن المنظمة البحرية الدولية

دعم الجهود الوطنية في لتطبيق األدوات القانونية اإللزامية 
للمنظمة البحرية الدولية في المملكة العربية السعودية

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 
عدن بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية )IMO(، ورشة عمل 
وطنية ح���ول بروتوكول لندن وذلك في متن���زه العقبة البحري 
في اململكة األردنية الهاش���مية خالل الفت���رة 28-30 نوفمبر 
2016م. افتتح أعمال هذه الورشة عطوفة املهندس صالح أبو 
عفيفة مدير عام الهيئة البحرية األردنية ومبشاركة ما يقرب من 
25 ش���خص ممثلني عن وزارات النقل والبيئة وس���لطة منطقة 
العقب���ة االقتصادية اخلاصة والقطاع اخلاص واجلامعات في 
اململكة األردنية الهاش���مية. كما اش���تملت الورشة على زيارة 
ميدانية ملش���روع أيلة الس���ياحي والذي يوجد به أكبر مرينا 
صناع���ي في األردن إن لم يك���ن باإلقليم. قام بالتدريب خالل 

الورشة خبيران من املنظمة البحرية الدولية هما: السيد أندرو 
بيرش���ينوف والسيد فردريك هيغ ومبشاركة اخلبير البيئي في 

الهيئة الدكتور سليم املغربي. 
وس���عت هذه الورش���ة لتحقيق عدة أهداف من أهمها تعريف 
املش���اركني ببروتوك���ول لن���دن )1996( املعني مبن���ع التلّوث 
البح���ري الناجم عن إلقاء النفاي���ات واملواد األخرى في البيئة 
البحري���ة وتوضيح مزايا مصادقة اململكة األردنية الهاش���مية 
على البروتوكول حيث أن اململكة العربية الس���عودية وجمهورية 
مصر العربية واجلمهورية اليمنية هي فقط الدول املصادقة على 
هذا البروتوكول من دول اإلقليم. كذلك تعريف املش���اركني مبا 
ميليه البروتوكول من إجراء تعديالت تشريعية محلية والتدابير 

 ورشة عمل وطنية حول بروتوكول لندن
28-30 نوفمبر 2016م

)London Protocol( بروتوكول لندن

العقبة – اململكة األردنية الهاشمية

جدة – اململكة العربية السعودية

مت إعداد مش���روع على أرض الواقع جرى من خالله التعاقد مع اخلبير 
الدول���ي الدكتور القبط���ان مهاب أبو القوام لعقد ورش���ة عمل حول دعم 
اجلهود الوطنية في تطبي���ق األدوات القانونية اإللزامية للمنظمة البحرية 
الدولية لبرنامج التدقيق في اململكة العربية السعودية حيث عقدت الورشة 
ف���ي مقر الهيئ���ة مبدينة جدة خالل الفترة م���ن 19-21 جمادي اآلخرة 

1437ه� املوافق 28-2016/3/30م. 
افتتح أعمال الورشة سعادة الدكتور عبد الباسط صيرفي الوكيل لشؤون 
التنمية املستدامة في الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة  والتي حضرها 
حوالي 30 شخص من منسوبي الهيئة من مختلف اإلدارات والفروع في 
اململكة. تناولت الورش���ة إجراءات التدقيق على اتفاقية ماربول مبالحقها 
الس���تة والتي تعني بالوقاية م���ن التلوث من الزيت، وامل���واد الكيماوية، 
والنفايات، والصرف الصحي، وتلوث الهواء الناجت عن الس���فن وعمليات 

28-30 مارس 2016م
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االحترازية التي يتطلب اتخاذها من قبل األفراد واملؤسسات والدول 
للحد من اآلثار البيئية واالقتصادية الناجمة عن أعمال الردم وإلقاء 
النفايات واملواد اخلطرة في البيئة البحرية. وأهمية التعاون اإلقليمي 

في هذا املجال.
ويأتي انعقاد هذه الورشة مكمل لورشة العمل اإلقليمية التي عقدت 
ف���ي مدينة جدة باململكة العربية الس���عودية خالل الفترة من 10-6 
ش���عبان 1436ه� املوافق 24 - 28 مايو 2015م وذلك من أجل 
ح���ث الدول على املصادق���ة على هذا البروتوك���ول الهام. حيث مت 
مبوجب أحكام ه���ذا البروتوكول والذي دخل حي���ز التنفيذ بتاريخ 
2016/3/24م، من���ع إلقاء والتخلص من جمي���ع املواد في البيئة 

البحرية باستثناء املواد التالية:
• املواد املجروفة أصاًل من قاع البحر

• حمأة مياه الصرف الصحي
• فضالت األسماك

• املركبات واملنّصات البحرية

• املواد اخلاملة واملواد اجليولوجية غير العضوية )كنفايات املناجم(
• املواد العضوية ذات األصل الطبيعي 

• امل���واد ذات احلجم الضخم والتي تضم ف���ي املقام األول احلديد 
والفوالذ واخلرسانة 

• عملي���ات احتجاز وعزل غاز ثاني أكس���يد الكربون في التكوينات 
اجليولوجية في البيئة البحرية.

وحتى بالنسبة إللقاء هذه املواد الثمانية في البيئة البحرية فلم يترك 
موضوع إلقاؤها أو التخلص منها في البيئة البحرية دون حسيب أو 
رقيب، بل مت وضع دالئل استرشادية تفصيلية حتدد خطوات تقييم 
تل���ك النفايات املزمع إلقاؤها، وإجراءات منح التراخيص الالزمة أو 
منع إلق���اء مثل هذه النفايات، وآليات التفتيش التي تقوم بتصنيف 
النفايات وتقييم البدائل، وحتديد اآلثار البيئية املتوقعة من عمليات 
اإللق���اء، وتخصيص أماكن محددة للتخل���ص من تلك النفايات في 
البيئ���ة البحرية، ووضع برامج املراقب���ة واملتابعة الالزمة قبل وأثناء 

وبعد عمليات اإللقاء.

في إطار جهود الهيئة االقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
لتطوير القدرات اإلقليمية ملجابهة حوادث التسرب النفطي والتقليل 
من تأثيراتها على البيئة البحرية نظمت الهيئة بالتعاون مع الهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة باململكة العربية الس���عودية ورش���ة 
عمل وطني���ة حول "منذجة حركة بقع التل���ّوث النفطي وتطبيقاتها 

العملية على سواحل البحر األحمر". 
إنطلقت أعمال الورش���ة ي���وم اإلثنني 18 يولي���و 2016م في مقر 
"الهيئ���ة" مبدينة جده واس���تمرت ملدة يومني مبش���اركة أكثر من 
عشرين من املتخصصني الوطنيني في مكافحة التلّوث النفطي في 

البيئة البحرية في مختلف اجلهات الوطنية ذات العالقة.
وحول أهمية الورشة أشار األمني العام للهيئة اإلقليمية أن طبيعة 
البحر األحمر كونه بحر شبه مغلق ويحتوي على تنوع بيولوجي فريد 
من األحياء البحري���ة وهو في نفس الوقت ممر هام للنقل البحري 
مم���ا ترتفع مع���ه احتماالت حدوث حوادث تس���رب نفطي وما قد 
حتدثه هذه احلوادث من تأثيرات سلبية كبيرة على األحياء البحرية 
واالستثمارات التنموية الكبيرة املقامة في املناطق الساحلية والتي 
لها أهمية كبيرة مثل محطات حتلية املياه واملش���اريع السياحية. 

كل ذلك يتطلب توفر خطط متكاملة للطوارئ تش���ارك في تنفيذها 
جميع اجلهات ذات العالق���ة وتتوفر الكفاءات والتجهيزات الالزمة 
لتنفيذ هذه اخلطط واالستجابة الفورية للتعامل مع هذه احلوادث.

وتق���دم هذه الورش���ة أح���د األدوات الهامة ف���ي مجابهة حوادث 
التسرب النفطي حيث مت تدريب املختصني على كيفية تتبع انتشار 
التس���رب النفطي في البيئة البحرية من خالل التدريب على كيفية 
اس���تخدام التقنيات املتطورة في تتبع بقع الزيت من خالل تطبيق 
البرمجيات والنماذج احلديثة بش���كل عمل���ي على حوادث حقيقية 
وقعت س���ابقًا به���دف مقارنة نتائج النم���اذج الرياضية مع نتائج 
احل���وادث التي وقعت بالفعل. ويه���دف التدريب إلى رفع القدرات 
الفنية في تتبع والس���يطرة على حوادث التسرب النفطي في البيئة 

البحرية.
وفي ختام الورش���ة التدريبية قام اخلبير الدولي بالتوجه إلى وحدة 
مكافحة التلوث بالزيت في الهيئ���ة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
وق���ام باالطالع على منظومة توقع مس���ار ومصير التلّوث بالزيت 
وق���ام بالتعاون مع اخلبراء الوطنيني م���ن الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة بتحديثها والتأكد من أنها تعمل على النحو األمثل.

بناء القدرات الفنية للسيطرة على حوادث التسرب النفطي 

في البيئة البحرية

منظومة التصدي للتلّوث النفطي

جدة – اململكة العربية السعودية

18-19 يوليو 2016م
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قام���ت جلنة خبراء وطنية في ش���هر أغس���طس 2016م بتحديث اخلطة 
الوطني���ة ملواجهة التل���ّوث بالزيت. وميثل هؤالء اخلب���راء اإلدارات ذات 
الصلة في جلنة تس���يير مركز الطوارئ البحرية والتى مت تكوينها بقرار 
من س���عادة وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية والذى يرأس في الوقت 
نفسه جلنة التسيير للمشروع. وفي اإلطار نفسه مت تشكيل جلنة وطنية 
لوضع دراسة إلنشاء وحدة اس���تقبال Reception Facility الستقبال 

فضالت السفن من زيوت احملركات.
اجتمع���ت جلنة التس���يير اخلاصة ومن ثم متت مخاطب���ة إدارة املوانئ 

ببورسودان ومخاطبة مدير مركز املساعدات للطوارئ البحرية بالغردقة 
لالتفاق على معدات الطوارئ املناس���بة للعمل مبركز بورسودان والتى 
خصص لها مكان في برج املراقب���ة بامليناء ومواصفاتها الفنية حتى 

يتم التعاقد على شرائها وتوريدها للمركز ببورسودان.
ضمن أنش���طة مركز الطوارئ البحرية يتم اإلعداد اآلن ملؤمتر حماية 
البيئة البحرية والذى س���يعقد في نهاية يناير 2017م بناءًا على خطة 
العم���ل املجازة للمركز في عامه األول. كم���ا يعكف املركز حاليا على 

طبع خرائط احلساسية البيئية للساحل السوداني.

تعزيز جهود جمهورية السودان في رفع قدرات 
المركز الوطني للطوارئ البحرية

بور سودان  –  جمهورية السودان

د. أحمد خليل

الموارد 
البحرية الحّية

يطلق مصطلح "صيد األسماك غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 
)IUU Fishing(" لوصف مجموعة واس���عة من الس���لوكيات املتعلقة 
بأنش���طة الصيد غير املشروعة، وسوف نش���ير في مواضع كثيرة 
من هذا املقال لهذا املصطل���ح بعبارة الصيد غير القانوني بغرض 
االختصار. يش���كل الصيد غير القانوني مص���در قلق كبير جلميع 
أصحاب املصلحة في مصائد األس���ماك، مبا في ذلك الس���لطات 
احلكومية، والصيادين امللتزمني بالقانون، واملجتمع املدني بش���كل 
ع���ام. فالصيد غير القانون���ي يعتبر معوقًا لتق���دم احلكومات نحو 
حتقيق اإلدارة الرشيدة ملصايد األسماك، وحماية موارد احمليطات، 
وحتقيق األمن الغذائي للسكان الذين يعتمدون على املصايد، ودعم 
سبل العيش املستدامة للصيادين. ومما يعكس القلق العاملي واسع 
النط���اق ح���ول الصيد غي���ر القانوني، فإن اجلمعي���ة العامة لألمم 
املتحدة قد أوردت في قرارها بش���أن مصايد األس���ماك املستدامة 
في عام 2006 باإلش���ارة إلى الصيد غير القانوني "تؤكد اجلمعية 
مجددًا عن قلقها الش���ديد ألن هذا النوع من الصيد ما زال يشكل 
أحد أكبر األخطار الت���ي تهدد النظم اإليكولوجية البحرية وما زال 

يسبب آثارًا خطيرة وكبيرة على حفظ وإدارة موارد احمليطات".

تعريف الصيد غير القانوني:
يتضمن تعريف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )FAO( للصيد 
غي���ر القانونى، والذي مت اعتم���اده أيضًا ف���ي "البروتوكول اإلقليمي 
اخلاص بالتعاون في إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية في 

البحر األحمر وخليج عدن"، ما يلي:

صيد األسماك غير القانوني 
هو األنشطة التي: 

• متارس���ها القوارب الوطنية أواألجنبية في املي���اه التابعة للدولة بدون 
تصريح من تلك الدولة، أو بالتعارض مع قوانينها ولوائحها؛

• تق���وم بها قوارب حتمل علم دول منضمة ملنظمة إدارة مصايد إقليمية 
ذات صل���ة، لكنها تتعارض مع إج���راءات الصون واإلدارة التى تبنتها 
تل���ك املنظمة وارتبطت بها الدول، أو املواد ذات الصلة بالقانون الدولي 

القابل للتطبيق؛
• تتع����ارض مع القوان����ني الوطنية أو االلتزامات الدولية ش����اماًل 
التزام����ات الدولة التي عقدتها مع الدول املتعاونة في إطار املنظمة 

اإلقليمية ذات الصلة.

مصيد األسماك غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
)Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, IUU Fishing( 
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صيد األسماك بدون إبالغ 
هو أنشطة الصيد التي:

• لم يتم اإلبالغ عنها أو مت اإلبالغ عنها بشكل خاطئ للجهة الوطنية املخول 
لها، مما يتعارض مع القوانني واللوائح الوطنية؛ أو

• مُتاَرس في منطقة تطبيق تابعة ملنظمة إدارة مصايد إقليمية ذات صلة، دون 
إبالغ أو اإلبالغ بشكل خاطئ، مما يتعارض مع لوائح اإلبالغ لتلك املنظمة. 

صيد األسماك بدون تنظيم 
هو أنشطة الصيد التي مُتاَرس:

• ف���ي منطقة تطبيق تابع���ة ملنظمة إدارة مصايد إقليمية ذات صلة بواس���طة 
قوارب ال جنس���ية لها أو حتمل علم دولة غير عضو باملنظمة، أو بواسطة جهة 

صيد بطريقة ال تتوافق مع إجراءات الصون واإلدارة لتلك املنظمة؛
• في مناطق أو مخازين أسماك ال تطبق عليها إجراءات 

ص���ون أو محافظة، حيث مُتاَرس أنش���ط الصيد 
املعنية بطريقة تتعارض مع مسئولية الدولة نحو 

التزامها بالقانون الدولي فيما يتعلق بصون 
املوارد احلية.

اآلثار السالبة للصيد غير القانوني:
الصيد غير القانوني يؤدي إلى خس���ائر 
تقدر بع���دة مليارات من ال���دوالرات من 

ويخلق  الس���نوية،  االقتصادي���ة  الفوائ���د 
أض���رار بيئية كبي���رة من خالل اس���تخدام 

ممارس���ات الصيد غير املس���تدامة، وله عواقب 
أوس���ع نطاقا بالنس���بة إلمدادات الغذاء. ويتسبب 

الصي���د غير القانوني في حدوث ه���ذه التأثيرات من عدة 
نواحي، وذلك ألن هذا النوع من الصيد يتسبب في:

• تقليل حجم إس���هام املصايد في الناجت احمللي اإلجمالي / الناجت القومي 
اإلجمالي السنوي؛

• احلد من فرص العمل في قطاعات الصيد؛
• خفض اإليرادات الناجتة عن التصدير، ورس���وم موانئ اإلنزال، ورس���وم 

الترخيص واخلدمات والضرائب من خالل أنشطة الصيد املشروعة؛
• زيادة اإلنفاق على عمليات الرصد والتحكم واملراقبة؛

• توليد نزاعات مع قوارب الصيد احلرفية احمللية؛
• خلق صراعات مع ضباط املصايد وفرق وقوارب السلطات املعنية باملراقبة؛

• تهديد األمن الغذائي في البلدان النامية املتضررة؛
• اإلضرار باملوائل واألنواع املستهدفة وغير املستهدفة، والنظام البيئي؛

الدولية. وفي عام 1995م، اعتمدت الدورة الثامنة والعشرين للمؤمتر العام 
ملنظمة األغذية والزراعة في القرار 4/95 "مدونة الس���لوك بش���أن الصيد 
الرشيد"، وطلب املؤمتر من منظمة األغذية والزراعة وضع مبادئ توجيهية 
فني���ة لدع���م تنفيذ املدونة بالتع���اون مع الدول األعض���اء واملنظمات ذات 
الصلة. في هذا اإلطار، مت تطوير "خطة العمل الدولية ملنع وردع والقضاء 
على الصيد غير القانوني )IPOA-IUU("، والتي اعتمدها مجلس املنظمة 
ف���ي عام 2001م. وف���ي نفس العام، حَثّت اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة 
جميع الدول على تنس���يق اجلهود والتعاون مباش���رة ومن خالل املنظمات 
اإلقليمي���ة ذات الصلة في تنفيذ خطة العم���ل الدولية، ووضع خطط عمل 

• تكثي���ف إلقاء النفايات غير املنضبط وآثار بيئية س���لبية أخرى على املوائل 
البحرية.

وعلى ما يبدو، فإن اخلسائر االقتصادية والبيئية بسبب الصيد غير القانوني 
مرتفع���ة للغاية. وقد قام Agnew وآخرون )2009( بإجراء دراس���ة حتليلية 
على نطاق العالم حول تأثيرات الصيد غير القانوني ش���ملت 54 بلدًا وأعالي 
البحار، وقدرت الدراس���ة أن اخلس���ائر اإلجمالية الناجم���ة عن الصيد غير 
القانوني على مس���توى العالم تتراوح ب���ني 10 و 23.5 بليون دوالر، ويتراوح 
حج���م املصيد من الصيد غير القانوني ما بني 11 و 26 مليون طن، هذا على 
الرغم من أن الدراسة لم تشمل املصيد املرجتع والصيد احلرفي دون تنظيم. 
وال شك أن مثل هذه املستويات من الصيد غير القانوني تشكل عوائق كبيرة 

جلهود اإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية البحرية في العالم.
 

مكافحة الصيد غير القانوني:
يش���مل الصيد غير القانوني ش���بكات معقدة من 
األنش���طة والكيانات، حيث ال يقتصر ذلك على 
عمليات الصيد غير املش���روعة لألسماك، بل 
يش���مل أيضا عملي���ات الش���حن والتجهيز 
لألس���ماك  والتوزي���ع  والبي���ع  واإلن���زال، 
واملنتج���ات الس���مكية م���ن الصي���د غير 
القانون���ي. لذل���ك فإن رص���د ومراقبة هذا 
النوع من الصي���د ال ينبغي أن يقتصر على 
تتب���ع قوارب الصيد فق���ط، ولكن أيضا تتبع 
املصيد، نظرًا ألهمية التعرف على حركة املنتج 

عبر حلقات التوريد.
وفي العادة فإن القوارب التي متارس هذا النوع من الصيد 
ال تصل إلى ميناء اإلنزال بحمولتها من املصيد غير القانوني، ويتم 
تنفي����ذ العديد من املعامالت في عرض البحر، حيث ُتنَقل األس����ماك من قوارب 
الصيد غير القانوني إلى الثالجات في السفينة األم أو سفينة املصنع أو غيرها 
من السفن، كما قد يشترك في هذه العمليات العديد من الوسطاء واملستوردين 

واملسوِّقني، ووسائل النقل عن طريق اجلو أو البحر أو البر.
وبالتالي، ينبغي التنبه ملجموعة واسعة من التدابير للجهات الفاعلة وأصحاب 
املصلحة في مكافحة الصيد غير القانونى، والتي تش���مل دول العلم، والدول 
الس���احلية ودول الس���وق، واملنظمات الدولي���ة، وصناعة صيد األس���ماك، 
واملنظمات غير احلكومية، واملؤسس���ات املالية، وشركات التأمني واملستهلكني 

والصيادين أنفسهم.
لق���د وفر تبني "اتفاقية األمم املتحدة لقان���ون البحار" في عام 1982م إطارًا 
جديدًا للتعاون الدولي واجلهود املبذولة من أجل إدارة أفضل للموارد البحرية 

على املس���تويات الوطنية. وقد شجع ذلك تأسيس مبادرات إقليمية ووطنية 
ملكافحة الصيد غير القانوني في مناطق عديدة من العالم.

في إقليم البحر األحمر وخليج عدن، تقوم الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
البح���ر األحمر وخليج عدن )PERSGA( بتنفي���ذ البرنامج اإلقليمي للموارد 
البحري���ة احلية )PERSGA-LMR(، والذي يتولى التنس���يق اإلقليمي وبناء 
القدرات لدعم اإلدارة املس���تدامة ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية في 
اإلقلي���م. وفي عام 2012م قامت الهيئة بتنظيم ورش���ة عمل إقليمية لتقييم 
وبن���اء القدرات ملكافحة الصيد غير القانوني في البحر األحمر وخليج عدن، 
باالس���تناد على املبادئ التوجيهية خلط���ة العمل الدولية. 
وفي نف���س الوقت، قامت الهيئة بتأس���يس مبادرة لتعزيز 
اجلهود اإلقليمية ملراجعة السياس���ات والتش���ريعات لدعم 
اإلدارة املس���تدامة ملصايد األسماك وآلية إقليمية للتعاون 
والتنس���يق. وقد تُوِّج���ت هذه اجلهود بتطوي���ر بروتوكول 
إقليم���ي جديد مبس���مى "البروتوكول اإلقليم���ي للتعاون 
ف���ي إدارة مصايد األس���ماك وتربية األحي���اء املائية في 
البح���ر األحمر وخليج عدن" في ع���ام 2016م. ويتضمن 
البروتوكول، الذي يشمل 24 مادة تتعلق مبختلف جوانب 
اإلدارة املستدامة ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية، 
تأكي���د والتزام ال���دول األعضاء بالتعاون والتنس���يق في 
مكافحة الصيد غير القانوني في املادة احلادية عش���ر من 

البروتوكول )أنظر املربع 1(.

املراجع الرئيسية:
David J, Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman 
T, Watson R, Beddington JR, Pitcher TJ )2009(. 
Estimating the Worldwide Extent of Illegal 
Fishing. PLoS ONE 4)2(: e4570. doi:10.1371/ 
journal.pone.0004570
FAO )2002(. Technical Guidelines for 
Responsible Fisheries. No. 9. Rome, 122p.
FAO. )2001(. International Plan of Action to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing. Rome. 24 pp.
MRAG )2005(. Review of Impacts of Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing on 
Developing Countries. FINAL REPORT. Marine 
Resources Assessment Group Ltd., London.
PERSGA )2012(. Guidelines for preparation of 
national papers: The Regional Workshop on 
”Combating Illegal, Unreported and Unregulated 
)IUU( Fishing in the Red Sea and Gulf of Aden 
11-13 November 2012 PERSGA, Jeddah, KSA.

املربع )1(: البرتوكول اإلقليمي حول التعاون يف إدارة مصايد األسماك
                وتربية األحياء البحرية يف البحر األحمر وخليج عدن

املادة احلادية عشر
مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

• تتع�������اون األط�������راف املتعاق�������دة والهيئ�������ة على تطوي�������ر وتبن�������ي وتنفيذ خطة 
عم�������ل إقليمية ملكافح�������ة الصيد غير القانوني دون إب�������الغ، ودون تنظيم كإطار 
لآللية اإلقليمية للتعاون والتنس�������يق يف التدابي�������ر اخلاصة بذلك، مع األخذ 
يف االعتب�������ار االحتياجات اخلاصة بال�������دول. وينبغي خلطة العمل أن تتضمن 

ولكن ال تقتصر على اآلتي:
• دور ومسئوليات الدول األعضاء؛

• دور الهيئة؛
• تدابير وإجراءات دولة امليناء؛

• التدابير واإلجراء ات ذات العالقة بالسوق؛
• أنشطة مشتركة للرصد والتحكم واملراقبة، مثل تنسيق التشريعات، وتبادل 

املعلومات.
= تلتزم األطراف املتعاقدة مبراجعة التنظيمات والتش�������ريعات الوطنية متى 
كان ذلك مالئمًا، واملمارس�������ات اإلدارية ذات الصلة بالصيد غير القانوني، دون 
إبالغ، ودون تنظيم، من أجل مواءمة وتعزيز النظام القانوني لتيسير تطبيق 
األدوات واإلج�������راءات ذات العالق�������ة يف خط�������ة العمل اإلقليمي�������ة. وكما ينبغي، 
تطوير خط�������ط عمل وطنية ملكافح�������ة الصيد غير القانون�������ي دون إبالغ ودون 

تنظيم، مع األخذ يف اإلعتبار االحتياجات اخلاصة للدول.
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•  وضع أس���ماك الزينة في اإلقليم – بالتركي���ز على اململكة العربية 
الس���عودية، وإج���راء حتليل نق���اط القوة، نقاط الضع���ف والفرص 

واملخاطر )SWOT(؛
•  العناص���ر الرئيس���ية لالئح���ة التنظيمية ونظم الرص���د والتحكم 

واملراقبة.

م���ن هذا املنطلق خرجت الورش���ة بنتائج ومخرج���ات مهمة لإلدارة 
املس���تدامة ملوارد أس���ماك الزينة في اململكة العربية السعودية، كان 

من أبرزها:
• أهمية تطوير وتطبيق الئحة خاصة بتنظيم اس���تغالل أنواع الزينة 
البحرية متكن من االس���تخدام املس���تدام، وحتقيق أهداف الصون 
وحماي���ة االس���تثمارات في حال رف���ع احلظر، وذل���ك لتمكني نظام 

الترخيص من التحكم في:
• آلي���ات ضبط اجلودة وأفضل املمارس���ات البيئية، وحتفيز التطور 
التقني والبحوث واالستزراع والتربية في األسر، واستعادة املخزونات 

املستغلة واألنواع املهددة؛
•  آليات حتديد مناطق اجلمع مبراعاة طبيعة املناطق، االستخدامات 
األخرى االستخراجية، مثل أسماك الغذاء، وغير االستخراجية، مثل 
سياحة الغوص، والتي قد حتقق منافع اقتصادية واجتماعية موازية؛

•  آليات حتديد األنواع املس���تغلة والكوت���ات، وملراعاة االعتبارات 
اخلاصة ببعض األنواع؛

•  آليات اإلبالغ للرصد والتحكم واملراقبة؛
•  آلي���ات اإلدارة التش���اركية ل�"مناط���ق اجلمع" لالس���تفادة من 
مش���اركة أصحاب املصلحة في إدارة واس���تغالل املوارد بش���كل 
مس���تدام، وتعزيز نظم الرصد والتحكم واملراقبة، وتخفيف العبء 

اإلداري واملالي، وحتقيق أهداف اإلدارة بشكل عام.
• وفرت الورش���ة إط���ار عام وعناصر رئيس���ية حملت���وى الالئحة 
التنظيمي���ة اخلاصة بأنواع الزين���ة البحرية، ميكن تطويره وتبنيها 
لتحقيق غاية االس���تفادة االقتصادية مبا يكفل اس���تدامة املوارد 

وصونها.
• مت حتلي���ل نقاط القوة والفرص املتاحة للبناء عليها واالس���تفادة 
منها؛ ونقاط الضعف وامله���ددات والتي ميكن التخطيط ملعاجلتها 
واحل���د من تأثيراتها فيما يخص جتارة أنواع الزينة البحرية. كما 

مت ترتيبها للتعامل معها حسب األولوية من متخذي القرار.
• أس���همت الورش���ة في تعزيز ق���درات املش���اركني وتوفير خلفية 
معلوماتية وخطوط استرش���ادية، والتي ميك���ن الرجوع إليها في 
املراحل املس���تقبلية وخطط العم���ل إلدارة موارد أس���ماك الزينة 

البحرية في اململكة العربية السعودية.

جدة – اململكة العربية السعودية

اإلدارة المستدامة لموارد أسماك الزينة

تش���هد التج���ارة العاملية في أس���ماك الزينة واحلي���اة الفطرية املرتبطة 
بالش���عاب املرجانية من���وًا مضطردًا. وعلى الرغم م���ن أن هذه املوارد 
ميك���ن أن تلعب دورًا ف���ي تنمية وتنويع العائ���د االقتصادي من املوارد 
البحري���ة، إال أن االس���تفادة املثلى منها يتطلب وجود إدارة مس���تدامة 
وتنظيم فعال ألنشطة اس���تغاللها، بحيث يضمن ذلك عدم تهديد بيئات 
الش���عاب املرجانية، والتي متثل بدورها موارد طبيعية في غاية األهمية 
ملصايد األسماك وأنش���طة اقتصادية أخرى. كما أن اإلدارة املستدامة 
جتنب حدوث خسائر اقتصادية للمستثمرين من جراء تناقص مخزونات 

األنواع أو نضوبها من االستغالل اجلائر.
هنالك العديد من املوضوعات ذات األولوية التي يجب أن توضع في اعتبار 
اإلدارة املس���تدامة ملوارد أس���ماك الزينة، ومن أهمها طرق وممارسات 
جمع األس���ماك، وتربيتها، ونقلها، ونفوق األنواع غير املستهدفة؛ ومدى 
مالئمة األنواع؛ ووضع املخزون؛ وتقليل التأثيرات البيئية على الش���عاب 
املرجانية؛ وإمكانية إدخال األنواع الغريبة؛ وطرق جمع البيانات املوثوقة 
عن حالة املوارد واالجتار بها؛ وطرق الرصد الفعال؛ والتأكد من فعالية 
اإلجراءات املتخذة واإلنفاذ، وغيره���ا من املوضوعات. ويتطلب كل ذلك 
توافر املعرفة السليمة عن األنواع واألنظمة البيئية، وبناء قدرات موثوقة 
لنظم الرصد والتحكم واملراقبة إلدارة قطاع أس���ماك الزينة. وقد س���بق 
للهيئة اإلقليمية تنفيذ جهود رائدة لدعم اإلدارة املستدامة ملوارد أسماك 
الزينة في اإلقليم، تضمنت إجراء مس���وحات لتقييم وضع أسماك الزينة 
والش���عاب املرجانية في الدول األعضاء، وعقد ورش���ة تدريبية إقليمية، 
وتطوير مبادئ توجيهية لإلدارة املس���تدامة ألسماك الزينة. وقد شاركت 
اململكة العربية السعودية بفعالية في جميع األنشطة اإلقليمية للهيئة في 

هذا املجال. 
وف���ي هذا اإلطار، قامت الهيئة بتنظيم ورش���ة عمل وطنية بالتعاون مع 
اململكة العربية الس���عودية ف���ي مقر الهيئة بجدة خ���الل الفترة 10-8 
أغسطس 2016م حول اإلدارة املستدامة ملوارد أسماك الزينة البحرية 

في اململكة. وقد تضمنت أهداف ورشة العمل الوطنية اآلتي:

• بحث الوضع الراهن ملوارد أسماك الزينة في اململكة العربية السعودية: 
إمكانات امل���وارد، واألنواع، والنظ���م البيئية، واالعتب���ارات البيولوجية 
واإليكولوجية اخلاصة باستخدام هذه املوارد؛ واخليارات ألفضل الطرق 
واملمارسات البيئية املتاحة لالستفادة االقتصادية من هذه موارد أسماك 

الزينة في اململكة؛
• مناقش���ة اخلي���ارات املتاحة وتق���دمي مقترحات وتوصي���ات فنية حول 
استخدام موارد أسماك الزينة والنظم اإليكولوجية املرتبطة بها مبا يكفل 

استدامة هذه املوارد واالستفادة منها اقتصاديًا.
افتتح الورشة سعادة أمني عام الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 
األحم���ر وخليج عدن األس���تاذ الدكتور زياد بن حم���زة أبوغرارة، الذي 
أش���ار في معرض كلمته إلى أهمية ومتيز بيئ���ة البحر األحمر واملوارد 
احلية الت���ي حتتضنها، موضحًا دور الهيئة في التعاون مع دول اإلقليم 
ف���ي اإلدارة املس���تدامة للموارد البحرية احلية مما يعزز إس���هامها في 
النمو االقتصادي وفي نفس الوقت يكفل اس���تدامة هذه املوارد ويحمي 
االس���تثمارات املعتمدة عليها، ويحافظ على التنوع األحيائي الفريد في 

البحر األحمر الذي يضم العديد من األنواع املتوطنة.
شارك في الورش���ة مختصون من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
ووكال���ة الثروة الس���مكية والهيئة الس���عودية للحي���اة الفطرية وحرس 
احلدود وجامعة امللك عبد العزيز، كما أس���هم ف���ي تقدمي املادة العلمية 
وعرض التجارب الدولية والدعم الفني حول موضوعات الورش���ة خبراء 
واستش���اريون من اململكة املتح���دة واألردن والهيئة اإلقليمية للمحافظة 
عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن. وتضمن برنامج الورش���ة عروض 
تقدميية إلعطاء خلفية للمشاركني لتحليل الوضع الراهن، وعمل جماعي 
لبحث اخليارات واملقترحات والتوصيات الفنية للورشة، حيث تناول ذلك: 
• كائنات الزين���ة البحرية والتعريفات اخلاصة بها، واعتبارات الس���وق 

والتجارة العاملية في هذا املجال؛
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تبني البروتوكول اإلقليمي في إدارة المصايد وتربية 
األحياء البحرية في البحر األحمر وخليج عدن

تتويجًا جلهود الهيئة والدول األعضاء مت تبني بروتوكول إقليمي جديد 
ح���ول التعاون اإلقليمي في إدارة املصايد وتربية األحياء البحرية في 
البحر األحمر وخليج عدن. حيث حقق االجتماع اإلقليمي الذي نظمته 
الهيئ���ة خالل الفترة 8-7 ديس���مبر 2016م في مقرها مبدينة جدة، 
مبشاركة ممثلي الدول األعضاء ودعم من البنك الدولي، جناحًا كبيرًا 
باالتف���اق على الصيغة النهائية لنص "بروتوكول التعاون اإلقليمي في 
إدارة املصايد وتربية األحياء البحرية في البحر األحمر وخليج عدن". 
ويعد ذلك تتويجًا جلهود الهيئة والدول األعضاء في الوصول إلى إطار 
قانوني للتعاون في إدارة املوارد الس���مكية من���ذ االجتماع اإلقليمي 
األول ف���ي هذا اإلطار الذي عقد ف���ي العام 2011م، ومرورًا بجهود 
مجموعة عمل فنية إقليمية اشتركت فيها جميع الدول األعضاء بالهيئة، 
لصياغة وتطوير املس���ودة، وإضافة جميع مرئيات ومالحظات الدول 
األعضاء خالل األعوام املاضية، حتى الوصول لتوافق باإلجماع حول 
صيغة البروتوكول احلالي، والذي سيتم تبنيه من الدول كإطار قانوني 

وتش���غيلي آللية التعاون اإلقليمي في إدارة املوارد السمكية مبا يكفل 
استدامتها وتنميتها في اإلقليم. 

لقد حددت خطة العم���ل اإلقليمية امللحقة باتفاقية جدة )1982( في 
فقرتها 2-3 أحد أهدافها الرئيسية في "وضع أسس إدارة األنشطة 
الت���ي لها تأثير عل���ى جودة البيئ���ة وعلى حماية واس���تغالل املوارد 
البحرية املتجددة على أس���اس مس���تدام"، ووضعت ضمن أولوياتها 
ف���ي الفق���رات 12-5 و 18-5 "تقييم العوامل املتعلقة باس���تغالل 
املوارد البحرية احلية واألنواع التجارية مبا في ذلك تقييم االحتياطي 
منها"، و"ترش���يد اس���تغالل وإدارة املوارد البحرية احلية على أسس 
س���ليمة تضمن اس���تدامتها". ومبا أن خطة العمل اإلقليمية امللحقة 
باالتفاقية قد حددت أيضًا ضمن أهدافها الرئيسية )الفقرات 3-3 و 
4-3( إعداد الوثائق القانونية التي تكفل األس���اس القانوني للجهود 
التعاونية، وكذلك اإلجراءات املس���اندة مبا في ذلك األجهزة والهياكل 

التنظيمية واإلقليمية التي يتطلبها تنفيذ العمل الناجح، فإن الهيئة 
تس���عى دائمًا بالتعاون مع الدول األعضاء إلى التطوير املس���تمر 
لإلط���ار القانون���ي وآليات العم���ل. وقد متخض ذلك في الس���ابق 
ع���ن تطوير وتبني عدد م���ن البروتوكوالت اإلقليمي���ة، من ضمنها 
"البروتوكول اخلاص باحملافظة على التنوع اإلحيائي وإنشاء شبكة 
املناط���ق احملمية ف���ي البحر األحمر وخليج ع���دن 2005"، حيث 
تركزت املواد السادسة والسابعة من هذا البروتوكول على "السعي 
لإلبقاء على اس���تدامة املوارد السمكية واألنواع املستغلة من خالل 
تبني سياس���ات وخطط إقليمية ووطنية للمصائد السمكية وحماية 
املراحل احلرجة في حياة األنواع واملوائل املهمة للتكاثر واحلضانة 
والنم���و في مناطق التغذية واملأوى"، و"تقيي���م األنواع ذات القيمة 
التجارية واملس���تغلة، على أن يتضمن ذلك احلالة الراهنة لكل نوع 

والتدابير املتخذة إلعادة التأهيل".
بناءًا على ذلك فقد أوصى مجلس الهيئة املوقر ضمن قرار املجلس 
رق���م 01/14 )24/03/2011( الفقرة 4 بأن تعمل الهيئة على 
تطوير التعاون والتنسيق بني دول الهيئة في إدارة املصايد، خاصًة 
التعاون والتنسيق في تطبيق مبادئ الصيد الرشيد، ومنهج النظام 
البيئ���ي، ومكافحة الصيد غير القانوني وتقليل التأثيرات الس���البة 

ألنشطة الصيد على التنوع البحري والبيئة البحرية.
وتق���وم الهيئة بتنفيذ البرنامج اخلاص باملوارد البحرية احلية الذي 

يرك���ز على تعزيز قدرات إدارة املصاي���د البحرية في دول الهيئة 
والتعاون والتنس���يق فيما بينها، حي���ث مت تنفيذ العديد من هذه 
األنشطة في الس���ابق تضمنت دراس���ات التقييم الشاملة حول 
الوض���ع الراه���ن للموارد البحري���ة احلية وإدارته���ا في اإلعوام 
2001 و2006 و2011م، وتطوير خطط وتوصيات فنية خاصة 
باألس���ماك الغضروفية وأس���ماك الزينة واالس���تزراع البحري، 
وتنظيم العديد من الدورات التدريبية حول وسائل تقييم املخزون 
الس���مكي، وتصنيف األس���ماك، ومنهج النظام البيئي في إدارة 
املصايد، وعقد عدد من االجتماعات اإلقليمية التنس���يقية ضمت 
إدارات املصايد بدول الهيئة، وتنفيذ مبادرات ومشروعات خاصة 
بدعم تطبيق منهج النظام البيئي في إدارة املصايد واالس���تزراع 
البحري. وقد مت ذلك بدعم مقدر من العديد من املنظمات الدولية 
مث���ل البنك الدول���ي ومنظم���ة األمم املتحدية لألغذي���ة والزراعة 

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. 
قليمي حول  وباالرتكاز على التقدم احملرز بتبن���ي البروتوكول اإلإٌ
"التعاون في إدارة املصايد واالس���تزراع البحري"، فمن املنظور 
أن تتمكن الهيئة من اس���تقطاب وتنفيذ مش���روع شراكة إقليمي 
جدي���د مع البنك الدولي لدعم ق���درات الدول لتطبيق البروتوكول، 
حي���ث تتواصل الهيئ���ة حاليًا مع البن���ك الدول���ي لتطوير وثيقة 
املشروع، ومت إعداد املسودة األولية للمشروع ورفعها للبنك الذي 

أكد رغبته في دعم الهيئة في هذا الشأن.
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البالغ���ني خليار البحر بإطالق احليوان���ات املنوية والبيويضات ألجل التلقيح 
اخلارج���ي. ويح���دث هذا التلقيح جراء الس���باحة الطليق���ة ملراحل اليرقات 
والت���ي تتغذي على هائم���ات دقيقة في عمود املياه لبع���ض األنواع أو على 
صفار الدهن لديها في بعض أنواع أخرى من خيار البحر. ويحدث النضج 
اجلنسي في األنواع التجارية بني 2-6 سنوات، والتي تعيش مبتوسط مدة 
عمر تتراوح بني 4-7 سنوات بشكل عام، ويعتمد ذلك على النوع واألعداد. 

مناطق تواجد خيار البحر
يتواج���د خيار البحر تقريبًا في جميع مناط���ق البيئة البحرية. هذه املناطق 
تش���مل مناطق املد واجلزر واملياه الضحلة إلى املياه العميقة حتى األعماق 
الس���حيقة. تقريبًا جميع األنواع التجارية من خيار البحر ممكن أن تتواجد 
في منطقة املد واجلزر واملياه الضحلة )0.5 - 5 متر( حتى أعماق مختلقة. 
فبع���ض األنواع من خيار البحر التجارية ق���د جندها في هذه املنطقة حتى 
أعم���اق 30 متر، وأخرى ممكن أن جنده���ا حتى أعماق أكثر من 60 متر، 
والت���ي قد تصل إلى عمق 300 متر ألنواع معينة. تعيش أنواع خيار البحر 
التجارية في قطاع واسع من املوائل البحرية مثل الرمال والطمي والصخور 
والش���عاب املرجانية. وتعتبر هذه األنواع حيوانات قاعية )تعيش على سطح 
القاع(، ومعظمها تعيش في قيعان لينة س���واء على س���طح الرواس���ب أو 

مطمورة في الرواسب، والتي تلعب دورًا هامًا في البيئة البحرية.  

أهمية خيار البحر يف البيئة البحرية
يق���وم خيار البحر بدور رئيس���ي ف���ي االتزان البيئي ف���ي البيئة البحرية. 
فاحلي���وان البالغ خلي���ار البحر يتغذى على احلت���ات )بقايا كائنات نافقة( 
وامل���واد العضوية املتواجدة في الرواس���ب. فتقوم أن���واع من خيار البحر 
بإلته���ام كميات كبيرة من الرواس���ب لعملية التغذي���ة. فقد جند أنواع من 
خيار البحر تلتهم كمية من الرس���وبيات تقدر م���ا بني 500-1000 طن 
خالل عام. هذه الرس���وبيات قد حتتوي على احلتات، فيهضم خيار البحر 
احتياجات���ه الغذائي���ة منها ثم يطرد الفضالت والت���ي هي عبارة عن رمال 
تكون مش���بعة بأمالح غذائية وأنس���جة حيوانية تساعد على منو الطحالب 
واحلش���ائش البحرية، والتي تؤدي إلى زيادة إنتاجية هذه الكائنات، ومنها 
يعم���ل على إنتاج غذاء ه���ام للكائنات آكلة النبات���ات. وبالتالي فإن خيار 
البحر يقوم بإعادة تدوير املغذيات واستحداث الكدرة البيولوجية على سطح 
ق���اع البحر. ومن هنا فإن خيار البحر عامل رئيس���ي يس���اهم في إزالة 
مواد ضارة –مثل فتات بالس���تيكية متتواجد في الرسوبيات- قد تأثر على 
س���طح قاع البحر، وبالتالي يقلل من التل���وث البحري. كما أنه يعمل دور 
مباش���ر في التحلل الفيزيائي لتركيبات كربونات الكالسيوم وحتويلها إلى 
ترس���بات على الش���عاب. فخيار البحر يلعب دورُا في التقليل من حتمض 

مياه البحر، فيعمل على اتزان قلوية املياه مما يساهم في التخفيض من أثر 
تغير املناخ على البيئة البحرية بش���كل عام وعلى الشعاب املرجانية بشكل 
خاص. إن الصيد اجلائر خليار البحر س���وف يعمل عى زيادة كمية وحجم 
الطبقة العضوية املتراكمة فوق الرواس���ب مما يزي���د من معدالت العكارة 
ومن���و كائنات أخرى ضارة بالبيئة البحرية تؤثر بالتالي على كائنات أخرى 
اقتصادية هامة لإلنسان. اجلدير بالذكر أن يرقات خيار البحر تكون غذاء 
لبعض الكائنات البحرية األخرى. وبالتالي فإن الصيد اجلائر خليار البحر 
قد يلعب دور س���لبي غير مباشر على السلسلة الغذائية في النظام البيئي 

البحري وقاع سطح البحر اللني والشعاب املرجانية.  

استخدام اإلنسان خليار البحر 
ُيستخدم خيار البحر كعقار في الطب الشعبي وكنكهة لألطعمة وباعتباره 
مكمل غذائي في الصني وبلدان آس���يوية أخ���رى )هوجن كوجن، وتايوان، 
وس���نغافورة، وكوري���ا، وماليزي���ا( والدول التي توجد فيه���ا جاليات من 
ه���ذه الدول. إن جت���ارة خيار البحر بدأت منذ أكثر م���ن ألف عام لهذه 
األغراض، عادة يتم صيد خيار البحر ألجل جمع جدار جس���مه طازجًا، 
لكن معظم التجارة تتم من خالل جمع هذه احليوانات لتمر مبراحل حتى 
يت���م جتفيفها والتج���ارة بها. كما ظل خيار البحر يس���تخدم تقليديًا في 
العديد من الثقافات غير اآلسيوية ضمن مجموعة من األطعمة ولألغراض 
الدوائية والطقوس���ية، والتي ال يزال أغلبها سائدًا اليوم. حاليًا جند خيار 
البح���ار في منتجات صناعية -س���واء في صورة كبس���والت أو بودرة- 
كُمكمل غذائي ممكن شرائه من األسواق اآلسيوية أو طلبه عبر اإلنترنت. 

حتضير ومعايير خيار البحر كمنتج جتاري 
إن الطريقة األكثر إنتش���ارًا في حتضير خيار البحر كمنتج جتاري هي 
معاجلت���ه بعدة مراحل ليصبح جافًا. فمجرد جمع خيار البحر، يتم البدء 
في طريقة املعاجلة في غضون 24 س���اعة ملضاعفة اجلودة وزيادة سعر 
بيع املنتج النهائي. فيتم معاجلة خيار البحر عبر سلسلة من مراحل الغلي 
مبياه البحر )2-3 م���رات( والتجفيف. فيتم تفريغ األنواع الضخمة من 
أحش���ائها )إذ تنزع األحشاء كاملة( باستخدام سكني حادة ومقطع على 
امتداد طول اجلسم, فيتم القطع من البطن بالنسبة لألنواع الضخمة ومن 
الظهر أو الفم لألنواع األخرى قبل عملية الغلي األولى. وعند االنتهاء من 
مراحل غلي احليوان يتم جتفيفه في الشمس. ويعتمد وقت التجفيف على 
النوع واحلجم، وكذلك على أحوال الطقس الس���ائدة في موقع التحضير. 
ويتمثل متوس���ط وقت التجفيف بني يومني إلى أسبوعني. ومبجرد اكتمال 
التجفيف، توضع احليوانات حس���ب النوع، وفي بعض األحيان حس���ب 

احلجم، في موقع جاف ومظلم. 

د. زاه��ر األغوان

خلفية عامة 
عن خيار البحر 

والتجارة به

بيولوجية خيارالبحر 
خيار البحر هو حيوان بحري ال فقاري إسطواني الشكل ينتمي إلى شعبة 
اجلل���د ش���وكيات. يندرج هذا احلي���وان إلى طائفة تس���مى "هولوثرويديا" 
)Holothuroidea( حتت هذه الش���عبة. ولدى هذه الطائفة ست رتب و 
25 عائلة، وتش���مل حوالي 1250 نوع على مس���توى العالم. وتنقسم هذه 
الرتب وفقًا لوجود أو عدم وجود األقدام األنبوبية، وبش���كل الفم، ووجود أو 
عدم وجود عضالت الفم الضامة، وش���جيرات التنفس واألنيبيبات املوجودة 
في جسم احليوان. لكن األنواع التي يتم التجارة بها فهي تنتمي إلى ثالث 

رتب فقط، وأغلبها تندرج حتت رتبتني. 

إن أحجام وألوان خيار البحر تتباين بني األنواع. بش���كل عام، قد يتراوح 
متوس���ط طول النوع البالغ بني 10 إلى 30 س���م، لكن هناك أنواع أقصر 
بكثي���ر وأخرى أطول قد يصل طولها إل���ى أطول من 1 متر. فاألنواع التي 
يت���م التج���ارة بها قد يتراوح طولها بني 9-89 س���م وبوزن أقل من 200 
جرام إلى أكثر م���ن 4000 جرام عندما تكون على قيد احلياة. لدى خيار 
البحر أكثر من لون من ضمنها األلوان الرئيس���ية، البني واألبيض واألسود 
واألخض���ر، أو بأل���وان أخرى كالوردي. فمثاًل جند أن���واع منها بلون بني 
س���ائد مع بقع بيضاء أو أس���ود على الظهر وبلون وردي بالبطن، لكن قد 

جن���د أنواع له���ا ألوان مختلفة من نف���س النوع. فمثاًل جن���د أن نوع من 
خيار البحر"هالوثيريا ليسوني" Holothuria lessoni مبقع بألوان البني 
واألبي���ض والبيج وأبيض اللون من البطن، لكن قد جنده أيضًا بلون بيج- 

بني غير مبقع.
وجن���د أيضًا أن حجم وطول أنواع من خيار تختلف من منطقة إلى أخرى. 
فمثاًل جن���د أن " ثيلينوت���ا أنان���اس" )Thelenota ananas( قد يزن 
1000 جرام مبتوس���ط طول 35 س���م في جزر موريشيوس ومبتوسط وزن 
2000 جرام وطول 45-80 س���م في الريونيون في احمليط الهادي، بينما 
جند هذا النوع يصل متوسط وزنه 3000 جرام مبتوسط طول ال يزيد عن 
45 س���م في الهن���د. اجلدير بالذكر بأنه ال زال البح���ث العلمي جاريًا حول 
توضي���ح توزيعات األن���واع والنواحي اجلينية ألنواع خي���ار البحر، وهناك 

أنواع من خيار البحر يصعب التعرف عليها بسهولة من قبل اخلبراء.

معظم أن���واع خيار البحر، منه���ا جميع األنواع التجاري���ة، منفصلة اجلنس 
)إذ حتتوي على جنس���ني منفصلني، ذكورًا وأناثًا( تتناس���ل عن طريق التلقيح 
اخلارجي في عمود مياه البح���ر وفي أوقات مختلفة. فاألنواع التي تعيش في 
املياه املدارية تتناس���ل خالل موسم الربيع والصيف، بينما األنواع التي تعيش 
في املياه املعتدلة تتناس���ل في أوقات مختلفة من الس���نة. حيث يقوم اجلنسني 
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يتم حتديد معايير اجل���ودة العاملية خليار البحر، كمنتج جتاري، عن طريق 
النوع وعن طريقة املعاجلة لتحضي���ره جافًا. في إطار النوع احملدد، تدفع 
األس���عار املرتفع���ة دائمًا للعين���ات األكبر حجمًا والتي يق���ل فيها محتوى 
الرطوبة )30%-20% من الوزن(، والصالبة والنس���يج القاس���ي والقطع 
املتس���اوي واألملس اخلالي من اجلوانب اخلش���نة. كذلك يتم تقييم الرائحة 
واللون والتي تنعكس في تباين األس���عار وفقًا لألسواق وتستخدم كمؤشر 
يحدد ما إن كانت املعاجلة قد أجريت بطريقة س���ليمة وخالية من الضرر أو 
التحل���ل. بديهيًا، إن طول وحجم األن���واع التجارية من خيار البحر كمنتج 
جاف تقل عن ما كانت عليه قبل عملية املعاجلة، وقد تنخفض أوزانها بدرجة 
عالي���ة عندما تكون عملية التحضي���ر للتجفيف غير جيدة، لكن هناك أنواع 
قد يتم تصديرها وهي غير مجففة. بشكل عام، أصبح اآلن ممكن التصدير 
لبع���ض األنواع من خيار البحر التجارية بصورة مجففة، ش���به مجفف أو 

طازجة نظرًا للتوسع في جتارة خيار البحر على مستوى العالم.  
 

 نطاق التجارة يف خيار البحر
كان خيار البحر مس���تغاًل ملئات الس���نني ألنواع وكميات في نطاق جغرافي 
محدود، لكن شهدت التجارة في أنواعه توجه عاملي واسع في غضون الثالث 
عقود املاضية من ناحيتي كميات املنتجات التي يتم جمعها والدول املشاركة 
في هذه التجارة وذلك في اس���تجابة مباش���رة الرتف���اع الطلب في الصني 
والدول اآلسيوية املجاورة لها. لقد بدأت كميات صيد خيار البحر تتضاعف 
بشكل كبير منذ نهاية الثمانيات سواء على املستوى العاملي أو على مستوى 
اإلنتاج في الدولة. تضاعف هذه الكميات كان ناجت عن التوس���ع في جتارة 
خي���ار البح���ر وإلى حتفيز عملي���ات جمع أنواع جدي���دة ذات قيمة أقل في 
العديد من ال���دول حول العالم، مما دفع عدد من الدول القيام بتجارة خيار 
البحر وتصديرها إلى الدول اآلس���يوية. فمثاًل كان هناك 25 دولة فقط تقوم 
بتصدي���ر خيار البحر إلى املنطقة اإلدارية اخلاصة لهوجن كوجن الصينية في 

ع���ام 1987م، بينما ارتفع عدد ه���ذه الدول إلى 49 دولة في العام 2001م. 
حاليًا، ال يقل عن 70 دولة، منها دول عربية مثل مصر وجيبوتي واليمن، تقوم 
بتجارة أنواع مختلفة من خيار البحر. فعلى املستوى العاملي، هناك 66 نوعًا 
من خيار البحر األكثر انتنشارًا يتم التجارة بها. ال يقل عن 20 نوع من خيار 
البح���ر ممكن أن يتم التجارة بها للتصدير م���ن دولة في العالم أو في منطقة 
البحر األحمر وخليج عدن، كما هو في اليمن، إلى الصني ودول آسيوية أخرى 
مجاورة. ويأتي توس���ع هذه التجارة واالستغالل اجلائر ملوارد خيار البحر في 

منطقة البحر وخليج عدن مواكبًا لذلك التوجه العاملي. 

أسعار األنواع التجارية من خيار البحر 
تختلف األسعار على حسب أنواع خيار البحر التجارية، سواء كانت كمنتجات 
جافة أو حيوانات طازجة، ومن دولة إلى أخرى. بشكل عام، ممكن أن تتراوح 
األس���عار بني 10-50 دوالر للكيلو جرام كمنتج جاف للتصدير، وبني 3-1 
دوالر للحيوان الطازج لعديد من أنواع خيار البحر التجارية، بينما السعر قد 
يزيد عن 100 دوالر أمريكي في أسواق التجزئة في املنطقة اإلدارية اخلاصة 
لهوجن كوجن الصينية لألنواع املستوردة. بالنسبة لألنواع ذات القيمة العالية، 
والتي تتواجد منها في منطقة البحر األحمر وخليج عدن، قد يزيد سعرها عن 
200 دوالر أمريكي في هذه األس���واق، بينما سعرها كمنتج جاف للتصدير، 
س���واء من دول نامية أو متطورة إلى الصني والدول األس���يوية املجاورة لها، 
ق���د تكون أقل من 100 دوالر أمريكي في بعض الدول. فمثاًل يترواح س���عر 
 ،)Holothuria scabra( "نوع من خيار البحر يسمى "هالوثيريا سكابرا
كمنتج جاف للتصدير، بني 70-80 دوالر أمريكي للكيلوجرام في دولة فيجي، 
بينما جند س���عر ه���ذا املنتج أعلى من 100 دوالر أمريك���ي للكيلوجرام في 
أس���تراليا. وفي اليم���ن فإن التجار يدفعون للصيادين م���ا يقارب 30 دوالر 
أمريك���ي لكل كيلوجرام جاف لهذا النوع. إن س���عر الف���رد الطازج من هذا 
النوع حوالي 8 دوالر أمريكي في فيجي وأس���تراليا، بينما في اليمن فسعره 
ال يتجاوز عن 3 دوالر أمريكي. وقد نتفاجأ أن جند سعر الكيلوجرام اجلاف 
م���ن هذا النوع ) هالوثيريا س���كابرا Holothuria scabra(، يتراوح بني 
242-787 دوالر أمريكي في أس���واق التجزئة في املنطقة اإلدارية اخلاصة 
له���وجن كوجن الصينية. اجلدير بالذكر بأن هناك أنواع ممكن أن جندها ذات 
قيمة متدنية جدًا، والتي قد تصل سعرها 2 دوالر أمريكي للكيلوجرام اجلاف 

في هذه األسواق أو كمنتج للتصدير لهذه األسواق ولدول أخرى أسيوية. 

الوضع الراهن لتجارة خيار البحر 
يش���هد التوجه العاملي لتجارة خيار البحر دورة من "االزدهار واالنحس���ار"، 
وه���ي ظاهرة عادية بالنس���بة للثروة الس���مكية متى كانت امل���وارد الطبيعية 
تش���كل دخاًل عالي���ًا للمجتمع األمر ال���ذي يزيد من جهود الصي���د وبالتالي 
تراجع املخزونات واس���تغاللها بصورة مفرطة. إن التوس���ع في جتارة أنواع 

مختلف���ة من خيار البحر أدى إلى احداث تغيير في أس���اليب الصيد من 
مجرد اجلمع التقليدي )بواس���طة اليد( إلى األساليب التجارية باستخدام 
إسطوانة الهواء املضغوط )SCUBA( جلمع األنواع التجارية من خيار 
البحر س���واء من أعم���اق ضحلة أو غير ضحلة. مم���ا متخض عنه تدني 
كبي���ر في مخزون األنواع ذات القيمة املتوس���طة واملرتفعة وكذلك العديد 
م���ن األنواع ذات القيمة املتدنية. تش���ير عدة تقارير ب���أن أغلب مصايد 
خيار البحر، س���واء كانت ف���ي مناطق مدارية أو معتدل���ة، متر مبراحل 
مختلفة من االستغالل املفرط ال سيما بالنسبة لألنواع ذات القيمة العالية. 
فبع���ض املصايد خليار البحر التجارية قد انهارت متامًا، خاصة في دول 
نامية، مع إثارة مخاوف جادة حيال انقراض أنواع –خاصة األنواع ذات 

األسعار املرتفعة- في بعض الدول )مثل املكسيك، األكوادور، اليمن(. 

اجلهود املبذولة للمحافظة على أنواع خيار البحر
هنالك جهود تبذلها جه���ات ومنظمات دولية من أجل احملافظة على خيار 
البحر التجارية على املس���توى العاملي. فقد قامت منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة )FAO( بعقد اجتماعات دولية مبش���اركة جهات حكومية، 
وغير حكومية، وعلماء معنني لدراس���ة وتقييم مصايد خيار البحر وكيفية 
احلفاظ عليها سواء على املستوى العاملي أو اإلقليمي في العديد من مناطق 
العالم. ومتخضت هذه اجلهود بإداراج 16 نوعًا من خيار البحر التجارية 
كأنواع مهددة باالنق���راض ضمن القائمة احلمراء لإلحتاد الدولي لصون 
الطبيعة )IUCN(. س���بعة من هذه األنواع، وأغلبها ذات القيمة املرتفعة، 
تن���درج حتت قائمة األن���واع املهددة مع خطورة عالي���ة النقراضها. وقد 
دة باالنقراض  اعتبرت سكرتارية معاهدة التجارة الدولية في األنواع املهدَّ
)CITES( أن التجارة الدولية في خيار البحر قضية بالغة األهمية لصون 
املوارد، ال سيما بسبب سوء حالة إدارة مصايد هذه الكائنات البحرية في 
جميع أنحاء العالم. فقد قامت سكرتارية املعاهدة بإدارج أنواع محظورة 

التج���ارة بها. فهناك دول )مثل اإلك���وادور( أدرجت نوعًا من أنواع خيار 
البحر في املرف���ق الثالث من املعاهدة في محاولة للس���يطرة على الصيد 

اجلائر للنوع بسبب التجارة الدولية غير القانونية.  
وف���ي إقليم البحر األحم���ر وخليج عدن، تقوم الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة 
عل���ى بيئ���ة البحر األحمر وخلي���ج ع���دن )PERSGA( بتنفيذ مبادرات 
وورش تدريبي���ة لتطوير القدرات الوطنية للحفاظ عل���ى الكائنات البحرية 
من املصايد غير القانونية. فقد عملت الهيئة على تطوير بروتوكول إقليمي 
جديد مبس���مى "البروتوكول اإلقليمي للتعاون في إدارة مصايد األسماك 
وتربي���ة األحياء املائية في البحر األحم���ر وخليج عدن" في عام 2016م. 
وبالنس���بة خليار البحر، فقد قامت الهيئة مبس���اعدة اجلمهورية اليمنية، 
بالتنيس���ق والتعاون مع وزارة املياه والبيئة ومبش���اركة خبير أس���ترالي 
ومنس���ق إقليمي من الهيئة وفريق وطني، ف���ي تقييم مصايد خيار البحر 
على س���احل البحر األحم���ر وخليج عدن )من ضمنها جزيرة س���قطرى( 
ف���ي 2007م. و متخ���ض عن نتائ���ج هذا التقييم إغ���الق صيد وتصدير 
خيار البحر في اليمن، من قبل وزارة الثروة الس���مكية، حتى إشعار آخر 
آنذاك. كما أن الهيئة س���اهمت في بناء الق���درات الوطنية حول بيولوجية 
ومصايد خيار البحر أثناء املسوحات امليدانية لتقييم مصايد أنواع خيار 
البح���ر التجارية ف���ي اليمن من خالل تنظي���م ورش تدريبية في عدة مدن 
س���احلية مختلفة )احلديدة، ع���دن، املكال، حديبو )س���قطرى(( بحضور 
اخلبير األس���ترالي. وإدراجًا ألهمية بناء الكوادر الوطنية للدول األعضاء 
واحملافظة على خيار البحر من الصيد اجلائر، فإن الهيئة حاليًا تعمل على 
تنظيم ورش���ة تدريبية إقليمية حول اإلدارة املستدامة ملصايد خيار البحر 
على أس���س املنهج البيئي، واملتوقع تنفيذها في أبريل 2017م. وفي هذه 
الورش���ة فإنه سوف يتم أيضًا اس���تعراض الوضع الراهن ملصايد خيار 
البحر في الدول األعضاء للهيئة ومناقش���ة الُسبل واإلجراءات التي ميكن 

إتخاذها للحفاظ على األنواع التجارية من الصيد اجلائر في املنطقة.  



السنبوك • العدد )35( • مارس 2017م  4849 السنبوك • العدد )35( • مارس 2017 م

افتت���ح معالى الدكتور حس���ن عبد القادر هالل وزير البيئ���ة واملوارد الطبيعية 
والتنمية العمرانية بجمهورية الس���ودان ورش���ة العم���ل الوطنية حول مهارات 
التف���اوض في االتفاقي���ات البيئية متع���ددة األطراف والت���ى نظمتها الوزارة 
بالتعاون م���ع الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن 
خ���الل الفترة م���ن 27 إلى 29 س���بتمبر 2016 بقاعة النيل ف���ي مقر احتاد 
املص���ارف باخلرطوم. وحضر حف���ل االفتتاح وزيرة الدول���ة للكهرباء والتوليد 
املائي ووزير الدولة للنقل ومدير مكتب األمم املتحدة باخلرطوم كما شّرف حفل 
االفتتاح وفد من اململكة املغربية برئاس���ة وكي���ل وزارة البيئة والطاقة كان في 

زيارة عمل للسودان للتنسيق ألعمال مؤمتر األطراف 22 مبراكش. 
 مت عقد الورش���ة مبش���اركة عدد من خبراء العمل البيئى واالستش���اريني من 
الهيئة وجمهورية الس���ودان وكذلك من برنامج األمم املتحدة للبيئة. وقد شارك 
في الورش���ة أكثر من 65 مش���اركًا من مختلف ال���وزرات الفيدرالية والهيئات 

واملنظمات األهلية العاملة في مجال حماية البيئة.
وتناولت فعاليات الورش���ة أحد املواضيع الهامة في جهود اإلدارة البيئية حيث 
أن احملافظ���ة عل���ى البيئة وتبني نهج التنمية املس���تدامة أصب���ح مطلبًا دوليًا 
وهدفًا جماعيًا ال ميكن التخلي عنه في ظل التلّوث والتدهور البيئي على كوكب 
األرض. وعك���س ثالثة م���ن احملاضرين من جمهورية الس���ودان خبراتهم في 
مج���ال التفاوض الدولي متعدد األطراف خاصة اتفاقية املناخ والتنوع احليوي 
من خالل عرض آليات التفاوض وطرقه والتى أعقبها كثيرًا من املناقش���ات من 

املشاركني والتى أجاب عليها احملاضرون.
وق���د ركزت الدورة التدربية على اإلس���هام في تعزيز قدرات املش���اركني من 
خ���الل اس���تخدام "محاكيات" جلو التف���اوض وتتضمن املش���اركة في لعب 
األدوار احلقيقي���ة للمفاوضني والتمرينات العملية لتعزيز القدرات التفاوضية 
من خالل القيام بكتابة نصوص ثالث اتفاقيات جرى النقاش واحلوار املكثف 
حولها بني املش���اركني في الورش���ة. كما تناولت الدورة التدريبية سلسلة من 
احملاضرات التى قدمها االستشاريون حول تاريخ تطور الدبلوماسية البيئية 
متعددة األطراف ومت من خاللها عمل حتليل عميق لكافة السياس���ات خاصة 
ف���ي مجال التغير املناخي وعمليات وآليات التفاوض وآخر املس���تجدات بعد 
توقيع اتفاقية باريس واالنتقال ملرحلة التنفيذ والتى سيتم املفاوضات حولها 
ف���ي مؤمتر األطراف 22 واملقرر عقده مبدينة مراكش املغربية في الفترة من 

7 – 18 نوفمبر 2016م.
ولق���د متكن املش���اركون في هذه ال���دورة التدريبية من التفاع���ل والتطبيق 
العمل���ى للمحاكيات اخلاصة بإدارة التف���اوض مما أدى لتعزيز قدراتهم في 
مجال إدارة النقاش داخل حلقات التفاوض في جو مش���ابه لواقع املؤمترات 
اخلارجي���ة ومؤمترات األطراف الدولية املتعلقة باحملافظة على البيئة واملوارد 

الطبيعية.
ه���ذا، وفي اليوم األخير مت توزيع ش���هادات حضور ال���دورة بحضور وكيل 
وزارة البيئة سعادة الدكتور عمر عبد القادر اخلضر. كما مت تغطية فعاليات 
هذه الورش���ة الوطنية من خالل أجهزة اإلعالم الس���ودانية خاصة التلفزيون 

والصحافة الورقية واإللكترونية.

ورشة مهارات التفاوض في المفاوضات البيئية 
متعددة األطراف

المفاوضات البيئية

27 إلى 29  سبتمبر 2016م

اخلرطوم – جمهورية السودان

تُعد التوعية البيئية من الركائز األساسية لتكوين جيل واٍع يُدرك أهمية البيئة وسبل احملافظة عليها. وتقوم عملية التوعية البيئية، 
إضاف���ة إل���ى نش���ر الوعي البيئي، بتعاهد ذلك الوعي حتى يتحول إلى قيم وس���لوكيات يتبناها األفراد وف���ق خطة تتابعية تطبق من 
خالل القنوات املختلفة. كما تس���هم التوعية البيئية يف تنمية وترس���يخ القيم البيئية التي تعد ُمحّركاً لألفراد واملجتمعات للتحرك 

بشكل إيجابي نحو قضايا البيئة ومشكالتها.
ل���ذا أول���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن )بيرس���جا( اهتماماً خاصاً للتوعية البيئية. حيث نفذت 
برامج عديدة وأنتجت العديد من الوسائط التدريبية والتعليمية للمساهمة يف حتقيق تنمية مستدامة يف إقليم البحر األحمر وخليج 
عدن. وتس���عى الهيئة إلى تطبيق فاعل لهذه الوس���ائط ووضع لبنات لبرامج توعوية بيئية من خالل التنس���يق مع اجلهات املختلفة 

املعنية بالشأن البيئي يف دول االقليم ألجل توعية بيئية مستمرة ومثمرة. 

دور اإلعالم في التوعية البيئية البحرية

التوعية البيئية

اخلرطوم – جمهورية السودان

1-2 نوفمبر 2016م

نظم���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظه على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن 
بالتعاون مع وزارة البيئ���ة واملوارد الطبيعية والتنمية العمرانية واالحتاد 
العام للصحفيني الس���ودانيني بجمهورية الس���ودان ورشة عمل تدريبية 
إلعالميني حول أهمية املوارد البحرية حتت شعار دور االعالم فى التوعية 
البيئية البحريه خالل الفترة من 1-2 نوفمبر2016م فى مدينة اخلرطوم.  
وتأتى هذه الورش���ة فى إطار تنفيذ الهيئة لالستراجتية اإلقليمية للتوعية 
البيئية من أجل التنمية املس���تدامة وفى إطار التعاون املش���ترك مع دول 
اإلقليم للمحافظ���ة على البيئة البحرية حيث تدع���م الهيئة اإلقليمية دور 
اإلعالم فى نشر ثقافة احملافظة على البيئة وللدور الكبير الذى ميكن أن 
يلعبه اإلعالم فى احملافظة ودوره املتعاظم فى نشر الوعى البيئى من أجل 
توس���يع دائرة الثقافة بالقضايا البيئية البحرية والوسائل الكفيله بوجود 

بيئة سليمة خاليه من عوامل التلّوث.  
وتناولت الورشه مفهوم اإلعالم البيئي ودوره فى حتقيق التنمية املستدامة 
وأهميه املوارد البحرية والس���احلية وآثار التغيرات املناخية على البيئات 
الس���احليه وكذلك االتفاقيات الدولية اخلاصة بالبيئة البحرية وذلك بهدف 

إعطاء اإلعالميني خلفيه ومعلومات أساسيه حول القضايا البيئية البحريه 
حتى يسهل تناولها فى البرامج اإلعالميه املختلفة.  

افتتح الورشة معالي الدكتور حسن عبدالقادر هالل وزير البيئة واملوارد 
الطبيعية والتنمية العمرانيه فى جمهوريه الس���ودان حيث أكد فى كلمته 
أمام املش���اركني الذين كانوا ميثلون مؤسسات إعالمية مختلفة وحضور 
عدد من املس���ؤولني ومنظم���ات املجتمع املدنى واخلب���راء بدعم قضايا 
البيئة البحرية ودعم وتعزيز الس���لوكيات التى تس���هم فى احملافظة على 
البيئة البحرية والس���احلية كما حضر االفتتاح رؤس���اء حترير الصحف 

السودانية وكبار املسؤولني من وزارة البيئة ووزارة اإلعالم.  
ش���ارك فى الورش���ة أربعون متدربًا من جميع املؤسسات اإلعالمية فى 
اخلرط���وم وقد س���اهم اجلميع وتفاعل ف���ى حلقات التدري���ب في كتابة 
التقارير البيئية من خالل تدريبهم على يد خبراء من اإلعالم في االحتاد 

العام للصحفيني السودانيني.  
وفى اخلتام قدمت الهيئة والوزارة واالحتاد العام للصحفيني السودانيني 
شهادات للمش���اركني فى حفل بهيج بحضور كبار اإلعالميني وبتشريف 
وكي���ل وزارة البيئة الدكتور عمر مصطفى ورئيس عام احتاد الصحفيني 

السودانني الدكتور الصادق الرزيقي.  
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خلفية املشروع 
اس���تكمااًل للمشاريع املماثلة والتي سبق تنفيذها في اململكة العربية السعودية 
بدأت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن وبالتعاون 
مع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ممثلة بإدارة العالقات العامة واإلعالم 
والتوعية تنفيذ "املش���روع الوطني للتربية والتوعية البيئية للمحافظات اجلنوبية 

في اململكة العربية السعودية" خالل عام 2016م. 
يأتي هذا املش���روع ضمن سلس���لة املش���اريع على أرض الواقع التي تنفذها 
الهيئة اإلقليمية في الدول األعضاء لتحقيق أهداف مساهمة املجتمع في جهود 
احملافظة على بيئىة البحر األحمر وخليج عدن. يضم املشروع أنشطة متنوعة 
ابت���داء بزيارات في احملافظات احملددة ) اللي���ث � القنفذة � أبها ( ثم تصميم 

وتنفيذ البرامج التوعية والتثقيفية حسب احتياجات وأولويات كل مدينة. 
أهداف املشروع 

يهدف املش���روع إلى تعزيز مفهوم احملافظة على البيئات البحرية والس���احلية 
في اململكة العربية الس���عودية من خالل تزويد جميع ش���رائح املجتمع وخاصة 
س���كان احملافظات واملدن الس���احلية باملعارف األساسية عن البيئات البحرية 
والس���احلية وتطوير املهارات الالزمة لتحليل القضايا البيئية واتخاذ القرارات 

املناسبة مع التبني للسلوكيات الصديقة للبيئة في احلياة اليومية. 

الفئة املستهدفة 
استهدف املشروع العديد من الشرائح املختلفة من كبار املسؤولني واملهتمني 
من اجلهات احلكوم���ة والقطاع اخلاص ومن املعلم���ني والطلبة في الكليات 
واملعاهد وكذلك الصيادين واألعيان الذين يبدون استعدادهم بقيام دور رائد 
في نش���ر مفهوم وفكرة احملافظة على البيئ���ة البحرية في احملافظات واملدن 

التي شملها املشروع. 

أنشطة املشروع 
1- مرحلة حتديد األنشطة 

ق���ام فريق متخص���ص من الهيئة العام���ة لألرصاد وحماي���ة البيئة والهيئة 
اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن بزيارة جميع املدن 
الش���املة للمش���روع وحتديد قضايا ومواضيع بيئية ذات أهمية وأنش���طة 

مناسبة للتناول هذه القضايا مثل: 
• ندوات ملندوبي اجلهات احلكومية واخلاصة؛

• حملة تنظيف الشواطئ؛
• تصميم وتركيب لوحات إرشادية في الشواطئ؛
• تنظيم معارض في األسواق العامة ) املوالت(؛

• لقاء توعوي مع الصيادين؛
• محاضرات للطالب والطالبات بالتنسيق مع إدارة التعليم؛

مشروع التوعية البيئية بمنطقة عسير

27 إلى 29  سبتمبر 2016م

اململكة العربية السعودية

• الباص املتنقل لتوزيع املنشورات؛
• حملة "أرميها صح" حول وضع املخلفات في األماكن املخصصة لها؛

• تصميم وتركيب لوحات إرشادية في الشواطئ؛
• طباعة وتوزيع املطويات والنشرات؛ 
• تنظيم مهرجان في مرسى األحالم.

2- زيارة مدينة أبها 
مت خالل ش���هر س���بتمبر 2016م تنفيذ البرنامج املخصص ملدينة أبها 
ضمن املشروع وذلك في فرع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بأبها. 

وقد ضمن برنامج أبها املواضيع التالية:
أ(  ورشــة عمــل للجهــات احلكوميــة للتعريــف بأهميــة البيئــات 

البحرية واحملافظة عليها
ش���ارك في الدورة التدريبية ح���ول "أهمية البيئات البحرية والس���احلية 
واحملافظة عليها" أكثر من 30 جهة حكومية حيث ش���ملت أعمال الدورة 

مواضيع متنوعة مثل: 
• الوضع الراهن لبيئة البحر األحمر وخليج عدن؛

• املخاطر واملهددات التي يتعرض لها البحر األحمر وخليج عدن؛
• أهمية تقييم األثر البيئي للمشاريع التنموية؛

• النفايات البحرية املبعثرة؛ 
•  مشاكل وإدارة الصرف الصحي.

وذلك للمس���اهمة في نش���ر ثقافة بيئية في املجتمع وخاصة فيما يخص 
البيئات البحرية والس���احلية لتحقيق فهم واضح وصحيح حيث يس���تفيد 
املجتم���ع من اخلدمات الت���ي توفرها هذه البيئ���ات دون حرمان األجيال 

القادمة من هذه النعم.

ب( املعرض التوعوي
أقيم املعرض التوعوي لألرصاد والبيئة مبجمع عسير مول التجاري وملدة 

أسبوع. واحتوى املعرض حديقة للرصد السطحي والتي تضم أجهزة 
لقي���اس املطر والرطوبة والرياح والضغط اجلوي. كما ش���مل املعرض 
عدد م���ن مطبوعات التوعي���ة بالبيئة، ومكتبة الطفل وقس���م التصوير 

الفوتوغرافي.
 

ج( طباعة وتوزيع كتيب 
مت طبع 100 نس���خة لكتي���ب عن أهمية البيئات البحرية والس���احلية 
ف���ي إقليم البحر األحمر وخليج عدن ومت توزيعها على املش���اركني في 

الورشة التدريبية واملعرض التوعوي. 

3- زيارة مدينة الليث 
خ���الل الفترة  1-5 يناي���ر 2017م قام فريق من خب���راء البيئة من 
الهيئ���ة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة اإلقليمية للمحافظة على 
بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن بتنفي���ذ برنامج توعوي مكّون من عدة 
نشاطات مختلفة في كل من محافظتي الليث والقنفذة في جنوب اململكة 
العربية السعودية. جاءت هذه املهمة للمساهمة في نشر ثقافة بيئية في 
املجتمع وخاصة فيما يخص البيئات البحرية والس���احلية لتحقيق فهم 
واضح وصحيح حيث يس���تفيد املجتمع من اخلدمات التي توفرها هذه 

البيئات دون حرمان األجيال القادمة من هذه النعم.
شملت أنشطة التوعية البيئية في محافظة الليث دورة تدريبية للجهات 
احلكومية والقطاع اخلاص وحملة نظافة مبرفأ الصيادين في احملافظة.

 
أ( ورشة عمل للجهات احلكومية والقطاع اخلاص

للتعري���ف بأهمي���ة البيئات البحري���ة واحملافظة عليه���ا نظمت الدورة 
التدريبية حتت املسمى "أهمية البيئات البحرية والساحلية" شارك فيها 
قرابة 50 مش���ارك من اجلهات احلكومية وغير احلكومية حيث شملت 

مواضيع متنوعة مثل : 
- مفهوم التوعية البيئية؛ 
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- أهمية البحار )احمليطات( حلياة اإلنسان؛
- خصائص البحر األحمر؛

- األحياء البحرية في البحر األحمر؛ 
- املهددات واملخاطر على البيئة البحرية في السعودية؛

- الوسائل والطرق والبرامج الّرامية إلى احملافظة على البيئة البحرية؛
- جتربة الهيئة العامة لألرصاد وحماية في التوعية البيئية؛

- جهود الشركة الوطنية لزراعة الروبيان في احملافظة على البيئة البحرية؛
وقد اختتمت الورش���ة جللس���ة نقاش مفتوح حول أهم املشاكل البيئية البحرية 
في محافظة اللي���ث وتقدمي العديد من التوصي���ات واالقتراحات لتعزيز جهود 
احملافظة على البيئة البحرية في املس���تقبل، كما مت تكرمي جميع املشاركني في 
الدورة بتوزيع شهادات املشاركة من قبل الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 

و والهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن. 

ب( حملة التوعوية 
ش���ارك في حمل���ة نظافة مرفأ الصيادي���ن مجموعة كبيرة من ط���الب التعليم 
االبتدائي، طالب املعهد الثانوي الصناعي بالليث واملجموعة الكش���فية التابعة 
للتعلي���م باإلضافة إلى عدد من املس���ؤولني من والدف���اع املدني وقوات حرس 

احلدود والصيادين وعمال البلدية.
وقد مت إلقاء كلمات توعوية وحماسية قبل بداية عملية جمع النفايات املبعثرة في 
طول الساحل، ثم قامت املجموعات بجمع األكياس ووضعه في سيارة البلدية. 

وفي النهايةأالقيت كلمات الش���كر جلميع اجلهات واملجموعات املشاركة في 
احلملة. 

ج( زيارة مدينة القنفذة 
ش���ملت أنش���طة التوعية البيئية في محافظة القنف���ذة دورة تدريبية للجهات 
احلكومي���ة والقطاع اخل���اص وحملة نظافة مبرف���أ الصيادين في احملافظة 
واملعرض التوع���وي التثقيفي في مول بندر في وس���ط املدينة وعملية زراعة 

بعض أشجار املاجنروف )الشورى(. 

4( ورشة عمل للجهات احلكومية والقطاع اخلاص
شارك في ورشة التوعوية في مدينة القنفذة حوالي 25 مشاركا من اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص حيث شملت احملاضرات نفس العناوين في مدينة 

الليث. 
وقد اختتمت الورشة بتقدمي العديد من التوصيات واالقتراحات لتعزيز جهود 
احملافظة على البيئة البحرية في املس���تقبل، كما مت تكرمي جميع املش���اركني 
في الدورة بتوزيع شهادات املشاركة من قبل الهيئة العامة لألرصاد وحماية 

البيئة والهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن. 
وميكن اإلشارة إلى مشاركة أحد املسؤولني الكبار من وزارة البيئة والزراعة 
واملياه الذي ألقى محاضرة ش���املة عن املش���اكل البيئية في البيئية البحرية 

في املمكلة العربية السعودية. 

أ( حملة التوعوية 
ش���ارك في حملة ساحل مدينة القنفذة أيضا العديد من املجموعات واألفراد 
م���ن طالب التعليم االبتدائ���ي، وطالب املعهد الثان���وي الصناعي بالقنفذة، 
ومجموعة الغواصني ومجموعة الكشفية التابع للتعليم باإلضافة إلى عدد من 

املسؤولني والدفاع املدني وقوات حرس احلدود والصيادين وعمال البلدية.
وقد مت إلقاء كلمات توعوية وحماسية قبل بداية عملية جمع النفايات املبعثرة 
في طول الس���احل، ثم قامت املجموعات بجمع األكياس ووضعه في سيارة 
البلدي���ة. كما قام���ت مجموعة الغواصني بالغوص وجم���ع النفايات من قاع 

البحر.
وفي النهاية القيت كلمات الش���كر جلميع اجلهات واملجموعات املشاركة في 

احلملة.. 
 

ب( زراعة أشجار املاجنروف )الشورى(
ق���ام بعد ذلك مجموعة من الكش���افة وطلبة املدارس بزراعة بعض فس���ائل 

أشجار املاجنروف في املنطقة املخصصة لذلك على شواطئ القنفذة.

ج( املعرض التوعوي
أقيم املعرض التوعوي لألرص���اد والبيئة في مول الراية التجاري وملدة ثالثة 
أي���ام. واحتوى املع���رض على حديقة للرصد الس���طحي والتي تضم أجهزة 
لقياس املطر والرطوبة والرياح والضغط اجلوي، كما شمل املعرض عدد من 
مطبوعات التوعوية بالبيئة، ومكتبة الطفل وقس���م التصوير الفوتوغرافي. وقد 
مت توزيع العديد من اجلوائز والهدايا لألطفال الذين زاروا أقسام املعرض.

  

نظم���ت الهيئة االقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحراألحمر وخليج عدن في 
مقرها في مدينة جدة ورش���ة عمل إقليمية حول "اإلدارة الفعالة لش���بكات 
التواص���ل االجتماعي لنش���ر الوعي البيئ���ي وتعميم نتائ���ج الرصد للبيئة 
البحرية والساحلية" خالل الفترة 28-30 نوفمبر 2016م. أقيمت الورشة 
به���دف تزويد املش���اركني من ال���دول األعضاء في الهيئة واملس���ؤولني عن 
اإلعالم والتوعية البيئية وأيضًا املسؤولني عن برنامج الرصد البيئي تصورًا 
عن شبكات التواصل االجتماعي واستخدامتها املختلفة في التواصل ونقل 

الرسائل التوعوية للجمهور. 
ش���ارك في الورشة ممثلون من جميع الدول األعضاء وبحضور مدربني من 
اإلقليم. وقد مت تدريب املش���اركني على مواضيع عديدة مثل دور التواصل 
االجتماعي في تطوير سلوك ومهارات احملافظة على البيئة البحرية ومدخل 
في التصوير الفوتوغرافي والفيديو واألساليب واملهارات األساسية وأهمية 
كل واح���دة منها، كما تضمنت الورش���ة تدريبًا عملي���ًا في حتليل احملتوى 
الرقمي في الفيس���بوك وتويتر والتعرف على بعض األس���اليب اخلاطئة في 

إدارة منصات التواصل وإمكانية إساءة استخدامها. 
 وفي كلمة االفتتاح أشار سعادة األمني العام للهيئة اإلقليمية األستاذ الدكتور 

زياد أبوغرارة إلى أهمية وسائل التواصل االجتماعي، حيث أصبحت تعتبر 
من أكثر وسائل التواصل انتشارًا رغم حداثتها. وقد أعد هذ التدريب بطريقة 
خاصة تضمن تزويد املشاركني باملهارات واملعرفة األساسية ليصبحوا أكثر 
كف����اءة وفعالية في إدارة مواقع التواص����ل االجتماعي وبالتالي يتمكنوا من 
تعزيز أفضل املمارس����ات اخلاصة بإدارة مواق����ع التواصل االجتماعي في 
مؤسس����اتهم؛ ومت في ورش����ة العمل توضيح املفاهيم األساسية للمشاركني 
فيم����ا يتعلق بالتخطي����ط وإدارة مواقع التواصل االجتماعي مثل فيس����بوك 
وتويتر ويوتي����وب وغيرها من منصات التواصل االجتماعي املعروفة حديثًا، 
وكذلك التعري����ف بتقنيات وأدوات منصات التواص����ل االجتماعي من أجل 

استخدامها بطريقة فعالة في التوعية البيئية". 
كذلك مت تدريب املش���اركني على مهارات التصوير األساس���ية بش���قيه 
التصوي���ر الفوتوغرافي والفيدي���و إضافة إلى مه���ارات حترير الصور 
والفيدي���و وذلك حت���ى يتمكنوا من إنتاج صور وفيدي���و )محتوى متعدد 
الوس���ائط( ذات قيمة فنية وتقنية على س���وية عالية الستخدامها بفعالية 
على مواقع التواصل االجتماعي. وفي اخلتام مت تقييم الورش���ة من قبل 
املشاركني كما مت توزيع شهادات احلضور جلميع املشاركني في الورشة. 

ورشة العمل إقليمية حول اإلدارة الفاعلة لشبكات
 التواصل االجتماعي لنشر الوعي البيئي وتعميم 

نتائج الرصد للبيئة البحرية والساحلية

30-28 نوفمبر 2016م
اململكة العربية السعودية
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من خالل مش���روع اإلدارة اإلس���تراتيجية للبحر األحمر وخليج عدن 
قامت مجموعة من املش���اركني في املشروع )مشاركني من كل دولة من 
دول الهيئ���ة باإلضافة إلى حوالي 10 مش���اركني من جمهورية مصر 
العربي���ة( بزيارة محمي���ة وادي اجلمال - حماطة مبدينة مرس���ى علم 
بجهورية مص���ر العربية ملدة يومني وذلك بعد ورش���ة التقييم النصفي 
للمشروع مباشرة. وكان الهدف من الزيارة هو معرفة املوارد الطبيعية 
باحملمية وكيفية حماية هذه املوارد وأيضا معرفة طرق الرصد واملراقبة 
والس���يطرة وتنفيذ القان���ون داخل هذه احملمية. كما قام املش���اركون 
بزيارة املعالم واحلدود الرئيس���ية للمحمية والتع���رف على أهم املوائل 
واألنواع سواء كانت أرضية أم بحرية واملوجودة داخل حدود احملمية، 
وعل���ى اجلانب اآلخر ق���دم مديري وباحثي احملمي���ة محاضرات حول 
طرق الرصد واملراقبة لهذه املوارد وكيفية احملافظة عليها وطرق تنفيذ 

القوانني ومدى امتثال مس���تخدمي املوارد لهذه القوانني. وفي نهاية 
الزيارة ق���ام جميع املش���اركني بجولة بحرية للتع���رف على البيئات 
البحرية وكيفية رصد ومراقبة األنشطة البشرية داخل حدود احملمية.

زيارة محمية وادي الجمال

مشروعات اإلدارة اإلستراتيجية بنهج النظام البيئي

22-25 مارس 2016م
23-24 مايو 2016م

حماطة – جمهورية مصر العربية
بالتعاون ما بني الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن وس���لطة منطقة العقب���ة االقتصادية اخلاصة جرى عقد 
ورشة العمل الوطنية حول استعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي 
واالقتصادي االجتماعي على الس���احل األردني خلليج العقبة التي 
افتتح���ت في صباح يوم اإلثنني املوافق 23-5-2016م في جامعة 
البلقاء التطبيقية – كلي���ة العقبة اجلامعية في مدينة العقبة باململكة 
األردنية الهاشمية وبحضور ومشاركة ممثلني عن اجلهات احلكومية 
واجلمعيات التطوعية البيئية والهيئات النس���ائية واالجتماعية  ذات 

العالقة بالبيئة البحرية.
وقد تفضل عطوفة مفوض ش���ؤون البيئة واإلقليم في سلطة منطقة 
العقبة االقتصادية اخلاصة األس���تاذ س���ليمان النجادات بافتتاح 
ورش���ة العمل. جيث أكد عطوفته في كلمته االفتتاحية للورش���ة أن 
هذه الورش���ة تعتبر أحد املؤش���رات على إجنازات األردن واهتمامه 
بصحة البيئة واإلنس���ان. كما أكد عطوفته أن س���لطة منطقة العقبة 

االقتصادي���ة اخلاصة  تولي إهتمامًا كبيرًا لدراس���ة ورصد حالة 
البيئة البحرية في العقبة  لتكون أداة مرجعية يتم االس���تناد إليها 
في اتخاذ القرار املبني على األس���س العلمية بش���أن األنش���طة  

االستثمارية وإدارة املوارد الساحلية.
يأتي انعقاد ورش���ة العم���ل والتي اس���تمرت فعالياتها على مدى 
يومني في إطار تنفيذ مش���روع اإلدارة االستراتيجية بنهج النظام 
البيئي في البحر األحمر وخليج عدن، والذي تنفذه الهيئة اإلقليمية 
للمحافظ���ة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن بالتعاون مع البنك 
الدول���ي وبدعم من مرف���ق البيئة العاملي. وتندرج الورش���ة ضمن 
تنفيذ أنشطة الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي على الساحل 
األردن���ي خلليج العقبة وذلك في إطار املك���ون الثالث من مكونات 
املشروع والذي يعني بالرصد البيئي واالجتماعي االقتصادي في 
املناطق الس���احلية ف���ي اإلقليم. حيث يش���تمل مكون الرصد في 
املش���روع على مراجعة لطرق الرصد وتقيي���م الوضع الراهن في 

العقبة – اململكة األردنية الهاشمية

ورشة العمل الوطنية حول استعراض ومناقشة 
نتائج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي

 على الساحل األردني لخليج العقبة
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ال���دول والتعرف على نقاط الضعف ليتم التطوير على أس���اس علمي 
مدروس. كما يش���تمل مكون الرصد على توفير أجهزة وأدوات وعقود 
مع معامل وطنية لتنفيذ الرصد. وقد بدأ فعليًا تنفيذ أنش���طة الرصد 
في اململكة األردنية الهاش���مية حسب نهج النظام البيئي وحسبما مت 
تثبيته في آلية إدارة املش���روع وذلك بعد أن مت حتديد هذه األنش���طة 
من قبل جلنة التس���يير الوطنية ووفق األولويات واالحتياجات الوطنية، 
وذلك ضمن معايير قياس نتائج تقدم س���ير املش���روع التي سبق أن 
مت إعدادها خالل املرحلة التحضيرية للمش���روع بالتنسيق الكامل مع 

الدول املشاركة.
يش���تمل برنامج الرصد الوطني في اململكة األردنية الهاش���مية على 
رص���د الصفات الطبيعية ملي���اه البحر والرواس���ب والكائنات احلية، 
املوائل الرئيس���ية واألن���واع وكذلك املصائد واملتغي���رات االجتماعية 
واالقتصادية. ويتم تنفيذ الرصد بنهج النظام البيئي حيث يتم إشراك 
أصحاب املصلحة وأفراد املجتمع احمللي في املناطق املس���تهدفة في 

أنشطة الرصد املختلفة.
وق���د اختارت جلنة التس���يير الوطنية ف���ي األردن مركز أبحاث املياه 
والبيئة والطاقة التابع جلامعة البلقاء التطبيقية لتنفيذ أنشطة الرصد 
في املنطقة املس���تهدفة على الساحل األردني خلليج العقبة، وذلك بعد 

التش���اور مع اخلبراء الوطنيني واجله���ات املعنية بالرصد البيئي في 
العقبة، ومت التعاقد مع املركز لتنفيذ هذه األنش���طة وتقدمي التقارير 
الوطني���ة وعرض البيانات بالتنس���يق مع اجله���ات املعنية وأصحاب 
املصلحة في العقبة. ومن هنا تأتي أهمية هذه الورش���ة حيث تهدف 
إلى اس���تعراض تقدم س���ير العمل في تنفيذ أنشطة الرصد ضمن 
املشروع ومناقشة النتائج التي مت التوصل إليها ومشاركة مخرجات 
املشروع مع أصحاب املصلحة من مختلف فئات املجتمع احمللي في 

منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. 
وقد أش���اد املشاركون في الورش���ة بالدور الذي يلعبه مركز أبحاث 
املياه والبيئ���ة والطاقة التاب���ع جلامعة البلق���اء التطبيقية في إدارة 
برنام���ج الرص���د البيئي واالقتص���ادي االجتماعي ف���ي األردن، إذ 
وف���ر حاضنة عمل من خاللها باإلضافة إل���ى اإلداريني والفنيني من 
املركز متخصصون ومهتمون بشأن البيئة البحرية من محطة العلوم 
البحرية، اجلمعية امللكية حلماية البيئة البحرية، ومجتمع الصيادين. 
كما تقدم املش���اركون بالش���كر للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن على تنفيذ هذه الورش���ة النوعية وأوصوا 
باستمرار عقد مثل هذه الورشة التي ترفع من الوعي البيئي وتوصل 

مخرجات برامج الرصد البيئي إلى املعنيني مباشرة.

مت عقد ورش���ة عم���ل وطنية حول تش���ريعات وسياس���ات املصائد وتوعية 
املجتمعات الس���احلية ف���ي جمهورية جيبوتي خالل الفت���رة 29-30 مايو 
2016م في جيبوتي، وذلك في إطار تنظيم أنشطة وطنية للتحقق من نتائج 
دراسات تقييم التش���ريعات والسياس���ات اخلاصة بإدارة املوارد البحرية 
احلية، والتي مت إجراؤها ضمن أنش���طة مش���روع اإلدارة االس���تراتيجية 
للنظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع 
دول اإلقليم وبدعم من البنك الدولي. كما هدفت الورش���ة لرفع الوعي وبناء 
الزخم وإش���راك أصحاب املصلحة في تبني القوانني الوطنية والسياس���ات 
وخطط اإلدارة املس���تندة على مبادئ نهج النظ���ام البيئي وفقًا للتوصيات 

الفنية لنتائج دراسات تقييم الوضع الراهن في الدول.
حضر ورش���ة العمل 42 مش���اركًا ميثلون املؤسسات احلكومية وأصحاب 
املصلح���ة من جمعيات املصايد الس���مكية واملجتمعات احمللية في املناطق 
الس���احلية، مبا في ذلك منطقة جيبوتي العاصمة، ومناطق تادجورة وأوبوك 

في السواحل الشمالية للبالد. 
قام الفريق الفني للدراسة املكون من استشاري دولي وخبير إقليمي وخبير 
وطني واملنس���ق اإلقليم���ي لبرنامج املوارد البحرية بالهيئة بتقدمي سلس���لة 
عروض بالورش���ة، حيث ركزت العروض على مبادئ اإلدارة املستندة على 
النظام البيئي واإلدارة التش���اركية وتطبيقاتها في إدارة مصايد األسماك 
وتربي���ة األحياء املائية. وقد مت توفير ترجم���ة صوتية للمحاضرات باللغات 

الفرنس���ية والعفرية والصومالية، مما س���اعد في تعزيز املناقش���ات بني 
الفريق الفني الورش���ة واملش���اركني، وكذلك بني املس���ؤولني احلكوميني 
واملنظم���ات غير احلكومية وأصحاب املصلحة. وبعد ورش���ة العمل، قام 
اخلبي���ر الوطني في فريق الدراس���ة بدمج توصيات املش���اركني ونتائج 
املناقش���ات في التقرير الوطني ملس���ودة الدراس���ة اخلاصة بجمهورية 

جيبوتي، وتقدمي التقرير النهائي بالنسخة الفرنسية.
لعبت الورش����ة دورًا ملموس����ًا في خلق زخم للجهود الوطنية ملتابعة آليات 
تطبيق اإلجراءات املوصى بها في دراس����ة التقييم، وتش����جيع مش����اركة 
أصحاب املصلحة في تخطي����ط وإدارة املوارد البحرية احلية في جيبوتي. 
كما وفرت الورش����ة منبرًا ملناقش����ة خيارات السياس����ات لزي����ادة املنافع 
االقتصادي����ة من املوارد البحرية احلية من خالل تبني أفضل املمارس����ات 
وتنويع اس����تخداماتها، مثل تشجيع سياحة الغوص وتربية األحياء املائية 
املس����تدامة، باإلضافة إلى حتسني التش����ريعات السمكية، ورصد ومراقبة 
املصايد. كما ناقش����ت الورش����ة اخليارات احملتملة واألنشطة على أرض 
الواقع إليجاد فرص رديفة لتحس����ني الدخل من املوارد البحرية، وذلك على 
ض����وء املبادئ التوجيهي����ة والنماذج التي قدمتها جتربة تطوير املش����اريع 
املجتمعي����ة الصغيرة في املواقع الريادية مبحمي����ة خليج دنقناب - جزيرة 
مكور في السودان، ومحمية وادي اجلمال في مصر ضمن أنشطة مشروع 

اإلدارة اإلستراتيجية للنظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن. 

تشريعات وسياسات إدارة المصائد السمكية
 وتوعية المجتمعات الساحلية

 29-30 مايو 2016م
جيبوتي – جمهورية جيبوتي
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أعددت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
ومن خالل مشروع اإلدارة اإلس���تراتيجية للبحر األحمر وخليج عدن 
املسودة النهائية خلطة اإلدارة حملمية خليج دوجنناب- جزيرة مقرسم 
الوطني���ة بوالية البحر األحمر بجمهورية الس���ودان خالل الربع األول 
م���ن العام 2016م. وقد تعاقدت الهيئة مع استش���اري دولي إلعداد 
وصياغة ه���ذه اخلطة في نهاية الع���ام 2014م حيث مت االنتهاء من 
املس���ودة النهائية لهذه اخلطة خالل شهر مايو 2016م. وهذه اخلطة 
صاحلة للعمل بها ملدة خمس���ة س���نوات حيث أنها حتتوي على خطط 
تش���غيلية، وخطة اس���تخدامات للمناطق وأيضا خطة استدامة موارد 

احملمية.
وتتكون هذه اخلطة من خمس���ة أجزاء رئيس���ية؛ يتعرض اجلزء األول 
منها إل���ى الوصف العام للمحمية واملوقع اجلغرافي واحلدود والوضع 
القانون���ي والتش���ريعات الوطنية احلاكمة وكذلك مس���ؤوليات اإلدارة، 
في حني يس���تعرض اجلزء الثاني املوارد الرئيسية للمحمية وحتديات 

وأولوي���ات خط���ة اإلدارة، أّما اجلزء الثال���ث فيناقش مكونات خطة 
إدارة احملمية، كما يس���تعرض اجلزء األخير املبادئ الرئيس���ية في 
إعداد خطة اإلدارة مثل احلوكمة، واستدامة مصادر الرزق، واملوائل 
الطبيعي���ة والتنوع البيولوج���ي، والتعليم والتوعي���ة داخل احملمية، 

وأخيرًا االستدامة املالية للمحمية.
وللوصول إلى املس���ودة النهائية من خطة اإلدارة مت عمل العديد من 
جلسات االستماع العلنية لكل املستخدمني ملوارد احملمية وألصحاب 
املصلحة وللسكان احملليني والصيادين واملوظفني الرسميني في والية 
البحر األحمر والباحث���ني بجامعة البحر األحمر وغيرهم، باإلضافة 
للنس���اء في قرى محم���د جول ودوجنن���اب حيث مت استش���ارتهم 
واالس���تماع إلى أرائهم في كيفية تطبيق خطة اإلدارة وكيفية إيجاد 

سبل رزق بديلة لدعم معيشتهم.
كم���ا مت ترجمة هذه املس���ودة إلى اللغة العربي���ة ومت توزيع اخلطة 
باللغتني )العربية واإلجنليزية( على كل املس���تخدمني واملس���تفيدين 
وأصح���اب املصلحة في والية البح���ر األحمر كما مت توزيعها أيضا 

على اإلدارة العامة للحياة البرية في اخلرطوم.

صياغة وتحديث خطة اإلدارة لمحمية خليج دونجناب

مايو 2016م

جزيرة مقرسم االحتادية – جمهورية السودان
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ارة بنھج أنشطة المكون الثالث من مكونات مشروع اإلدیأتي انعقاد ورشة العمل في إطار تنفیذ 
ك الدولي النظام البیئي في البحر األحمر وخلیج عدن، والذي تنفذه الھیئة بالتعاون مع البن

كز دراسات وبتمویل من مرفق البیئة العالمي. وحضر ورشة العمل التي عقدت فعالیاتھا في مر
ً بجامعة البحر األحمر أكثر  –ثقافة البجا  ي یمثلون الجھات المعنیة ف من خمسین مشاركا
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زارة البیئة عقدت الھیئة اإلقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر األحمر وخلیج عدن بالتعاون مع و
شة عمل بوالیة البحر األحمر وكلیة علوم البحار والمصائد بجامعة البحر األحمر وروالسیاحة 

میة خلیج وطنیة حول استعراض ومناقشة نتائج الرصد البیئي واالقتصادي االجتماعي في مح
. م2016یونیو  1 –مایو  31دنقناب وجزیرة مكور، وذلك خالل الفترة   

ارة بنھج أنشطة المكون الثالث من مكونات مشروع اإلدیأتي انعقاد ورشة العمل في إطار تنفیذ 
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عق����دت الهيئة اإلقليمية للمحافظ����ة على بيئة البحر األحمر وخليج 
ع����دن بالتعاون م����ع وزارة البيئة والس����ياحة بوالية البحر األحمر 
وكلي����ة علوم البحار واملصائد بجامعة البحر األحمر ورش����ة عمل 
وطنية حول استعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي واالقتصادي 
االجتماع����ي في محمية خليج دنقن����اب وجزيرة مكور، وذلك خالل 

الفترة 31 مايو – 1 يونيو 2016م. 
يأتي انعقاد ورشة العمل في إطار تنفيذ أنشطة املكون الثالث من مكونات 
مشروع اإلدارة بنهج النظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن، والذي 
تنف���ذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدول���ي وبتمويل من مرفق البيئة العاملي. 
وحضر ورش���ة العمل التي عقدت فعالياتها في مركز دراسات ثقافة البجا 
– بجامعة البحر األحمر أكثر من خمس���ني مشاركًا ميثلون اجلهات املعنية 
في بورتس���ودان باإلضافة ملمثلني عن املجتمع احمللي في قرى محمد قول 
ودنقناب. كما ش���ارك في فعاليات الورشة األستاذة سامية الدعيج مندوبة 

عن البنك الدولي.
يش���تمل برنامج الرصد للساحل الس���وداني على رصد الصفات الطبيعية 
ملياه البح���ر، املوائل الرئيس���ية واألنواع، األعش���اب البحرية، املانغروف 
وكذل���ك املصائد واملتغيرات 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 اختارت 
جلنة التس���يير الوطنية في السودان كلية علوم البحار واملصائد لتنفيذ 
أنشطة الرصد في املنطقة املس���تهدفة على الساحل السوداني، وذلك 
بعد التش���اور مع اخلب���راء الوطنيني واجلهات املعني���ة بالرصد البيئي 
ف���ي الس���ودان، ومت التعاقد م���ع الكلية لتنفيذ هذه األنش���طة وتقدمي 
التقاري���ر الوطني���ة وع���رض البيانات بالتنس���يق مع اجله���ات املعنية 
وأصحاب املصلحة. ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة حيث هدفت إلى 
اس���تعراض تقدم سير العمل في تنفيذ أنشطة الرصد ضمن املشروع 
ومناقش���ة النتائج التي مت التوصل إليها ومشاركة مخرجات املشروع 
مع أصحاب املصلحة من مختلف فئات املجتمع احمللي في والية البحر 
األحمر. وقد أش���اد املشاركون في الورشة بالتنسيق الفعال بني وزارة 
البيئة والس���ياحة في والي���ة البحر األحمر وكلية عل���وم البحار لتنفيذ 
برنامج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي في السودان. كما تقدم 
املشاركون بالش���كر للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن على تنفيذ هذه الورشة النوعية. وقد تبع تنفيذ ورشة العمل 
عدد من اللقاءات مع اجلهات احلكومية املعنية لوضع مخرجات برنامج 
الرصد في خدمة املش���اريع األمنوذجية التي تنفذ من خالل املش���روع 

شاركت فيها مندوبة البنك الدولي.

ورشة العمل الوطنية حول استعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي 
واالقتصادي واالجتماعي في محمية جزيرة مكور وخليج دنقناب

31 مايو – 1 يونيو 2016م
والية البحر األحمر – جمهورية السودان
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بالتعاون ما بني الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 
عدن وجهاز ش���ؤون البيئة املصري عقدت ورش���ة العمل الوطنية حول 
استعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي في 
محمية وادي اجلم���ال، حماطة - جمهورية مصر العربية، وذلك خالل 
الفترة 22-2016/11/23م وبحضور ومشاركة ممثلني عن املجتمع 

احمللي واجلهات ذات العالقة بالبيئة البحرية في احملمية.
يأتي انعقاد ورش���ة العمل في إطار تنفيذ مشروع إدارة مياه الصرف 
ال���ذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع مرفق البيئ���ة العاملي وحتديدًا الدليل 
االسترشادي لرصد آثار مياه الصرف كمهدد محتمل على بيئة احليد 
املرجاني؛ ومش���روع االدارة االس���تراتيجية بنه���ج النظام البيئي في 
البح���ر األحمر وخليج عدن، والذي تنفذه الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة 
عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم 
من مرفق البيئة العاملي. وتندرج الورش���ة ضمن تنفيذ أنشطة الرصد 
البيئ���ي واالقتصادي االجتماعي ف���ي محمية وادي اجلمال – حماطة 
بجمهوري���ة مصر العربية، وذلك في إطار املك���ون الثالث من مكونات 
املش���روع والذي يعني بالرصد البيئ���ي واالجتماعي االقتصادي في 

املناطق الس���احلية في اإلقليم. ويشتمل مكون الرصد في املشروع 
على مراجعة لطرق الرصد وتقييم الوضع الراهن في الدول والتعرف 
عل���ى نقاط الضعف ليتم التطوير على أس���اس علمي مدروس. كما 
يتضمن توفير أجهزة وأدوات وعقود مع معاهد وطنية لتنفيذ الرصد.
وقد افتتح ورش���ة العمل بالنيابة عن املنس���ق الوطني للمشروع في 
جمهورية مصر العربية مدير محميات جنوب البحر األحمر األستاذ 
محمد جاد الرب. حيث رحب س���عادته في كلمته االفتتاحية للورشة 
باحلضور مؤكدًا على أهمية التعاون ما بني الهيئة وجهاز شؤون البيئة 
في تنفيذ أنشطة املشروع في احملمية والتي تهدف إلى حماية البيئة 
واحلف���اظ على املوارد الطبيعية واس���تدامتها. بدوره رحب الدكتور 
محم���د بدران مدير إدارة املش���اريع في الهيئة واملنس���ق اإلقليمي 
للمش���روع باحلضور ونقل إليهم حتيات س���عادة أمني عام الهيئة، 
وقدم ش���رحًا موجزًا حول املش���روع مبكوناته املختلفة، موضحًا أن 
تنفيذ املش���روع يتم بنهج النظام البيئي وبإشراك أصحاب املصلحة 

واملجتمع احمللي في مراحله املختلفة.
امتدت الورشة على مدى يومني، مت خالل اليوم األول تقدمي عروض 
توضيحي���ة م���ن قبل فريق الرصد الس���تعراض تقدم س���ير العمل 

ومناقش���ة النتائ���ج خالل املرحل���ة املاضية م���ع املجتمع احمللي 
وأصحاب املصلح���ة. بينما مت خالل الي���وم الثاني تنفيذ تدريب 
عملي ميداني على رصد بيئات املرجان ومبش���اركة مجموعة من 
مراكز الغوص العاملة في منطقة احملمية ومت خالله جمع بيانات 
حقيقية حلالة الشعاب املرجانية ملوقعني مختلفني داخل احملمية.

يقوم بتنفيذ برنامج الرصد البيئي حملمية وادي اجلمال – حماطة 
ف���ي جمهورية مصر العربية فريق متخصص من إدارة احملميات 
البحري���ة بجهاز ش���ؤون البيئ���ة املصري، ويش���تمل على رصد 

الصف���ات الطبيعية ملياه البحر، املوائل املختلفة )احليد املرجاني، 
املاجنروف واحلش���ائش البحري���ة(، األنواع )الطي���ور البحرية، 

السالحف البحرية، الدالفني وأسماك القرش(.
وقد ب���دأ التنفيذ الفعلي ألنش���طة الرصد ف���ي جمهورية مصر 
العربية حس���ب نهج النظام البيئي وبإش���راك أصحاب املصلحة 
وأفراد املجتمع احمللي في املناطق املستهدفة في أنشطة الرصد 
املختلف���ة. ومن هنا تأت���ي أهمية هذه الورش���ة حيث هدفت إلى 
اس���تعراض تقدم س���ير العمل في تنفيذ أنش���طة الرصد ضمن 
املش���روع ومناقش���ة النتائج التي مت التوصل إليها ومش���اركة 
مخرجات املش���روع مع أصح���اب املصلحة م���ن مختلف فئات 

املجتمع احمللي في منطقة محمية وادي اجلمال - حماطة.
متيزت ورشة العمل مبشاركة واسعة من املجتمع احمللي حملمية وادي 
اجلم���ال – حماطة، وقد وفرت الورش���ة منصة فعال���ة لتبادل اآلراء 
واخلبرات بني املش���اركني حول موضوع ورشة العمل. كما أوضحت 
التحديات املتعلق���ة ببرامج الرصد باملنطقة وضرورة تطويرها وبينت 
أهمية مشاركة املجتمع ومعرفته مبجريات األمور فيما يتعلق بالرصد 
البيئ���ي. وقد القت ورش���ة العم���ل ترحيبًا كبيرًا من املش���اركني من 
املجتم���ع احمللي الذين بين���وا أنهم تعلموا كثيرًا من خالل الورش���ة 
وأوصوا بالتوسع في عقد مثل هذه الورشة لتعميم الفائدة من برنامج 

الرصد البيئي على أكبر عدد ممكن من أصحاب املصلحة.

ورشة عمل وطنية حول استعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي 
واالقتصادي واالجتماعي في محمية وادي الجمال

22-23 نوفمبر 2016م

حماطة – جمهورية مصر العربية
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عقدت كلية علوم البحار واملصائد بالتعاون مع وزارة البيئة والس����ياحة واحلياة 
البرية بوالية البحر األحمر والهيئ����ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن ورش����ة عمل وطنية تنويرية ملتخذي القرار حول نتائج الرصد البيئي 
واالقتص����ادي االجتماعي في محمية خلي����ج دنقناب وجزيرة مكور وذلك في 11 
ديس����مبر 2016م. يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار تنفيذ املشروع اإلقليمي 
"االدارة االستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن" والذي 
تنف����ذه الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ����ة البحر األحمر وخليج عدن بالتعاون 
مع البنك الدولي وبتمويل من مرفق البيئة العاملي. وتندرج الورش����ة ضمن تنفيذ 
أنشطة الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي في محمية خليج دنقناب وجزيرة 
مكور، وذلك في إطار املكون الثالث من مكونات املش����روع والذي يعني بالرصد 

البيئي واالقتصادي االجتماعي في املناطق الساحلية في اإلقليم. 
هدفت الورش����ة إلى تنوير متخذي القرار بنتائج الس����نة األولى من أنش����طة 
الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي والتي مت تنفيذها خالل الفترة أكتوبر 
2015م - أكتوب����ر 2016م واخلروج بتوصيات تس����هم في االس����تفادة من 
النتائج املتحصل عليها مع ضمان استمرار عمليات الرصد في املرحلة املقبلة. 
ش����ارك في الورشة وفد من الهيئة االقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن وعدد من أعضاء فريق العمل الذي يقوم بتنفيذ أنش����طة الرصد 

في احملمية وممثلني عن الهيئات احلكومية واملنظمات ذات الصلة من بينهم 
عدد كبير من متخذي القرار واملس����تفيدين من املجتمع احمللي حملمية خليج 
دنقناب وجزيرة مكور. وقد اس����تعرضت الورشة ستة محاور أساسية يقوم 
عليه����ا الرصد البيئ����ي واالقتصادي االجتماعي ف����ي احملمية وهي الرصد 
البيئ����ي واالقتص����ادي االجتماعي لغايات اإلدارة بنه����ج النظام البيئي في 
البحر األحمر وخليج عدن، رصد املصائد البحرية، رصد البيئات الساحلية 
والبحري����ة، رصد نوعية املياه، رصد النفايات البحرية والرصد االقتصادي 

االجتماعي في احملمية. 
وفي ختام الورش����ة خلص املش����اركون إلى مجموعة من التوصيات أهمها 
أن تتبنى احلكومة الوالئية في البحر األحمر ووزارة البيئة االحتادية متويل 
دراس����ات الرصد البيئي في السودان بعد نهاية املشروع وتخصيص جزء 
م����ن امليزانيات لنظافة الش����واطئ واحلف����اظ على البيئة، وإيجاد أنش����طة 
تخفف الضغط على املوارد البحرية مثل التعدين والرعي والسياحة البيئية، 
والتنس����يق اإلقليمي إلدارة مصائ����د الناجل وضبط تصدي����ره خالل فترة 
التوالد من مايو – أغسطس من كل عام لتخفيف الضغط على املوارد، كما 
أوصى املش����اركون بتلخيص مخرجات الورش����ة في شكل رسائل للمجتمع 
احملل����ي وذلك لرفع الوعي البيئي على أن تكون في ش����كل مطويات توعوية 

حتمل رسائل قصيرة تستهدف املجتمع احمللي.

ورشة العمل الوطنية التنويرية لمتخذي القرار بنتائج الرصد البيئي 
في محمية خليج دنقناب وجزيرة مكور

11 ديسمبر 2016م

حت���ت رعاية عطوفة مفوض ش���ؤون البيئة واإلقليم في س���لطة منطقة والية البحر األحمر – جمهورية السودان
العقبة االقتصادية اخلاصة األس���تاذ سليمان جنادت، افتتحت ورشة 
العمل التدريبية االقليمية حول "التدريب العملي على رصد نوعية املياه 
الس���احلية ومسح بيئات الش���عاب املرجانية" وذلك صباح يوم اإلثنني 
املواف���ق 9 /1 / 2017م في متن���زه العقبة البحري مبدينة العقبة – 

اململكة األردنية الهاشمية.
ش����ارك في ورش����ة العمل الت����ي عقدت بالتع����اون ما بني الهيئ����ة اإلقليمية 
للمحافظ����ة عل����ى بيئة البح����ر األحمر وخليج عدن وس����لطة منطق����ة العقبة 
االقتصادية اخلاصة حوالي أربع����ني متخصصًا من كل من اململكة العربية 
الس����عودية، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، جمهورية جيبوتي 
واململكة األردنية الهاش����مية. ويأتي انعقادها في إطار تنفيذ أنشطة املكون 
الثالث من مكونات املش����روع اإلقليمي "االدارة االس����تراتيجية بنهج النظام 
البيئي في البحر األحمر وخليج عدن" والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع البنك 

الدولي وبدعم من مرفق البيئة العاملي. 
وقد رحب عطوفة مفوض البيئة باحلضور وأش����ار في كلمته االفتتاحية إلى 
أن ه����ذا هو النش����اط االقليم����ي الثالث الذي ينفذه مش����روع االدارة بنهج 
النظام البيئي في مدينة العقبة عالوة على العديد من األنشطة الوطنية، حيث 
س����عدنا باستضافة االشقاء من الدول املشاركة في املشروع في االجتماع 
التنس����يقي االول عام 2014 ثم في ورشة العمل االقليمية لتبادل اخلبرات 
والبيان����ات االولية لبرامج مراقبة البيئة البحرية في أواخر عام 2015، وها 

نحن نس����عد بلقائكم مجددا لتنفيذ تدريب حقلي على التحاليل ومس����ح 
البيئات الس����احلية مؤكدين على دعم س����لطة منطقة العقبة االقتصادية 

اخلاصة بكل امكانياتها إلجناح هذه الورشة.
وأشار عطوفته إلى أن األردن من الدول السباقة في إقليم البحر األحمر 
وخليج عدن لتنفيذ برامج مراقبة للبيئة البحرية والس����احلية، حيث تقوم 
س����لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة بدع����م برنامج دائم للمراقبة 
تنفذه محطة العلوم البحرية. كما يوجد العديد من أنشطة مراقبة البيئة 
التي تنفذها املنش����ئات االس����تثمارية الس����احلية بناءًا على التزاماتها 

البيئية مبوجب قانون السلطة وتشرف عليها مفوضية البيئة.
م����ن جانبه أبرز الدكتور محمد بدران مدير إدارة املش����اريع في الهيئة 
اإلقليمي����ة أهمي����ة التعاون اإلقليم����ي في مجال مراقب����ة البيئة البحرية 
والس����احلية وتناغم طرق الرصد بحيث تكون النتائج املس����تخرجة من 
ال����دول املختلفة قابلة للمقارنة ويس����تفاد منها في قاعدة بيانات إقليمية 
تخ����دم صناع القرار في اتخاذ اإلجراءات املبنية على األس����س العلمية 

في كل دول اإلقليم.
وقد امتدت فعاليات ورش����ة العمل على مدى ثالثة أيام مت خاللها تنفيذ 
تدري����ب عملي على طرق مس����ح بيئات الش����عاب املرجاني����ة، باإلضافة 
للتدري����ب على طرق جمع وحتليل العينات وقي����اس املتغيرات الفيزيائية 
والكيميائية لصفات مياه البحر. كما اشتمل التدريب على مهارات حفظ 

البيانات وإعداد التقارير وعرض نتائج التحاليل.

ورشة العمل التدريبية االقليمية حول التدريب العملي على رصد 
نوعية المياه الساحلية ومسح بيئات الشعاب المرجانية

4-11 يناير 2017م العقبة - اململكة األردنية الهاشمية
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قامت الهيئة اإلقليمية ومن خالل مش���روع اإلدارة اإلس���تراتيجية بتنفيذ 
برنامج  إقليمي تدريبي ح���ول إدارة وحوكمة احملميات البحرية في البحر 
األحمر وخليج ع���دن في محمية وادي اجلمال-حماط���ة بجمهورية مصر 
العربية خالل الفترة من 13-9 أكتوبر 2016.وقد شارك في هذا البرنامج 
حوالي 37 مش���ارك م���ن مديري احملميات والباحث���ني واجلوالني وحراس 
البيئية من جميع دول الهيئة ، كما شارك أيضا املنسقني الوطنيني ملشروع 

اإلدارة اإلستراتيجية للبحر األحمر وخليج عدن في هذا البرنامج.
ه���ذا وقد تناول البرنامج التدريبي العديد من املوضوعات اخلاصة بس���بل 
إدارة وحوكم���ة املناطق احملمية البحرية ف���ي اإلقليم، كما مت التعرف على 

الطرق القياسية املستخدمة في رصد ومراقبة املوائل واألنواع الرئيسية 
البرية والبحرية داخل احملمية، كما قام املش���اركون بالتعرف على طرق 
تقيي���م فعالية اإلدارة للمناطق احملمية البحري���ة وتنفيذ هذا التقييم لكل 

شبكة محميات الهيئة.
كما مت التعرف خالل البرنامج على عمليات الرصد االجتماعي للس���كان 
الس���احليني وكيفية تأقلمهم مع إنش���اء احملميات البحرية وكيفية إيجاد 

سبل عيش بديلة داخل احملميات البحرية.
هذا وقد أنهى كل األعضاء املش���اركني ف���ي البرنامج تدريباتهم بكفاءة 
ومن اجلدير بالذكر هنا أن نش���ير إلى حماس وإصرار كل املش���اركني 
في البرنام���ج التدريبي على احلضور والتدرب بجدية ومحاولة احلصول 

البرنامج التدريبي حول إدارة وحوكمة المحميات البحرية
 في البحر األحمر وخليج عدن

13-9 أكتوبر 2017 

وادي اجلمال-حماطة – جمهورية مصر العربية

على املعرفة واخلبرة اجلي���دة طوال فترة البرنامج.  وهنا تبرز أهمية 
اخلطوات املطلوب تنفيذها بعد انتهاء البرنامج من استمرار التواصل 
بني املشاركني في البرنامج والهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 
األحم���ر وخليج عدن.  وبناءا على املناقش���ات خ���الل فترة البرنامج 

التدريبي ميكن أن نوجز التوصيات في النقاط واحملاور اآلتية:
• تنفيذ دورات حول دراسة الطاقة االستيعابية لألنشطة )مثل الغوص 

والصيد وغيرها( داخل املناطق احملمية
• تكرار ه���ذا البرنامج التدريبي في مواضي���ع أخرى وأماكن أخرى 

وخصوصا 
 • زيادة عدد هذه النوعية من البرامج حول إدارة احملميات الطبيعية 
وبخاص���ة برامج تدريبي���ة للجوالني واملراقب���ني والعاملني باحملميات 

الطبيعية.
 • عقد ورش���ة عمل إقليمية حول دور الس���كان احملليني واملجتمعات 
الساحلية في إدارة احملميات البحرية على طول ساحل البحر األحمر 

وخليج عدن.

 • كما أوصى بعض املش���اركني بزيادة فترة هذه الدورات لتصل 
إلى عش���رة أيام كاملة، ف���ي حني أوصى العديد من املش���اركني 
بتبادل الزي���ارات للباحثني واجلوالني ف���ي احملميات الطبيعية بني 
محمي���ات دول الهيئ���ة  حتى يتعايش م���ع الباحثني واجلوالني في 
احملمي���ات األخرى معايش���ة كاملة ويتابع معه���م عمليات الرصد 
وإدارة املوارد والس���يطرة داخل حدود احملمي���ة  لتبادل اخلبرات 

والدروس املستفادة.
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أعدت الهيئة برنام���ج تدريبي متكامل لتهيئة وتقوية فرق وطنية قادرة على 
القي���ام بتنفيذ كل أعمال املس���ح البيئي وتقييم األض���رار حتت املاء على 

أس���س علمية س���ليمة ومتوافقة مع املعايير الدولية واإلقليمية 
ف���ي ذلك املجال. وقد مت تنفي���ذ أول برنامج تدريبي في 

اململكة العربية الس���عودية وتدريب فريق تابع للهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة خالل عام 2010.  
وف���ي نهاية ش���هر يناي���ر وبداية ش���هر فبراير 
2017 قامت الهيئة اإلقليمية ومن خالل برنامج 
مشروعات على أرض الواقع بإعادة تأهيل ورفع 
وتقوي���ة قدرات فري���ق الهيئة العام���ة لألرصاد 
وحماي���ة البيئة )الفريق مكون من عش���رة أفراد( 

في مجال املسح البيئي وتقييم األضرار حتت املاء 
حت���ى يكون الفريق على أهبة االس���تعداد واجلاهزية 

لتنفي���ذ أعمال الرصد واملراقبة حلالة الش���عاب املرجانية 
والبيئات املرتبطة بها على طول س���واحل اململكة. ومت تنفيذ هذا 

البرنامج داخل قاعة احملاض���رات في مقر الهيئة اإلقليمية في جدة وعلى 
الساحل واجلزر املرجانية ملنطقة أبحر.

أحتوى البرنامج التدريبي عل���ى محاضرات ودروس نظرية وتدريب عملي 

ف���ي البحر املفتوح على طرق الرصد واملس���ح البيئ���ي وتقييم األضرار 
حت���ت املاء واملتوافقة م���ع املعايير الدولية واإلقليمي���ة.  وقد روعي في 
إع���داد البرنامج أن تكون احملاضرات وال���دروس والتدريب العملي في 
أيام متتالية حتى ميكن بناء القدرات املطلوبة بش���كل جيد ودون 

إغفال أية نقاط أو متطلبات وقدرات مطلوبة.  
وق���د أعد البرنام���ج التدريبي لفري���ق الهيئة العامة 
لألرص���اد وحماية البيئة باململكة لينفذ على مدار 
أس���بوع كامل ومت خالل هذا البرنامج التدريب 
النظري على املسح البيئي لألسماك والشعاب 
الق���اع  وطبيع���ة  والالفقاري���ات  املرجاني���ة 
 Reef( ووصف املوقع بطريقة الريف تش���يك
Check(، وتلك الطريقة تعد من أس���هل طرق 
الرصد حتت املاء ومتع���ارف عليها دوليا وهى 
الطريقة املعتمدة من الهيئة اإلقليمية والتي تطبق 
في أعمال الرصد للشعاب املرجانية في إقليم البحر 

األحمر وخليج عدن.

اخلبرات التي أكتسبها الفريق خالل البرنامج:
 • اكتس���اب خلفية علمية متقدمة ومكثفة في مجاالت مختلفة من علوم 

البرنامج التدريبي لبناء القدرات والمهارات العملية فــــــــــــــــــي مجال المسح البيئي وتقييم األضرار تحت الماء

29 يناير2- فبراير 2017 

جدة - اململكة العربية السعودية
البحار والبيئة البحرية؛ خبرة عملية في تطبيق الطرق املختلفة للرصد 
واملس���ح البيئي حت���ت املاء؛ خبرة عملية لتقيي���م األضرار حتت املاء 
وجتميع املعلومات املطلوبة لذلك؛ ومراجعة مهارات السباحة والغوص 

واإلنقاذ.
والهدف من هذا البرنامج هو رفع اخللفية العلمية للمتدربني 

في مج���االت علوم البحار املختلف���ة وكذلك التدريب 
العلمي على املس���ح البيئي حتت املاء ، هذا وقد 

مت عرض العديد من األفالم العلمية والوثائقية 
والصور التي س���اهمت كثيرا في رفع قدرة 
املتدربني على فهم املواضيع التي طرحت، 
وق���د تخل���ل اللقاءات العدي���د من حلقات 
املناقش���ة الت���ي أعط���ت املتدربني فرصة 
اس���تيضاح الكثير م���ن املعلومات املهمة.  

كذل���ك مت توزيع عدد م���ن املطبوعات املهمة 
والتي استخدمها املتدربني خالل البرنامج.

واس���تمرت البرنامج خمس���ة أيام ب���دأت بعدد 
من احملاض���رات النظرية على م���دار يومني تناولت 

ش���رح مختلف تقنيات املس���ح العلمي املستخدمة حتت املاء 
وباس���تخدام أفالم تصويري���ة توضح كيفية العم���ل حتت املاء كما 
مت التع���رف عل���ى طرق إع���ادة املوائل البيئية املتده���ور عن طريق 
االس���تزراع )الشعاب املرجانية واملاجنروف(؛  تلى ذلك وعلى مدار 

ثالثة أي���ام أخرى تدريب عملي في البح���ر املفتوح على مراجعة 
مهارات الس���باحة والغوص لكامل فري���ق الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة ثم بعد ذلك مت التدريب على برامج الرصد واملراقبة 

املختلفة وتقييم األضرار حتت املاء. 
واس���تمر التدري���ب بعد ذلك وخالل ثالثة أيام اس���تطاع 
الفريق القيام بعمل س���تة غوصات تدريبية ومسح 
أربع���ة مناطق م���ن الش���عاب املرجانية أمام 
س���احل أبحر باس���تخدام طريقة املس���ح 
والرصد البيئي الت���ي مت التدرب عليها.  
وقد كانت فرص���ة جيدة إلثبات أعضاء 
الفري���ق ملهاراته���م الت���ي اكتس���بوها 
خ���الل البرنامج والتي انعكس���ت على 
مدى قدرتهم عل���ى العمل اجليد واملنظم 
حتت املاء واخلبرة الكافية والتي س���يتم 
اكتس���ابها بتكرار العم���ل امليداني وتنفيذ 
أعمال رصد أخرى في املس���تقبل ، وقد أظهر 
جميع أفراد فريق الهيئ���ة العامة لألرصاد وحماية 
البيئة مهارة عالية في عمليات الغوص واملس���ح البيئي حتت 
املاء وكان هناك التزاًما واضحا بأجندة البرنامج وهو ما انعكس 
عل���ى االس���تفادة القصوى م���ن عمليات التدري���ب على الرصد 

والتقييم واملراقبة للبيئات الساحلية والبحرية.

فريق الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
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