




البحرية  البيئة  التعاون اإلقليمي يف مجال صون واستدامة  أهمية  بالهيئة  الدول األعضاء  أدركت  لقد 
واملوارد الطبيعية للبحر األحمر وخليج عدن ألمنها املائي والغذائي واالقتصادي واالجتماعي، ملا يحضنه 

استراتيجي  موقع  من  احليوي  الدولي  املائي  املمر  هذا  يحتله  وملا  فريد،  بحري  أحيائي  تنوع  من  اإلقليم 

يربط ناحيتي العالم عبر املالحة الدولية، والتي تنقل ما ال يقل عن 80% من البضائع والسلع يف العالم.  

توقيع  جاء  األعضاء  الدول  جميع  جهود  وتنسيق  تظافر  يتطلب  البحرية  بيئتنا  على  احملافظة  وألن 

اتفاقية جدة عام 1982 ، ومن ثم إنشاء الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن، 

وقد كانت دول اإلقليم سباقة يف هذا املضمار، حيث أن االتفاقيات الدولية على مستوى العالم، ومن أهمها 

والتغير  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  الالحقة  واالتفاقيات   1982 البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية 

املناخي وأهداف التنمية املستدامة تدعو بشكل عام إلى التعاون والتنسيق على املستويات اإلقليمية ما 

أمكن لتنفيذ األهداف الدولية املرجوة من هذه االتفاقيات.

املنظمات  مع  الشراكات  من  العديد  بناء  خالل  من  مسيرتها  يف  باستمرار  التقدم  من  الهيئة  متكنت  لقد 

التنمية  نهج  تبني  يف  اإلقليم  دول  جهود  من  تعزز  التي  اإلقليمية  املشاريع  من  عدد  وتنفيذ  الدولية، 

املستدامة واحملافظة على بيئتنا البحرية، ويف ذلك أسست الهيئة لتعاون وثيق ومستدام مع  البنك الدولي 

، واملنظمة البحرية الدولية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ، ومنظمة اليونيدو، والوكالة الدولية للطاقة 

للتربية  اإلسالمية  واملنظمة  للتنمية،  اإلسالمي  والبنك  الفاو،  ومنظمة  اليونيسكو،  ومنظمة  الذرية، 

والعلوم والثقافة وغيرها. ولعل املتصفح لهذا العدد من السنبوك، وموقع الهيئة اإللكتروني يدرك بوضوح 

تنامي وتنوع األنشطة واملشروعات التي تنفذها الهيئة مع هذه املنظمات، وإسهام هذه الشراكات املستمرة 

البيئات  التكنولوجيا واملعرفة لدول اإلقليم يف شتى مجاالت صون  القدرات ونقل  الفني وبناء  يف الدعم 

الساحلية والبحرية.

2017م أحد احملطات الهامة يف تاريخ الهيئة واملتمثل يف انتقالها إلى مقرها اجلديد  ويعتبر العام املنصرم 

حيث استقرت الهيئة يف موقعها اجلديد الذي وفرته دولة املقر اململكة العربية السعودية، وقد مت انتقال 

واملعدات واخلدمات من  املرافق  للغاية، شاماًل توفير وحتديث كل  املقر اجلديد يف وقت وجيز  إلى  الهيئة 

فترة  يف  ذلك  حتقيق  مت  وقد  وغيرها،  التدريب  وقاعة  املعلومات  ومركز  ومكتبة  ومكاتب  اتصال  شبكات 

يف  لها  املخطط  األنشطة  جميع  تنفيذ  ومت  بانتظام  عملها  مواصلة  من  خاللها  الهيئة  متكنت  وجيزة  

على  مصممة  وخدمات  مبرافق  اجلديد  املقر  ويتميز  توقف.  وبدون  بدقة  والوطنية  اإلقليمية  برامجها 

أحدث املستويات الهندسية املراعية للبيئة، مما سهل عمل الهيئة كثيرًا. وقد وجدت الهيئة دعمًا كبيرًا يف 

ذلك من حكومة اململكة العربية السعودية ممثلة يف الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بتوفير املوقع 

وإمداده بكل الوسائل والتجهيزات املطلوبة الستمرارية عمل الهيئة بفعالية واستيعاب التطور املستقبلي.

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

للتعاون العربي املشترك والعمل كأسرة واحدة لتحقيق أهدافنا املشتركة يف احملافظة على بيئتنا البحرية. 

أ. د. زياد أبو غرارة 
األمني العام 

االفتتاحية
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االفتتاحية ) بقلم سعادة االمني العام (

إجتماع املجلس الوزاري يف عمان 2017م 

التلوث من المصادر البرية والبحرية   
• ورشة عمل حول االستراتيجية الوطنية إلدارة مياه الصابورة )االتزان(	

• ورشة عمل تدريبية شبه إقليمية حول بروتوكول لندن	

• ورشة عمل تدريبية إقليمية حول االتفاقية الدولية إلدارة مياه الصابورة )االتزان( والرواسب من السفن لعام 2004	

• 	.)MARPOL VI( )ورشة عمل تدريبية إقليمية حول املرفق السادس من االتفاقية الدولية ملنع التلّوث من السفن )اتفاقية ماربول

• تنفيذ املرحلة األولى ملسوحات ميدانية لتقييم النفايات الصلبة املبعثرة على شواطئ جمهورية مصر العربية	

• ورشة عمل وطنية حول املسؤولية القانونية وتعويضات التلّوث بحسب االتفاقيات الدولية	

• ورشة عمل تدريبية إقليمية بعنوان “التنمية املستدامة واستغالل املوارد البحرية: رقابة دولة امليناء”	

التنوع اإلحيائي 
	•مرونة الشعاب املرجانية – الغردقة – مايو 2017م 

	•تقييم القائمة احلمراء لألنواع املهددة باالنقراض – جده ديسمبر 2017

الموارد البحرية الحية
•  ورشة العمل التدريبية األقليمية حول “إدارة مصايد خيار البحر بنهج النظام البيئي يف البحر األحمر وخليج عدن” 	

• دد وطنيًا )NDCs( لتخفيف التغير املناخي والتكّيف على تأثيراته	 الورشة اإلقليمية حول “نهج النظام البيئي يف املحُساهمات املحُ

 يف البيئات الساحلية والبحرية

التوعية البيئية
• ورشة العمل التدريبية حول األهمية اإليكولوجية واجلهود املطلوبة حلماية املناطق البحرية املمية يف جيبوتي	

• ورشة العمل التدريبية حول أهمية املناطق البحرية املمية يف التنمية االقتصادية يف جيبوتي	

• مؤمتر البيئة البحرية األول	

• امللتقى األول للجهات واجلمعيات البيئية التطوعية يف السعودية	

• ملتقى البيئة من منظور إسالمي “دور اخلطاب الديني يف حماية البيئة” 	
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مقاالت علمية  
)COP 23( قمة التغير املناخي الثالثة والعشرون•	 

 	•ابيضاض الشعاب املرجانية

 	•تقنيات االستشعار عن بعد للكشف عن حوادث التلوث بالنفط 

 	•الشوائب احليوية بالسفن )حشف السفن(

 

 )MES( مشروع االدارة االستراتيجية بنهج النظام البيئي
• تصميم وتنفيذ مشروعات منوذجية لدعم وسائل الدخل من موارد بحرية مستدامة 2017م	

• زيارة ميدانية لتنسيق أنشطة الرصد البيئي يف جمهورية جيبوتي 	

• دراسة تقييم اإلكثار السمكي وإعادة تأهيل البيئات املستنزفة بالصيد على الساحل األردني من خليج العقبة	

• تقييم التجمعات السمكية يف احليود املرجانية الصناعية بالعقبة – األردن	

• دراسة تقييم برامج الرصد على الساحل األردني من البحر األحمر	

• ورشة العمل الوطنية حول تقييم اإلكثار السمكي وإعادة تأهيل البيئات املستنزفة بالصيد والرصد البيئي على الساحل األردني من خليج العقبة 	

• ورشة عمل تدريبية وطنية حول تقييم فعالية اإلدارة للمحميات البحرية يف جمهورية السودان	

• ورشة العمل الوطنية للتدريب العملي على طرق الرصد ومسح البيئات الساحلية يف جيبوتي	

• ورشة عمل وطنية حول استعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي يف منطقة محمية خليج دنقناب وجزيرة مكور	

• ورشة عمل وطنية حول النصوص القانونية حلماية البيئة يف جمهورية جيبوتي 	

 مشاركات إقليمية ودولية  
 	•االجتماع التنسيقي حول محمية دوجنناب - سنجنيب يف املركز اإلقليمي للتراث العاملي التابع لليونسكو باملنامة

UNEP-MAP املشاركة يف اجتماع خطة عمل البحر املتوسط•	 

• اإلدارة املستدامة لسواحل البحر األحمر واخلليج العربي يف إطار املساهمات املددة وطنيًا )NDCs( للتعامل مع التغير املناخي	

• معرض مطبوعات وأنشطة الهيئة اإلقليمية 	

• مداخلة الهيئة يف اجللسة رفيعة املستوى للوزراء ورؤساء الوفود واملنظمات الدولية باملؤمتر 	

• املشاركة يف اجتماع مجموعة العمل الدولية ملشروع الشراكات العاملية حول مياه االتزان	

• املشاركة يف االجتماع األول للشبكة اإلقليمية ملشاريع مرفق البيئة العاملي يف أفريقيا،	

• املشاركة يف املؤمتر التاسع عشر للمسطحات املائية الكبيرة	
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احتضن���ت العاصم���ة األردني���ة عمان اجتم���اع املجلس 

الوزاري الس���ابع عش���ر ملجلس الهيئة. الذي عقد في يوم 

اخلمي���س 16 مارس 2017 مبش���اركة معالي الس���ادة 

أعض���اء املجلس ال���وزاري للهيئ���ة - وزراء البيئة في دول 

اإلقليم، وقد تس���لم معالي وزي���ر البيئة في اململكة األردنية 

د ياس���ن اخلياط، رئاسة الدورة احلالية ملجلس الهيئة من 

معال���ي د خالد فهمي وزير البيئة بجمهورية مصر العربية. 

وذلك بحضور كل من د. حس���ن هالل وزير البيئة واملوارد 

االجتماع الوزاري لمجلس الهيئة

الطبيعي���ة بجمهوري���ة الس���ودان و د موس���ى أحمد وزير 

الس���كان والتعمير والبيئة بجمهورية جيبوتي و د عزي هبة 

الله الش���رمي وزير املياه والبيئة باجلمهوري���ة اليمنية وكل 

م���ن معالي د خليل الثقفي الرئي���س الع���ام للهيئة الع��امة 

لألرص���اد وح���ماية البي�ئة و د. أس���امه فقيها وكيل وزارة 

البيئة باململكة العربية السعودية وعدد من حضرات السادة 

األمناء العامن ووكالء وزارات البيئة بالدول األعضاء.

وقد سبق االجتماع الوزاري اجتماعًا للجنة التحضيرية في 

يوم الثالثاء 14 م���ارس 2017، وقد هدف االجتماع إلى 

تقييم األداء والوقوف على حجم اإلجنازات التي متت خالل 

دورة الهيئة 2015-2016، حيث ركزت الهيئة خالل هذه 

الدورة على إدراج قرارات اجتماع مجلس���ها الس���ابق في 

األنش���طة والبرامج واستمرار تنفيذها ملشاريع على أرض 

الواقع والتوس���ع في ش���راكاتها مع اجله���ات املانحة إلى 

جانب تنفيذ أنش���طة البرامج األساس���ية وكذلك تأسيس 

أنش���طة ومش���روعات جديده على ضوء خطة املوازنة التي 

أعدتها الهيئة واعتمدها املجلس املوقر.
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مت منح جائ���زة الهيئة للتميز البيئي لألس���تاذ حمزه • 

احمليسن تقديرًا جلهوده في الوعي البيئي.

الترحي���ب بجهود الهيئة في إع���داد بروتوكول تعاون • 

حول إدارة مصايد األسماك.

اعتم���اد الالئح���ة التنفيذية لنظ���ام املوظفن والنظام • 

املالي املعدل 2002 والئحته التنفيذيه 2017.

جتديد تكليف األم���ن العام احلالي للهيئة أ. د. زياد • 

أبو غرارة، لدورة جديدة.

كم���ا ناقش خط���ة عمل وموازن���ة الهيئة لدورته���ا القادمة 

2017-2018 ، ومت ف���ي نهاية االجتم���اع وبعد املداولة 
والنقاش  اخلروج بعدد من التوصيات كان من أهمها:

اعتماد خطة العم���ل وموازنة الهيئة لل���دورة القادمه • 

.2017-2018
اإلش���ادة بجه���ود الهيئ���ة فيم���ا يتعل���ق ب���االدارة • 

االس���تراتيجية بنه���ج النظ���ام البيئ���ي وحثها على 

استقطاب املزيد من املشروعات.
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افتت���ح معال���ي الدكتور خليل بن مصل���ح الثقفي، الرئيس 

الع���ام للهيئة العامة لألرص���اد وحماي���ة البيئة وبحضور 

س���عادة الدكت���ور أحمد األنص���اري نائب رئي���س الهيئة 

لش���ؤون البيئة وسعادة األستاذ الدكتور زياد بن حمزة أبو 

غرارة أعمال الورشة الوطنية إلعداد االستراتيجية الوطنية 

للمملكة العربية السعودية إلدارة مياه االتزان. 

رحب معالي الدكتور خليل بن مصلح الثقفي باملش���اركن 

وأعرب عن س���روره في أن يفتتح بفضل الله وتوفيقة ورشة 

العمل هذه، والتي هي أول ورش���ة تعق���د في مبنى الهيئة 

اجلديد، وش���كر املش���اركن على احلضور والذي يدل على 

حرصهم الش���خصي وحرص اجله���ات التى ميثلونها على 

ظه���ور اململكة في أحس���ن صورة على املس���توى الدولي. 

كم���ا ش���كر معاليه الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة 

البحر االحمر وخليج عدن ممثلة بسعادة األمن العام على 

اجلهود املبذول���ة في إقامة الن���دوات واالجتماعات وورش 

العمل س���واء الوطنية أو اإلقليمية وهذه الورشة أكبر دليل 

على ذلك. 

وأش���ار معاليه بأن اململكة قد وافق���ت على االنضمام إلى 

االتفاقي���ة الدولية إلدارة مي���اه الصاب���ورة )االتزان( من 

الس���فن مبوجب ق���رار مجلس الوزراء رق���م 450 بتاريخ 

1438/7/13ه� حي���ث ورد في البند الثال���ث من القرار 
تش���كيل جلنة في الهيئ���ة العامة لألرص���اد وحماية البيئة 

مبش���اركة وزارة النقل واملؤسسة العامة للموانئ، للتنسيق 

في ش���أن تنفيذ ما تضمنته االتفاقية من التزامات وللجنة 

التلّوث من المصادر البرية والبحرية

ورشة عمل حول االستراتيجية الوطنية 
إلدارة مياه الصابورة )االتزان(

29-30 تشرين األول/أكتوبر 2017م، 
جدة – اململكة العربية السعودية

االستعانة مبن تراه من اجلهات املعنية ذات العالقة.

وأضاف معاليه بأن هذه االتفاقية مهمة على املس���توين 

الوطني والدولي حيث تهتم بحماية البيئة البحرية والنقل 

البحري بش���كل عام وهي من االتفاقي���ات احلديثة التي 

اعتمدته���ا املنظمة البحرية الدولي���ة )IMO( في العام 

2004م ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 8 س���بتمبر 2017م 
بعد أن اس���توفت شروط التطبيق. مما يستوجب تضافر 

اجلهود والتنس���يق بن جميع املؤسات والقطاعات التي 

لها عالقة به���ذا املوضوع الهام وال���ذي يخدم املصالح 

العديدة للمملكة.

من جانبه، رحب س���عادة األمن العام مبعالي الرئيس في 

افتتاح أول ورش���ة عمل تعقدها الهيئة في مقرها اجلديد. 

وأكد في كلمته الترحيبية إل���ى أن االتفاقية الدولية إلدارة 

مي���اه الصابورة )االت���زان( دخلت حيز النف���اذ بتاريخ 8 

س���بتمبر 2017م مما يستوجب تضافر اجلهود والتنسيق 

ب���ن جميع املؤس���ات والقطاع���ات التي له���ا عالقة بهذا 

املوضوع الهام وال���ذي يخدم املصالح العدي���دة للمملكة، 

ولتحديد كافة اجلهات واملؤسسات التي لها عالقة مبوضوع 

االتفاقية وتنظيم وتنسيق التعاون فيما بينها كان ال بد من 

إعداد اس���تراتيجية وطنية للمملكة تبن تلك اجلوانب. ومن 

أج���ل هذه الغاية قامت الهيئة اإلقليمية بالتعاقد مع اخلبير 

الدولي املعتمد م���ن املنظمة البحرية الدولية الكابتن بابكر 

ديوب والذي قام مشكورا بإعداد مسودة هذه االستراتيجية 

باللغتن اإلجنليزية والعربية.
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رفض دخولها ويجنبها دفع غرامات مالية وبالتالي ينعكس 

بصورة إيجابي���ة على عمليات النق���ل البحري واالقتصاد 

الوطني. كما أن تطبيق االتفاقية س���وف يعزز من الرقابة 

على مياه الصابورة التي يت���م تفريغها في املياه اإلقليمية 

للمملك���ة وبالتالي يحافظ على التن���وع احليوي الكبير ملياه 

البح���ر األحمر واخلليج العربي وعل���ى ثرواته االقتصادية 

الهامة من أس���ماك وش���عاب مرجانية وأشجار ماجنروف 

وغيرها. كذلك فإن هذه الرقابة سوف متنع بإذن الله دخول 

أي كائن���ات حّي���ة ممرضة إلى مياه اململك���ة ويحافظ على 

صحة املواطن. 

بع���د االفتتاح وعلى م���دار يومن اس���تعرض اخلبير الدولي 

الكابت���ن بابكر ديوب والدكتور س���ليم املغربي اخلبير البيئي 

بالهيئة كافة النقاط الواردة باالستراتيجية واللوائح التنظيمية 

املرافقة لهم واس���تمعوا إلى مداخالت املش���اركن التي أثرت 

نصوص االستراتيجية بشكل كبير. شارك في أعمال الورشة 

15 شخص ميثلون كافة اجلهات ذات العالقة.

وأضاف س����عادة األمن العام بأن هذه الورشة تأتي ثمرة 

جهود أمتدت لعدة سنوات بذلتها الهيئة اإلقليمية للمحافظة 

على بيئة البح����ر األحمر بدعم كبير وال محدود من الهيئة 

العامة لألرصاد وحماية البيئة وباملش����اركة الفاعلة للعديد 

من املؤسسات التي ميثلونها. وتطمح الهيئة اإلقليمية من 

خالل اس����تمرار هذا التعاون املثم����ر، وعلى مدار يومن 

العتماد الصيغة النهائية لالستراتيجية الوطنية في اململكة 

العربية الس����عودية فيما يتعلق باالتفاقي����ة الدولية إلدارة 

مي����اه الصابورة )االتزان( والرواس����ب من الس����فن ومبا 

يخدم البيئة البحرية في اململكة واقتصادها ويحافظ على 

األمن الصحي والغذائي جلميع أفراد املجتمع في اململكة 

ويحافظ على املوروث الثقافي واالجتماعي لهم.

وأضاف بأن التزام اململكة والسفن التي حتمل علمها بهذه 

االتفاقية الدولية س���وف يعزز من مكانة األسطول البحري 

للمملك���ة على مس���توى العالم وُيس���ّهل م���ن عملية دخول 

الس���فن الس���عودية للموانئ العاملية ومينع من تأخرها أو 
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ورشة عمل تدريبية شبه إقليمية حول بروتوكول لندن

كما ش���كر املنظمة البحرية الدولية على توفي���ر املراجع حول هذه البروتوكول 

باللغتن الفرنس���ية واإلجنليزية لكافة املش���اركن باإلضافة إلى تزويدهم بتلك 

املواد إلكترونيُا.

من جانبه أعرب الس���يد فردريك هيج عن س���عادته في التواجد في جمهورية 

جيبوتي وشكرهم على جهودهم في تسهيل مهمة مكتب لندن في التواصل مع 

ممثلن عن جمهورية الصومال. كما ش���كر الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 

البحر األحمر وخليج عدن على جهودها في تنظيم هذه الورشة واملشاركة في 

تقدمي مواد الورشة من خالل ممثل الهيئة الدكتور سليم املغربي.

واتفاقية لندن” هي اس���م مختص���ر ل�”اتفاقية منع التل���وث البحري الناجم 

عن قل���ب النفايات واملواد األخرى لعام 1972”. وه���ي من أقدم االتفاقيات 

الدولية املعنية بحماية البيئة البحرية من األنش���طة البشرية والتي دخلت حيز 

التنفي���ذ منذ العام 1975. ومن أه���م أهداف االتفاقية التحكم بكافة مصادر 

التلوث البحري واتخاذ إج���راءات عملية ملنع التلوث الناجم عن إلقاء النفايات 

واملواد األخرى في البيئة البحرية. حيث مت وبش���كل صارم منع إلقاء املخلفات 

الصناعية ومخلفات املواد املش���عة ف���ي البيئة البحري���ة باإلضافة ملنع حرق 

املخلفات الصناعية في البحر.

وف���ي العام 1996 مت حتديث االتفاقية واملوافقة على البروتوكول اخلاص بها 

واملعروف باس���م “بروتوكول لن���دن 1996”، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

2006/3/24 ليحل مكان االتفاقية. ومبوجب أحكام هذا البروتوكول مت منع 
إلقاء والتخلص من جميع املواد في البيئة البحرية باستثناء املواد التالية:

1( املواد املجروفة أصاًل من قاع البحر
2( حمأة مياه الصرف الصحي

3( فضالت األسماك
4( املركبات واملنّصات البحرية

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

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن وبالتعاون 

م���ع املنظمة البحرية الدولي���ة )IMO(/ مكتب بروتوكول لندن، ورش���ة عمل 

تدريبية شبه إقليمية حول بروتوكول لندن ضمت ممثلن عن جمهورية جيبوتي 

وع���ن جمهورية الصومال الفدرالية. ُعقدت ورش���ة العمل في قصر الش���عب 

مبدين���ة جيبوتي – جمهورية جيبوتي خالل الفترة من 6-8 تش���رين الثاني/

نوفمبر 2017م. ش���ارك في الورشة خمس���ة متدربًا من جمهورية الصومال 

الفدرالية وواحد وعش���رون متدربًا من جمهوري���ة جيبوتي ميثلون القطاعات 

املختلفة املعنية بالبيئة والنقل البحري.

افتتحت معالي الدكتورة أمينة عبدي آدم مديرة اإلس���كان، مندوبة عن معالي 

وزي���ر البيئة واإلس���كان والتعمير، أعمال الورش���ة حيث رحبت باملش���اركن 

وخصوص���ُا الوفد الصومالي وش���كرت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة 

البح���ر األحمر وخليج عدن واملنظمة البحرية الدولية على جهودهم في تنظيم 

هذه الورش���ة الهامة التي تخدم البيئة البحري���ة وحتميها من إلقاء النفايات. 

وأكدت على دعم جمهورية جيبوت���ي جلهود الهيئة اإلقليمية واملنظمة البحرية 

الدولي���ة في هذا املج���ال وأكدت أن جمهورية جيبوت���ي تعمل على االنضمام 

لبروتوكول لندن في أقرب وقت ممكن.

كما رحب الدكتور س���ليم محم���ود املغربي مندوب الهيئ���ة اإلقليمية مبعالي 

الوزيرة ونقل لها حتيات س���عادة األمن العام للهيئة األس���تاذ الدكتور زياد 

بن حمزة أبو غرارة الذي يؤكد على أن الهيئة تبذل كل ما في وس���عها خلدمة 

ال���دول األعضاء وتقدمي كافة مجاالت الدع���م التي تخدم وحتافظ على بيئتنا 

البحرية. كما ش���كر جمهورية جيبوتي على تفضلها باحتاة الفرصة إلشراك 

ممثلن عن جمهورية الصومال في هذا االجتماع. كذلك شكر الدكتور املغربي 

مدير مكتب بروتوكول لندن الس���يد فردريك هيج واملستش���ار الكندي السيد 

فرنس���وا مارشون على جهودهم في املش���اركة في تقدمي مواد هذه الورشة. 

6-8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م،
جيبوتي - جمهورية جيبوتي
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االتفاقية بشكل أفضل ويساهم في حماية التنوع احليوي في البحر األحمر 

وخلي����ج عدن وحماية املمتلكات وصحة اإلنس����ان من خطر األحياء الغازية 

املنقولة بواس����طة مياه الصابورة )االتزان(. كما حث س����عادة األمن العام 

املشاركن على االستفادة من اخلبير الدولي الكابتن بابكر ديوب والدكتور 

س����ليم محمود املغرب����ي اخلبير البيئي في الهيئة والذي����ن قدموا مواد هذه 

الورشة للمشاركن.

اش����تلمت احملاضرات التي قدمها اخلبيران  عل����ى التعريف باتفاقية مياه 

االتزان وأهميتها في حماية البيئة البحرية والتنوع احليوي وحماية اإلنسان 

واملمتل����كات من خطر األحياء الغازية. كما اش����تملت عل����ى آليات املعاينة 

والتدقيق واإللزام التي ميارس����ها ضب����اط رقابة دولة امليناء والعلم في دول 

اإلقليم بحيث تس����اهم تلك املعرفة في ضمان دقة الرقابة وس����المة وسرعة 

اإلج����راءات املتبعة وعدم تأخير الس����فينة تأخير غير مب����رر يعود بالضرر 

املادي على الدولة ومقدراتها االقتصادية وس����معتها الدولية. كذك اشتملت 

الورش����ة على آلي����ة جمع العين����ات وحتليلها وتقييم املخاط����ر قبل وصول 

السفينة إلى امليناء.

في ختام أعمال الورشة مت توزيع الشهادات على املشاركن وإعطائهم كافة 

املواد التعليمية الالزمة بنس����خة إلكترونية. وقد أشاد املشاركون بالورشة 

وحسن تنظيمها ومستوى احملاضرين حيث حققت الورشة جميع أهدافها.

قام����ت الهيئة اإلقليمية للمحافظ����ة على بيئة البح����ر األحمر وخليج عدن 

باملش����اركة مع املنظمة البحرية الدولية )IMO( بعقد ورشة عمل إقليمية 

ح����ول االتفاقية الدولي����ة إلدارة مياه الصابورة )االتزان( والرواس����ب من 

الس����فن والتي دخلت حيز النفاذ في 8 أيلول/س����بتمبر 2017م. مت عقد 

الورشة في مقر الهيئة اإلقليمية اجلديد بجدة خالل الفترة من 31 تشرين 

األول/أكتوبر لغاية 2 تش����رين الثاني/نوفمبر 2017م. شارك في أعمال 

هذه الورشة 20 شخص من املختصن في مجاالت البيئة والرقابة املينائية 

من س����ت دول من دول اإلقلي����م األعضاء في الهيئ����ة اإلقليمية للمحافظة 

عل����ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن )جمهوري����ة مصر العربية، جمهورية 

الس����ودان، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال الفدرالية، اململكة العرية 

السعودية واململكة األردنية الهاشمية(.

افتتح أعمال الورش����ة س����عادة األمن العام للهيئة األستاذ الدكتور زياد 

بن حمزة أبو غرارة الذي أكد على أهمية هذه الورش����ة التي تأتي مباشرة 

بعد دخول االتفاقية الدولية حيز التنفيذ بحيث تضع املش����اركن في هذه 

الورش����ة بأخر التطورات التي حصلت على االتفاقية الدولية ومما يساعد 

ال����دول في تطبيق الرقابة )رقابة دول����ة العلم ورقابة دولة امليناء( على هذه 

البيئية املتوقعة من عمليات اإللقاء، وتخصيص أماكن محددة للتخلص من تلك 

النفايات ف����ي البيئة البحرية، ووضع برامج املراقبة واملتابعة الالزمة قبل وأثناء 

وبعد عمليات اإللقاء.

دخل بروتوك���ول لندن، 1996، حيز التنفيذ بتاري���خ 2006/3/24 ولكن حتى 

تاريخ���ه لم يصادق على ه���ذا البروتوكول من دول اإلقلي���م، األعضاء في الهيئة 

اإلقليمي���ة للمحافظ���ة على بيئة البح���ر األحمر وخليج ع���دن، إال ثالث دول هي: 

اململكة العربية الس���عودية، جمهوري���ة مصر العربية واجلمهوري���ة اليمنية وتعمل 

الهيئة جاهدة مع باقي الدول األعضاء في الهيئة ملس���اعدتهم في االنضمام لهذا 

البروتوكول الهام. 

7( امل���واد ذات احلجم الضخ���م والتي تضم في املق���ام األول احلديد والفوالذ 
واخلرسانة 

8( عمليات 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 

إلقاؤه����ا أو التخل����ص منها في البيئة البحرية دون حس����يب أو رقيب، بل مت 

وضع دالئل استرش����ادية تفصيلية حتدد خطوات تقييم تلك النفايات املزمع 

إلقاؤه����ا، وإجراءات منح التراخيص الالزمة أو منع إلقاء مثل هذه النفايات، 

وآليات التفتيش التي تقوم بتصنيف النفايات وتقييم البدائل، وحتديد اآلثار 

31 تشرين األول/أكتوبر – 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م، 
جدة – اململكة العربية السعودية

ورشة عمل تدريبية إقليمية حول االتفاقية الدولية
 إلدارة مياه الصابورة )االتزان( والرواسب من السفن لعام 2004
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ورشة عمل تدريبية إقليمية حول المرفق السادس من االتفاقية الدولية 
.)MARPOL VI( )لمنع التلوّث من السفن )اتفاقية ماربول

بواسطة الس���فن أحد دعائم االقتصاد العاملي حيث يتم نقل ما يزيد 

عن %90 من البضائع حول العالم بواسطة السفن. وعلى الرغم من 

أن االنبعاثات الغازية من السفن تعتبر قليلة نسبيا إذا ما مت مقارنتها 

مع وسائل النقل األخرى كالطائرات مثاًل، إال أن احلجم الكبير الذي 

يش���كله قطاع النقل البحري جعل من االنبعاثات الغازية من الس���فن 

مصدر هام ألكاس���يد النيتروجن والكبريت وثاني أكس���يد الكربون 

باإلضاف���ة إلى االنبعاثات الغازية التي تؤثر على طبقة األوزون. ومن 

املعروف أن جميع أنواع الغازات تلك لها تأثيرات س���لبية على صحة 

اإلنسان والبيئة بش���كل عام وعلى البيئة البحرية بشكل خاص حيث 

تزي���د من ظاهرة حتمض احمليطات واالحتب���اس احلراري. ومن هذا 

املنطلق تدخل املجتمع الدولي ومن خالل املنظمة البحرية لوضع إطار 

تش���ريعي عاملي يحد من تلك االنبعاث���ات الغازية ويحافظ على البيئة 

وموارده���ا الهامة فجاء دخول املرفق الس���ادس التفاقية ماربول حيز 

النّفاذ في 19 أيار/مايو 2005م.

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

بالتع���اون مع املنظم���ة البحرية الدولي���ة )IMO(، في مقرها اجلديد 

مبدين���ة جدة، ورش���ة عمل إقليمي���ة حول املرفق الس���ادس التفاقية 

ماربول )MARPOL VI(. حضر أعمال هذه الورشة 25 شخص من 

املختصن في مجال حماية البيئة والنقل البحري من دول إقليم البحر 

األحمر وخليج عدن وهم جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، 

جمهوري���ة جيبوتي، جمهوري���ة الصومال الفدرالي���ة، اململكة العربية 

الس���عودية واململكة األردنية الهاشمية. استمرت أعمال الورشة على 

مدار ثالثة أيام اعتبار من 13-15 نوفمبر 2017م. وقد شارك في 

تقدمي مواد هذه الورش���ة كل من اخلبير الدولي الكابتن بابكر ديوب 

والدكتور سليم محمود املغربي اخلبير البيئي بالهيئة. وتهدف الورشة 

إلى تعريف املشاركن باجلوانب املختلفة للمرفق السادس من اتفاقية 

ماربول والذي يتعلق مبنع تلوث الهواء من السفن. 

وكم���ا هو معلوم فقد أصبح نق���ل البضائع املختلفة عن طريق البحر 

13-15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م،
جدة - اململكة العربية السعودية
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وادي حلمي حتى آخر نقطة ش���مااًل من نط���اق إدارة احملافظة في اجلزء 

الغربي من خليج الس���ويس. وبلغ عدد املواقع الرئيس���ية التي مت مسحها 

68 موقعًا والتي ش���ملت جميع مواقع ش���واطئ املدن الرئيسية )الغردقة، 
القصير، س���فاجة، مرس���ى علم، رأس أبو غ���ارب( ومواقع أخرى، تضم 

 )marina( قرى و مواقع رس���و قوارب ومراكب صيد/ مرافئ/ مرسى

ومناطق أش���جار ش���ورى ومواق���ع بعيدة من جتمع س���كني، تقع ضمن 

نطاق محافظة البحر األحمر. وفي كل ش���اطئ مت توثيق املوقع باالس���م 

واألحداثيات والصور )مع بعض لقطات فيديوهات لبعض املواقع(. لقد مت 

تنفيذ هذه املسوحات من قبل فريق فني من برسيجا ضم كل من الدكتور 

زاه���ر األغ�وان، منس���ق برنامج النفايات البحرية، واملهندس إسالم طه، 

منس���ق برنامج املعلومات، باملش���اركة والتنسيق مع األستاذ أحمد غالب، 

مدير قطاع احملميات البحرية مبحافظة البحر األحمر بجهاز شئون البيئة 

بجمهوري���ة مصر العربية، وع���دد من املختصن من ه���ذه القطاع  وهم 

األس���تاذ عبدالله عابد، واألستاذ سامح املصري، واألستاذ أمين قرباوي، 

و األستاذ علي إسماعيل.

وفي نهاية املسح مت اجتماع الفريق الفني لبرسيجا مع األستاذة كوثر 

أبو الس���عود، املنسق الوطني ألنشطة برسيجا/ رئيس اإلدارة املركزية 

لألزمات والكوارث البيئية، مبقر جهاز شئون البيئة بالقاهرة الستعراض 

أعمال ونتائج املرحلة األولى من املسوحات امليدانية واخلطوات القادمة 

التي تس���عى برس���يجا تنفيذها على املس���توى اإلقليمي وفي جمهورية 

مص���ر العربية في مجال برنامج النفاي���ات البحرية املبعثرة. حيث من 

املتوقع أن تقوم برس���يجا بتنفيذ املرحلة الثانية من املسوحات امليدانية 

في جمهورية مصر العربية بالتنس���يق والتعاون مع جهاز شئون البيئة 

خالل هذا العام 2018م .       

ضم���ن إطار برنامج إدارة النفايات املبعثرة ف���ي منطقة البحر األحمر 

وخليج ع���دن حلماية البيئ���ة البحرية ومواردها الطبيعي���ة قامت الهيئة 

اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن )برس���يجا( 

بتنفي���ذ املرحلة األولى من مس���وحات ميدانية لتقيي���م النفايات املبعثرة 

البحرية على ش���واطئ البحر األحمر بجمهورية مصر العربية بالتنسيق 

والتعاون مع نقطة االتصال الوطني )جهاز ش���ئون البيئة( خالل يناير- 

فبراير2018م. والغرض من هذه املس���وحات هو تقييم س���ريع بصري 

)Baseline Visual Rapid Survey space( للنفايات الصلبة 

التي تتبعثر على الشواطئ، والتي تهدف إلى معرفة: 

1( مدى مستوى تراكم النفايات الصلبة املبعثرة في هذه املواقع؛
2( األصناف السائدة للنفايات املبعثرة في كل موقع؛

3( مصادر هذه النفايات املبعثرة. 
من خالل هذه املسوحات امليدانية تسعى برسيجا لتحديد مدى احلاجة إلى 

تنفيذ حمالت توعية وتنظيف ش����واطئ، لتنظمها الحقًا مع نقطة االتصال 

الوطني لبعض املواقع والتي س����وف ُتدرج ضمن برنامج الرصد اإلقليمي 

للنفاي����ات املبعثرة البحرية. إن معرف����ة أصناف ومصادر هذه النفايات – 

سواء كانت من البر من خالل أنشطة اإلنسان أو البحر من خالل القوارب 

احمللية، والس����ياحية، والسفن العابرة - قد يلعب دورًا أساسيًا في إدارة 

النفايات املبعثرة في البيئة البحرية مستقباًل. 

مت تنفيذ املرحلة األولى من املس���وحات امليدانية في مواقع شواطئ تطل 

على س���احل محافظة البحر األحمر بجمهورية مصر العربية. شملت هذه 

املس���وحات عدة مواقع مختلفة على طول الساحل، والتي بدأت جنوبًا من 

يناير - فبراير 2018م

تنفيذ المرحلة األولى لمسوحات ميدانية لتقييم النفايات الصلبة 
المبعثرة على شواطئ جمهورية مصر العربية
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انطالق���ًا من نهج الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

بالعمل على احملافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن، واحملافظة على املواطن 

البيئية املختلفة املوجودة باإلقليم، وتعزيز التنمية املستدامة فيه، والعمل على رفع 

قدرات دول اإلقليم من أجل احملافظة على البيئة البحرية والساحلية وحمايتها من 

التلّوث، وتعريف الدول بأسس التعويض عن حوادث التلّوث في البيئة البحرية وفق 

االتفاقيات الدولية، ونش���ر التوعية بالبيئة البحرية والساحلية وأهميتها، والتعاون 

مع املنظمات والهيئات واجلهات احلكومية وغير احلكومية في هذا املجال.

قام���ت الهيئة وبالتعاون والتنس���يق مع وزارة البيئة / جهاز ش���ؤون البيئة في 

جمهورية مصر العربية وبالش���راكة مع صناديق التعويض الدولية بشأن التلّوث 

 )ITOPF( واالحتاد الدولي احملدود ملالكي الناقالت )IOPC Funds( بالزي���ت

واملجموعة الدولي���ة لنوادي احلماية والتعويض )IG P&I Club(، بإقامة ورش���ة 

العمل الوطنية حول املس���ؤولية القانونية وتعويضات التلّوث بحسب االتفاقيات 

الدولية. حيث عقدت ورشة العمل في فندق هوليدي إن مبدينة القاهرة بجمهورية 

مص���ر العربية وذلك خ���الل الفترة من يوم الثالث���اء 2017/11/21م وحتى يوم 

اخلمي���س 2017/11/23م والت���ي حضرها 44 مش���اركًا ممثل���ن عن اجلهات 

الرسمية التي لها عالقة بالبيئة البحرية والتلّوث البحري والتعويضات.

افتتح الورش���ة س���عادة األس���تاذ أحمد ش���تا، رئيس اإلدارة املركزية للمناطق 

الساحلية، نيابة عن سعادة األستاذ محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي 

جلهاز شؤون البيئة، الذي رحب باملشاركن وقام بإعطائهم فكرة عن دور الوزارة 

واجلهاز في احلفاظ على البيئة البحرية ودورها في متابعة عمليات التلّوث البحري 

وأهمية ش���راكتها مع الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج 

عدن. كما ش���كر الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

على دعمها لهذه الورشة الهامة. بعدها قام السيد توماس ليبرت، ممثل صناديق 

التعويض الدولية بش���أن التلّوث بالزيت )IOPC Funds(، بإلقاء كلمة ش���كر 

فيها جهاز شؤون البيئة والهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 

ع���دن لرعايتهما هذه الورش���ة الهامة جلمهورية مص���ر العربية من حيث تعريف 

املش���اركن بأليات التعويض عن حوادث التلّوث بالزيت والتلّوث باملواد الكيماوية 

واخلطرة بحسب االتفاقيات الدولية الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية. 

م���ن جانبه قام ممثل الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 

عدن الدكتور سليم محمود املغربي بتقدمي الشكر لكافة األطراف على دورها في 

التسهيل لعقد هذه الورشة. كما قام بإعطاء فكرة عن دور الهيئة في حماية البيئة 

البحرية والساحلية للبحر األحمر وخليج عدن ومتنى للمشاركن الفائدة من هذه 

الورش���ة. وحول أهمية موضوع الورش���ة، أش���ار الدكتور املغربي إلى أنه من 

املع���روف بأن البيئة البحرية جلميع الدول املطلة على البحر األحمر وخليج عدن 

متتاز بوجود بيئة الشعاب املرجانية وأشجار الشورى )املاجنروف( واحلشائش 

البحرية والتي تعتبر جميعها من البيئات الغنية جدًا في تنوعها احليوي وعنصر 

جذب اقتصادي هام. كما تتس���م مجموعات األس���ماك بالتنوع الكبير ومصدر 

دخل للعديد من الصيادين. وتعتبر مياه البحر األحمر مصدر هام ملياه الشرب 

وتولي���د الطاقة الكهربائية في بعض الدول. ومن ناحية أخرى فإنه من املعروف 

أن البحر األحمر وخليج عدن يش���هد كثافة حلركة املالحة البحرية وما قد ينتج 

عنه���ا من حوادث تلوث بالنفط وغيره م���ن املواد الكيماوية اخلطرة. والفرق بن 

حوادث انس���كاب املواد النفطية وحوادث انس���كاب املواد الكيماوية فإن املواد 

النفطية تطفو على س���طح املاء ونستطيع مشاهدتها وبالتالي مكافحتها بكفاءة 

في حال كان هنالك استعداد جيد لدى دول اإلقليم. بينما املواد الكيماوية فإنها 

قد تذوب أو تتفاعل مع املاء بطرق مختلفة وقد يكون لبعضها تأثيرها مباش���ر 

وسريع على التنوع احليوي والبيئة البحرية وصحة االنسان. 

كما أش���ار الدكتور املغربي ضرورة توثيق كافة حوادث التلّوث البحري الناجم 

عن انس���كاب الزيت وامل���واد الكيماوي���ة واخلطرة في البيئ���ة البحرية وحتديد 

األضرار الناجتة عن تلك احلوادث حيث يتس���بب انسكاب تلك املواد إلى البيئة 

البحرية في العديد م���ن األضرار البيئية املتعلقة بتدهور التنوع احليوي وكذلك 

األض���رار الصحية واالقتصادية املتعلقة بتهديد املمتلكات واملصائد والنش���اط 

السياحي وتضرر الصناعات اإلنتاجية التي تعتمد على مياه البحر في التحلية 

والتبري���د. كما قد تؤدي إلى نفوق العديد من الكائنات احلية والتي قد تش���كل 

عنص���ر أمن غذائي وأهمية بيئية واقتصادية عالي���ة. كما يجب معرفة القائمن 

عل���ى تقييم األض���رار باإلجراءات الدولية للمطالب���ة بالتعويض عن أضرار تلك 

احلوادث ومبا يحفظ حقوق األفراد والدولة.

21-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م، 
القاهرة – جمهورية مصر العربية

ورشة عمل وطنية حول المسؤولية القانونية وتعويضات التلوث 
بحسب االتفاقيات الدولية

ّ
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عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

بالتعاون وبالتعاون مع املنظمة اإلس����المية للتربية والعلوم والثقافة 

ISESCO ورش����ة عمل تدريبية إقليمية بعنوان "التنمية املستدامة 
واستغالل املوارد البحرية: رقابة دولة امليناء". مّثل املنظمة اإلسالمية 

للتربية والعلوم والثقافة ISESCO في هذه الورشة سعادة الدكتور 

عبداملجيد طريباق بينما أعطى اخلبير الدولي الكابتن الدكتور ُمهاب 

أبو القوام مواد هذه الورشة مبشاركة الدكتور سليم املغربي اخلبير 

البيئي بالهيئة. 

ُعقدت الدورة التدريبية خالل الفترة 20/12/2017-18م في مقر 

الهيئة اإلقليمي����ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن في 

مدينة جدة باململكة العربية الس����عودية. حضر أعمال هذه الورش����ة 

11 ش����خص من املختصن في مجال حماي����ة البيئة والنقل البحري 
م����ن دول إقلي����م البحر األحم����ر وخليج عدن وه����م جمهورية مصر 

العربية، جمهورية السودان، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال 

الفدرالية، اململكة العربية الس����عودية واململكة األردنية الهاش����مية. 

وتهدف الورش����ة إلى تعريف املش����اركن بآخر املس����تجدات التي 

أصدرتها املنظمة البحرية الدولية )IMO( فيما يتعلق باالتفاقيات 

الدولي����ة وصالحيات رقاب����ة دولة العلم ودولة املين����اء في الرقابة على 

السفن ومدى التزامها بتطبيق االتفاقيات الدولية ومبا يضمن سالمة 

النقل البحري واحلفاظ على البيئة وضمان التنمية املستدامة في إقليم 

البحر األحمر وخليج عدن.

تناولت موضوعات هذه الورش����ة مس����ؤوليات دولة العلم ودولة امليناء 

ف����ي الرقابة على العديد من االتفاقي����ات الدولية ومن أبرزها: اتفاقية 

األمم املتح����دة لقان����ون البح����ار )UNCLOS(، االتفاقية الدولية 

لس����المة األرواح ف����ي البح����ار )SOLAS(، اتفاقية من����ع التلّوث 

م����ن الس����فن )MARPOL(، االتفاقي����ة الدولية ملعايي����ر التدريب 

والترخي����ص واملراقبة املتعلقة بالبح����ارة )STCW(، اتفاقية إداره 

 Ballast Water( والرواسب من السفن )مياه الصابورة )االتزان

Management(، وغيرها من االتفاقيات واملواضيع ذات الشأن. 
كما ركزت الورش����ة عل����ى اجلوانب القانونية وأهمي����ة أن تقوم الدول 

بتعديل تش����ريعاتها الوطنية مبا يس����مح لها بتطبيق بنود االتفاقيات 

الدولية الت����ي تصادق عليها الدولة وميكنها م����ن فرض عقوبات على 

السفن املخالفة مبا يحافظ على البيئة البحرية ويسمح بتحقيق التنمية 

املستدامة في الدولة.

 18-20 كانون األول/ديسمبر 2017م
جدة - اململكة العربية السعودية.

ورشة عمل تدريبية إقليمية بعنوان “التنمية المستدامة واستغالل 
الموارد البحرية: رقابة دولة الميناء”
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عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن ورش����ة 

عمل تدريبية إقليمية حول مرونة الش����عاب املرجانية والتأثيرات املناخية على 

الش����عاب املرجانية مبدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية خالل الفترة من 

15-19 أيار/مايو 2017م. مبش����اركة 30 من املختصن في دول اإلقليم. 
تناولت أعمال الورشة أهمية الشعاب املرجانية واملهددات الطبيعية والبشرية 

الت����ي تواجهها م����ع التركيز على التغير املناخي وأثره على صحة الش����عاب 

املرجانية. وكانت أهداف هذه الورش����ة التدريبية تتمحور حول تدريب مديري 

احملميات البحرية التي بها شعاب مرجانية على فهم وتعلم أفضل املمارسات 

واألدوات املتاحة لزيادة مرونة الشعاب املرجانية؛ وكذلك إدماج زيادة مرونة 

الش����عاب املرجانية في خطط اإلدارة والتخطيط والرصد للمحميات البحرية 

وتزويد املديرين والباحثن بنهج وأدوات مبتكرة تؤدي إلى حلول عملية وعلمية 

إلدارة الشعاب املرجانية في مواجهة أثار التغير املناخي.

كما مت تدريب املش����اركن على كيفية دراسة وتقييم مرونة الشعاب املرجانية 

والعوامل الطبيعية والبيولوجية والكيميائية التي تؤثر على املرونة. وكان من 

أهم مخرجات هذه الورش����ة إعداد مسودة خلطة اس����تجابة إقليمية لعملية 

ابيضاض الشعاب املرجانية.

وله����ذا أخذت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

زمام املبادرة لوضع مس����ودة "خلطة االستجابة لظاهرة ابيضاض الشعاب 

املرجاني����ة" للمنطقة، وحتتوى هذه اخلطة عل����ى التدابير واخلطوات الواجب 

اتباعه����ا للتعامل مع تلك الظاهرة ووضع اإلجراءات املناس����بة للتعامل مع 

احلدث عند وجوده. وتتبع تلك املسودة اخلطوات املتبعة في خطة االستجابة 

التي تطبقها محميات الش����عاب املرجانية العظمى في أستراليا، وهي اخلطة 

األكثر جناحا وخبرة في العالم حتى اآلن.

وتوجز اخلطة إجراءات كيفية متابعة ش����دة اإلصابة واالستجابة للحدث عند 

ظهور ابيضاض املرجان. وحتتوى اخلطة على أربعة مكونات رئيس����ية وهم: 

نظام التحذير املبكر، االس����تجابة للحدث، إجراءات اإلدارة، واس����تراتيجية 

االتص����ال والتواصل. وباختصار فإنه عندما يكش����ف نظ����ام التحذير املبكر 

عن احتم����ال وجود ابيضاض للمرجان، يتوجه أعضاء فريق ش����بكة املراقبة 

واملتابع����ة إلى مواقع الش����عاب الت����ي مت اإلبالغ عن وج����ود ابيضاض بها، 

والقيام بعمل رصد ميداني للشعاب بها واإلبالغ بالتفاصيل للمديرين. ويقوم 

املديرين بالتحقق من النتائج واستشارة فريق من اخلبراء واملختصن لتحديد 

مس����توى االبيضاض ومدى إجراءات االستجابة املطلوب تنفيذها على الفور، 

وتلك اإلجراءات تكون موضوعة مسبقًا ضمن خطة مدروسة وطبقًا ملستويات 

مختلفة من االستجابة تبعًا ملدى شدة االبيضاض املرصود.

وخطة االستجابة هي خطة عملية قابلة للتنفيذ على الفور ويبدأ تفعيلها سنويًا 

ف����ي أول كل موس����م صيف وقب����ل ارتفاع درجات احل����رارة، ويجب أن يقوم 

باإلش����راف عليها وتنفيذها اجلهة املنوط بها احلفاظ على البيئة في كل دولة 

من دول إقليم الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن. 

وتُرش����د اخلطة مديري احملمي����ات البحرية ومتخذي الق����رار على ردة الفعل 

املناس����ب اتخاذه طبقًا ملدى ش����دة االبيضاض املوجود وكيفية التعامل معه. 

وتتضمن اخلطة أيضًا مش����اركة أطراف املجتمع املختلفة سواء من الهيئات 

املعنية احلكومية واألهلية، مع إطالع كل األطراف مبا يحدث قبل وأثناء وبعد 

حدوث االبيضاض وما هي اإلجراءات التي تتبع للتعامل مع احلدث أواًل بأول 

وطبقا ملدى شدة االبيضاض وتأثيره.

ورشة عمل إقليمية تدريبية حول مرونة الشعاب المرجانية في منطقة
 البحر األحمر وخليج عدن

التنوع األحيائي

15-19 أيار/مايو 2017م
الغردقة – جمهورية مصر العربية
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انطلق����ت يوم اإلثن����ن املوافق الرابع من ديس����مبر 2017م وملدة أربعة أيام 

فعاليات ورش����ة العمل اإلقليمية التدريبية حول "تقييم القائمة احلمراء حلالة 

الكائنات املهددة واملعرضة خلطر االنقراض"، والتي تنظمها الهيئة اإلقليمية 

للمحافظ����ة على بيئة البح����ر األحمر وخليج عدن مبق����ر الهيئة مبدينة جدة، 

وذلك مبشاركة 25 من املهتمن واملختصن في التنوع البيولوجي والباحثن 

ومديري احملميات البحرية بالدول األعض����اء في الهيئة وهي اململكة العربية 

الس����عودية، وجمهورية مصر العربية، واململكة األردنية الهاشمية، وجمهورية 

جيبوتي وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال، واجلمهورية اليمنية.

وحول أهمية موضوع الورش����ة، أش����ار أمن عام الهيئة أ.د. زياد بن حمزة 

أب����و غراره إلى أنه من املع����روف أن منطقة البحر األحمر وخليج عدن تتميز 

بالتن����وع العالي من الكائن����ات البحرية وخصوصًا الكائن����ات الكبيرة والتي 

تض����م احليتان والدالفن وعرائس البحر )األطوم( وأس����ماك القرش وغيرها 

من الكائنات الهامة والنادرة والتي تستوطن مياه البحر األحمر فقط.

وأش����ار س����عادته أن الغرض من هذه الورش����ة التدريبية هو: بناء القدرات 

وتكوي����ن فري����ق عمل من اإلقليم ق����ادر على تقييم القائم����ة احلمراء لألنواع 

املهددة واملعرضة خلطر االنقراض ف����ي البحر األحمر وخليج عدن، وتدريب 

املش����اركن على توفير نظ����ام موحد ميك����ن تطبيقه على مس����توى اإلقليم، 

باإلضافة إلى تدريب املش����اركن على حتسن املوضوعية من خالل تزويدهم 

بدليل واضح عن كيفية تقيي����م العوامل املختلفة املؤثرة في خطر االنقراض. 

كما يتم تدريب املش����اركن في هذه الورش����ة على تطبيق نظام ُيسهل إجراء 

مقارنات ب����ن مختلف األصناف احلي����ة، وتنمية قدراته����م على فهم أفضل 

الطرق التي يتم بها تصنيف األنواع.

ومن املتوقع أن تبحث الورش���ة آلية لتبني إعداد فريق عمل من دول اإلقليم قادر 

على تقييم القائمة احلمراء لألنواع املهددة واملعرضة خلطر االنقراض في منطقة 

البحر األحمر وخليج عدن، حيث أن العديد من الكائنات املهددة واملعرضة خلطر 

االنق���راض عامليًا مت رصدها في اإلقليم وبأعداد جي���دة. وقد قام بالتدريب في 

هذه الورشة اثنن من اخلبراء املعتمدين من اإلحتاد الدولي حلماية الطبيعة وهو 

اجله���ة الوحيدة املعتمدة لتقييم واعتماد فئ���ات األنواع املهددة واملعرضة خلطر 

االنقراض عن طريق دراسة مجموعة من املعايير والفئات.

وتهدف فئ����ات ومعايير القائمة احلمراء لالحتاد الدول����ي حلماية الطبيعة إلى 

إيجاد نظام س����هل وواضح لتصنيف األن����واع التي يهددها خطر االنقراض، 

وه����و بوجه عام عبارة عن إطار تصنيفي واضح وموضوعي لتقس����يم األنواع 

املختلفة طبقًا الحتمالية تعرضها خلطر االنقراض. ومع أن القائمة تركز على 

األصن����اف األكثر تعرضًا فإنها ال تعتبر الوس����يلة الوحيدة لتحديد األولويات 

وتدابير الصون حلمايتها.

ورشة عمل إقليمية حول تقييم القائمة الحمراء لألنواع المهددة والمعرضة 
لخطر االنقراض والتي يصدرها االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

7- كانون األول/ديسمبر 2017م
جدة - اململكة العربية السعودية.
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ورشة العمل التدريبية األقليمية حول 
“إدارة مصايد خيار البحر بنهج النظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن”

15-17 أغسطس 2016م 9-11 أيار/مايو 2017 م
الغردقة - جمهورية مصر العربية

الموارد البحرية الحيّة

نظمت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحراألحمر وخليج عدن 

في مقر مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية مبدينة الغردقة ، 

جمهورية مصر العربية، ورشة عمل إقليمية حول "إدارة مصايد خيار 

البحر بنه���ج النظام البيئى" خالل الفترة 9-11 أيار/مايو 2017م. 

ُعقدت الورش���ة ضمن إطار املشروع اإلقليمي لإلدارة األستراتيجية 

بنه���ج النظام البيئي )SEM(. ش���ارك في الورش���ة أخصائيون في 

مج���ال أدارة املصايد، من الدول األعض���اء بالهيئة )اململكة العربية 

الس���عودية، اململكة األردنية الهاش���مية، جمهورية مص���ر العربية، 

اجلمهورية اليمنية، جمهورية جيبوتي، جمهورية الس���ودان( بحضور 

كل من املدرب/ اخلبير األس���ترالي )السيد ستيفان لندسي( وممثل 

الهيئة/ منسق الورشة )الدكتور/ زاه�ر األغوان(. 

هدفت الورش����ة إل����ى تعزيز بناء الق����درات الوطنية ل����دى الدول 

األعض����اء ف����ي إدارة مصايد خيار البحر بنه����ج الن��ظام البيئي 

ومش����اركة املع�لومات بن املش������اركن في ه���ذا املج��ال خالل 

الث��الثة األي�������ام ) 9-11 مايو 2017م(. خالل اليومن األولن 

من الورش����ة مت تدريب املش����اركن على مواضي����ع عديدة متعلقة 

بخيار البح����ر، والتي تضمنت بيولوجية وبيئ����ة وتصنيف وإدارة 

األنواع التجارية من هذه الكائنات البحربة. كما تضمنت الورشة 

محاضرات عن طرق اس����تزراع أنواع خيار البحر التجارية في 

مناطق مختلفة من العالم وحاالت دراسية عن إدارة مصايد هذه 

األنواع على مناطق مختلفة على املستوى العاملي. وعلى املستوى 

اإلقليمي، كما قام املشاركون باستعراض الوضع الراهن إلدارة 

مصاي����د خيار البحر في دولهم. وفي اليوم الثالث من الورش����ة، 

كان هناك مناقشات ومشاركة معلومات مع وبن املشاركن حول 

اإلجراءات املتبعه إلدارة مصايد خيار البحر واحملافظة على هذه 

األنواع في كل دولة من دول األعضاء. كذلك مت أيضًا مناقش����ة 

م����دى أولويات املواضيع واإلجراءات، التي يجب أن ُتتخذ في كل 

دولة للحفاظ على األنواع التجارية من خيار البحر على املستوى 

الوطني، ومن ثم على املستوي اإلقليمي سعيًا إلى اتخاذ إجراءات 

إدارية مس����تقباًل. وقد أوصى املشاركون باهتمام الهيئة في هذا 

املجال بش����كل عام وفي مجال التدريب على اس����تزراع األنواع 

التجارية خليار البحر بشكل خاص.

 وفي نهاية الورش����ة مت توزيع الش����هادات للمشاركن. كما 

مت تزويد جميع املش����اركن بوحدات تخزين إلكترونية حتتوي 

كافة احملاضرات ووثائق إضافية عن استزراع وإدارة خيار 

البحر.
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 )NDCs( الورشة اإلقليمية حول “نهج النظام البيئي في الُمساهمات الُمحدد وطنيًا
لتخفيف التغير المناخي والتكّيف على تأثيراته في البيئات الساحلية والبحرية

2-4 تشرين األول/أكتوبر 2017م
جدة – اململكة العربية السعودية

نظم���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج 

عدن وبالتعاون مع البنك اإلس���المي للتنمية )ISDB( ورش���ة عمل 

إقليمية بعنوان "نهج النظام البيئي في املس���اهمات احملددة وطنيًا 

 )Nationally Determined Contributions, NDCs(
لتخفي���ف التغي���ر املناخ���ي والتكيف عل���ى تأثيراته ف���ي البيئات 

الس���احلية والبحرية للبحر األحمر وخليج عدن" خالل الفترة 4-2 

أكتوبر 2017 في مدينة جدة - اململكة العربية السعودية. 

هدفت الورش���ة إلى بناء وتعزيز القدرات اإلقليمية وتنسيق اجلهود 

اإلقليمية لتطوير وتنفيذ خطط وإجراءات التكيف والتخفيف القائمة 

على نهج النظم اإليكولوجية في إطار املس���اهمات احملددة وطنيا 

املتعلقة بالتصدي للتغير املناخي.

خاطب اجللسة االفتتاحية للورشة كل من أ.د. زياد أبو غرارة، أمن 

ع���ام الهيئة، و د. أمادو ثيرنو ديالو، مدي���ر إدارة الزراعة والتنمية 

الريفية في البنك اإلس���المي للتنمية. وفي معرض كلمته االفتتاحية، 

رحب أ.د. أبوغرارة باملش���اركن، وتناول أهمية ورش���ة العمل التي 

تأتي بشكل عام في إطار اجلهود املتواصلة التي تبذلها الهيئة لدعم 

القدرات وتعزيز التنس���يق والتعاون اإلقليمي بن الدول األعضاء، 

حيث تعتبر هذه الورشة رائدة في اإلقليم بتركيزها على املساهمات 

احملددة وطنيًا إلجراءات التكيف والتخفيف املتعلقة بالتغير املناخي، 

وتأتي في إطار تنفيذ الشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية، للتعامل 

مع التغير املناخي وصون البيئة البحرية، وأش���ار أمن عام الهيئة 

إلى رس���الة الهيئة ودورها في حتقيق هذه األهداف على أس���اس 

اتفاقي���ة جدة وخطة العمل اإلقليمية )1982( للحفاظ على املوارد 

الس���احلية والبحرية، والتي تتطلب من الدول األطراف إدارة هذه 

امل���وارد على نحو مس���تدام. كما أش���ار أيضًا إلى اس���تراتيجية 

برنامج الهيئة بشأن التغير املناخي، والتي تركز على بناء القدرات 

وتعزيز التع���اون في بناء مرونة النظم البيئية واملجتمعات واحللول 

القائمة على نه���ج النظام اإليكولوجي، واس���تقطاب الدعم الفني 

والتكنولوجي واملالي وتعبئة املوارد اإلقليمية والدولية على الصعيد 

الوطني. وأعرب األمن العام عن تقديره للش���راكة الراس���خة بن 

الهيئة اإلقليمية والبنك اإلس���المي للتنمية، وأكد حرص الهيئة على 

استدامة هذا التعاون والتوسع في أنشطة الشراكة القائمة لتعزيز 

القدرات في دول الهيئة والتعاون مع دول البنك اإلس���المي للتنمية 

في مناطق أخرى من العالم. 
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من جانبه، رحب د. ديالو باملش���اركن مثمنًا دور الورش���ة والتعاون 

ب���ن البنك اإلس���المي للتنمية والهيئة اإلقليمية، وأش���ار إلى أهمية 

موضوع���ات الورش���ة التي تركز على املس���اهمات احمل���ددة وطنيًا 

إلجراءات التكيف والتخفيف املتعلقة بالتغير املناخي على املستويات 

الوطنية وفي مس���تقبل العمل املناخي، خاصًة بعد أن دخلت اتفاقية 

باريس حيز النفاذ في العام املاضي. واس���تعرض د. ديالو بايجاز 

اجلهود التي يبذلها البنك اإلس���المي للتنمية لدعم التنمية املستدامة 

في الدول األعضاء وعلى املس���توى العاملي، مؤكدا على أن احلفاظ 

على البيئة ومواجهة حتديات التغير املناخي من األمور التي ال ميكن 

جتاهلها لتحقيق التنمية املس���تدامة في اس���تراتيجية البنك ورؤيته 

للتخفيف من وطأة الفقر وحتسن الصحة وتعزيز والتعليم، وحتسن 

احلكم وحتقيق االزدهار االقتصادي للشعوب.

شارك بالورشة 33 مختصًا من وفود دول الهيئة واخلبراء اإلقليميون 

والدوليون من الهيئة والبنك اإلس���المي للتنمية وجامعة امللك عبدالله 

للعل���وم والتقنية وجامع���ة زيوريخ بسويس���را. وتضم���ن البرنامج 

محاضرات عن اخللفي���ة العلمية النظرية للموضوعات األساس���ية، 

وعروض وطنية، وعمل مجموعات وجلسات نقاش.

تناولت محاضرات اخللفية املعلوماتية للورش���ة عدة موضوعات منها 

تط���ور اجلهود العاملي���ة حول التغير املناخي، واملس���اهمات احملددة 

وطني���ا إلج���راءات التكيف والتخفي���ف، ونهج النظ���ام اإليكولوجي 

واحلل���ول القائمة عليه لتخفيف التغي���ر املناخي والتكيف مع تأثيراته 

بالنسبة للبيئات الس���احلية والبحرية نظمها البيئية الرئيسية، وطرق 

تعزيز النظم البيئية الس���احلية، وخيارات التمويل للتخفيف والتكيف 

التي تتضمنها املس���اهمات احمل���ددة وطنيًا، فيم���ا يتعلق باآلليات 

الدولية لتمويل املناخ وآليات السوق. وقدمت العروض الوطنية تقارير 

عن جتارب تطوير املساهمات احملددة وطنيًا احملددة في دول الهيئة 

املشاركة في الورشة. كما مت تقدمي عروض حول جهود الهيئة والبنك 

اإلسالمي للتنمية بشكل عام بالتركيز على األنشطة  املتعلقة بالتغير 

املناخي بش���كل خاص. واسترش���دت مجموعات العمل وجلس���ات 

النقاش بالورش���ة بخطوط استرشادية أعدها فريق التدريب لتصميم 

خيارات التكيف والتخفيف املس���تندة عل���ى النظم البيئة في اإلقليم، 

وحتديد أولوياتها التي ميكن تضمينها في املساهمات احملددة وطنيًا 

في دول اإلقليم، مع مراع���اة اإلجراءات املتعلقة بتعزيز مرونة النظم 

البيئية، وتقيي���م فعالية اإلجراءات املطلوبة، وتطوير اس���تراتيجيات 

وبرامج العمل واملشاريع واألنشطة ضمن اجلهود الوطنية.

وبوجه عام أس���همت الورش���ة ف���ي تعزيز التعاون اإلقليم���ي والقدرات 

للتخطي���ط خليارات التكي���ف والتخفيف للمناطق الس���احلية والبحرية 

املس���تندة على نهج النظام البيئي، وإدراجها في املس���اهمات احملددة 

وطني���ًا، وللمضي قدما في تفعيل ذلك، ناقش���ت الورش���ة عدة خيارات 

وتوصيات من أهمها:

• وضع أطر ودالئل استرش���ادية لإلجراءات املستندة على نهج النظم 
اإليكولوجي���ة للتكيف على تأثيرات التغير املناخ���ي، مع وضع أولوية 

لإلج���راءات التي حتقق اصطياد انبعاثات الكربون كمنفعة مش���تركة 

للتخفي���ف، مثل بيئات املانغروف واألعش���اب البحرية واملس���تنقعات 

امللحي���ة )الكرب���ون األزرق(، نظ���رًا للخدمات الضخم���ة التي تدعم 

إجراءات التكيف من خالل هذه النظم اإليكولوجية، مثل س���بل العيش 

من مصائد األسماك والسياحة وحماية السواحل

• بالنظ���ر إلى الطبيعة العابرة للحدود لتوزيع معظم النظم اإليكولوجية 
الس���احلية، ينبغ���ي دعم اجله���ود الرامية إلى موائم���ة بعض أدوات 

السياس���ة العامة حيثما أمكن، وحتقيقا لهذه الغاية، ينبغي دراس���ة 

اجله���ود التي تبذله���ا املناطق األخرى من حي���ث التحديات والفرص 

واالمكانيات املتوفرة لثروات هذه النظم في اإلقليم.

• وض���ع خطط متكاملة لتمويل مش���روعات التكي���ف والتخفيف على 
أس���اس النظم اإليكولوجية الس���احلية، من املصادر املختلفة الوطنية 

والدولية واحلكومية واخلاصة.

• االس���تفادة من دراس���ات وجتارب إدارة بيئات الكربون األزرق في 
مناطق أخرى لتحديد الدروس التي ميكن تطبيقها في اإلقليم.

• ينبغي االس���تمرار في عقد س���منارات وورش إقليمية ملناقشة كيفية 
التعاون ب���ن دول الهيئة في تنفيذ اتفاق باري���س فيما يتعلق بالنظم 

اإليكولوجية الس���احلية، ولضمان مش���اركة اجلهات ذات الصلة في 

اتخاذ إجراءات ملموس���ة، ويوصى باس���تدامة الش���راكة بن الهيئة 

والبنك اإلسالمي للتنمية في تنظيم مثل هذه الورش في املستقبل.

• التركيز على دعم جهود األبحاث املتعلقة بتوفير األدلة االسترشادية 
والقاع���دة املعلوماتية للنظم اإليكولوجية الس���احلية في البحر األحمر 

واملهمة لتطبيق اإلجراءات املستندة على هذه النظم.

• العم���ل على تطوير مقترح مش���روع إقليمي ل���دول الهيئة يركز على 
التكيف املستند على النظم اإليكولوجية مع املنافع املشتركة للتخفيف 

من خ���الل حماية موارد الكرب���ون األزرق. وميكن تطوير املش���روع 

باالستفادة من الدول األعضاء املؤهلة للدعم املالي من صندوق التغير 

املناخي والدعم الفني من املنظمات ذات الصلة، والش���راكة مع البنك 

اإلسالمي للتنمية لدعم دراسات مرحلة إعداد مقترح املشروع، ومكون 

بناء القدرات في مرحلة تنفيذ املشروع.
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ورشة العمل التدريبية حول األهمية اإليكولوجية والجهود المطلوبة 
لحماية المناطق البحرية المحمية في جيبوتي

2-6 نيسان/أبريل 2017م
جيبوتي – جمهورية جيبوتي

في إطار مشروع "اإلدارة االس���تراتيجية بنهج النظام البيئي في 

البحر األحمر وخليج عدن" والذي تنفذه الهيئة اإلقليمية للمحافظة 

على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن بالتع���اون مع البنك الدولي، 

نظمت الهيئة اإلقليمية دورة تدريبية ملعلمي املس���تقبل، الطالب في 

معهد تكوي���ن املعلمن في جمهورية جيبوتي، خ���الل الفترة 6-2 

أبريل 2017م وذلك لتدريبهم حول األهمية األيكولوجية للمحميات 

البحرية واجلهود املطلوبة للحماية مع أخذ جزيرتي موشا ومسكالي 

في شمال البالد كمثال يحتذا به.

وذل���ك ملا حتتضنه احملميات البحرية من تن���وع حيوي كبير ومهم 

للغاية، ولضرورة إدارة تلك احملميات بطريقة مستدامة حتافظ عليها 

لألجيال القادمة؛ وألهمية دور املعلم في نشر الوعي البيئي والثقافة 

البيئية لدى ش���ريحة واس���عة من الطلبة بشكل مستمر ومستدام. 

تأتي هذه الدورة التدريبية والتي اس���تمرت خمس���ة أيام من 3-2 

نيس���ان/أبريل 2017م للطلبة املعلمن الناطقن باللغة الفرنسية؛ 

ومن 4-5 نيس���ان/أبريل 2017م للطلبة املعلمن الناطقن باللغة 

العربي���ة. ومت تخصي���ص الي���وم اخلامس لرحل���ة ميدانية حملمية 

هاراموس جلميع الطلبة املعلمن املش���اركن بالورشة التدريبية. 

حضر ورش���تي العمل ما يقرب من مائة وعشرين )120( معلمًا 

ومعلمًة. 

كذل���ك  مت التباحث مع إدارة املعهد بأن يتم تنظيم هذه الورش���ة 

بش���كل منتظم س���نويًا وبحيث يتم تضمينها بشكل دائم ضمن 

اخلطة الدراس���ية ملعهد تكوين املعلمن ابت���داء من العام القادم 

مما يعزز قدرات املعلمن في مجال البيئة ويس���اعدهم في عملهم 

املس���تقبلي كمعلمن وس���يكون هذا أحد املخرجات املس���تدامة 

لبرنامج التوعية البيئية.

مت افتتاح الورش���ة باللغة الفرنسية بحضور األمن العام لوزارة 

التعلي���م الوطني الدكتور/ عبد الله مهيوب، ومدير اإلدارة البيئية 

لوزارة اإلسكان والتعمير والبيئة األستاذ/ حسن ريراش روبله، 

ومدي���رة معهد تكوين املعلمن الس���يدة/ عائش���ة ف���رح طيريه، 

ومستشار وزير اإلس���كان والتعمير والبيئة األستاذ/ آدم حسن 

علمي ومنس���ق برنامج التوعية بالهيئة اإلقليمية األستاذ/ حبيب 

عبدي حسن.

وف���ي كلمة ألقاها أش���ار األم���ن العام ل���وزارة التعليم الوطني 

الدكت���ور/ عبد الله مهيوب بأن عقد هذه الورش���ة يأتي في إطار 

التوعية البيئية
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نظمت الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 

األحمر وخليج عدن )بيرسجا( بالتعاون مع وزارة 

اإلس���كان والتعمير والبيئة ف���ي جمهورية جيبوتي 

ورشة عمل تدريبية وطنية لإلعالمين حول موضوع 

"أهمي���ة املناط���ق البحري���ة احملمية ف���ي التنمية 

االقتصادية" خالل الفترة 23-27 إبريل 2017م.

 حض���ر حفل االفتتاح الس���يد / دين���ي عبد الله 

عمر- األمن العام لوزارة البيئة والس���يد/ حسن 

ريراش - مدير اإلدارة البيئية والسيد/ آدم حسن 

علم���ي- مستش���ار وزير البيئة واملنس���ق الوطني 

للفّعالية.

 قام بتقدمي التدريب األس���تاذ حسن القحطاني - 

إعالمي سعودي، ومن الهيئة كل من السيد حبيب 

حس���ن عبدي – منسق برنامج التوعية، والدكتور 

سليم محمود املغربي – اخلبير البيئي، كما شارك 

خبراء بيئيون من وزارة البيئة في جيبوتي. 

شارك في الورشة ممثلون لوسائل اإلعالم احمللية 

املقروءة واملرئية واملسموعة أبرزها صحيفة القرن، 

إذاعة و تلفزون جيبوتي، اإلذاعة املدرسية التابعة 

لوزارة التربية الوطنية. 

تأتي هذه الدورة التدريبي���ة جزء من جهود الهيئة 

مع وزارة البيئة في جيبوتي لبناء قدرات اإلعالمين 

للقيام بتوعية املجتمع على مشاكل البيئة وضرورة 

التح���رك جتاهها من خالل وس���ائل اإلعالم. فمن 

املعروف أن لوس���ائل اإلعالم املختلفة القدرة على 

التواصل والتفاعل مع شرائح متعددة وواسعة من 

ورشة العمل التدريبية 
حول أهمية المناطق البحرية المحمية
 في التنمية االقتصادية في جيبوتي

تأهيل وتوعية معلمي املس���تقبل مبوض���وع احلفاظ على البيئة وأهميتها 

مما سيساعدهم في املستقبل على نشر الوعي البيئي لدى طلبة املدارس 

ويس���اعد على إنش���اء نوادي حلماية البيئة في املدارس. وقد أثنى على 

جه���ود الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحم���ر ودعمها 

ومشاركتها لهذا النشاط الهام في جمهورية جيبوتي.

من جهته ش���كر األس���تاذ/ حس���ن ريراش روبله - مدير اإلدارة البيئية 

ب���وزارة البيئة – الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 

عدن على ودعمها لعقد هذه الورش���ة. كما أش���ار إلى أن وزارة اإلسكان 

والتعمير والبيئة بجمهورية جيبوتي هي اجلهة املسؤولة رسميًا عن إعالن 

وإدارة احملمي���ات بالبالد، وأن تدريب الطلبة املعلمن على األهمية البيئية 

لتلك احملميات س���يكون له األثر الكبير في مس���اندة جهود الوزارة ونشر 

رس���التها في احلفاظ على البيئة بشكل مستدام من خالل أفواج الطالب 

الذين سيتخرجون من معهد تكوين املعلمن.

كما وجه من جانبه األس���تاذ/ حبيب عبدي حس���ن – منس���ق برنامج 

التوعية البيئية بالهيئة التحية والتقدير باس���م سعادة األمن العام للهيئة 

األس���تاذ الدكتور/ زياد بن حمزة أبو غرارة إلى وزارتي التعليم والبيئة 

في جيبوتي وإلى كافة املنظمن لهذه الورشة واملشاركن فيها. كما شرح 

أهمية هذه الورشة في نشر الوعي البيئي وحتقيق التنمية املستدامة من 

خالل املعلمن املتدربن ومبا يخدم أهداف مشروع اإلدارة االستراتيجية 

بنهج النظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن. 

قدم الدكتور س���ليم محمود املغربي، اخلبي���ر البيئي في الهيئة اإلقليمية 

ع���دة محاضرات باللغتن الفرنس���ية والعربية ح���ول املزايا اإليكولوجية 

للبح���ر األحمر وخليج ع���دن، واحملميات البحرية تعريفه���ا وتصنيفها، 

املخاطر الت���ي تتعرض لها احملميات البحرية ف���ي إقليم البحر األحمر 

وخليج ع���دن، أهمية الش���عاب املرجانية في اإلقلي���م وإدارة احملميات 

البحرية. كما ش���ارك في إلقاء احملاضرات السيد/ آدم علمي والسيد/  

إدريس والسيد /محمد الطاهر والسيد/ فؤاد حسن من وزارة اإلسكان 

والتعمير والبيئة بجمهورية جيبوتي.

ولقد كان للزيارة امليدانية التي قام بها املش���اركون أثر كبير في تعريف 

املشاركن باحملميات على أرض الواقع وتلمس األثر اإليجابي الذي تلعبه 

احملميات في حماية البيئة البحرية والساحلية والتنوع احليوي بهما. كما 

كان للشرح امليداني الذي قدمه الدكتور سليم املغربي للمشاركن فائدة 

كبيرة اس���تطاعوا من خاللها تلمس الواقع والتعرف عن قرب على بعض 

الكائن���ات النباتية واحليوانية املوجودة على اجلزيرة واالستفس���ار عنها 

ومعرفة دورها الهام في الطبيعة. 

واختتمت الدورة التدريبية بحفل مهيب حضر فيه شخصيا وزير التعليم 

ووزير البيئة وكبار املس���ؤولن في الوزارتن حيث ألقيت كلمات حتفيزية 

للطالب واملعلمن قبل تكرميهم وتوزيع الشهادات. 

23-27 نيسان/أبريل 2017م
جيبوتي – جمهورية جيبوتي
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املجتم���ع كما باس���تطاعتها نقل 

املعلومة املص���ورة واملوثقة ألكبر 

عدد من املواطنن. وبالتالي فإن 

توعية وتأهيل مثل هذه الشريحة 

الهامة س���يمكن الوزارة من نشر 

املعلومات البيئية ألكبر ش���ريحة 

ممكنة من أفراد املجتمع ويساهم 

في حماية البيئة وحتقيق التنمية 

املستدامة في جيبوتي.

استغرق البرنامج التدريبي يومي 

لإلعالمي���ن  ابري���ل(   24-23(

الناطقن باللغة الفرنسية ويومن 

آخري���ن ) 25-26 ابريل( لإلعالمي���ن الناطقن 

باللغ���ة العربية ويوم 27 ابريل رحلة ميدانية لكافة 

اإلعالمي���ن حملمية حاراموس ف���ي جنوب عاصمة 

جيبوتي. حيث اس���تمع اإلعالميون لش���رح عملي 

عن احملمي���ات البحرية وعن أش���جار املاجنروف 

وأهميته���ا البيئي���ة واالجتماعي���ة واالقتصادي���ة 

وأهميته���ا ألفراد املجتم���ع احمللي كمصدر للوق���ود والرعي والبناء 

وأهميتها للطيور املهاجرة وحماية الش���واطئ من النحر واالجنراف 

ومصدر هام لألكس���جن وينقي اجلو من ثاني أكسيد الكربون أحد 

الغازات الدفيئة الت���ي تؤدي إلى ظاهرة االحتباس احلراري. وصل 

عدد املش���اركن الكلي ثمانية وس���تون )68( متدرب���ا من مختلف 

وسائل اإلعالم. 
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ش���اركت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحم���ر وخليج عدن في 

مؤمتر البيئة البحرية األول الذي عقد في فندق "كورال" مبدينة بورس���ودان على 

س���احل البحر األحمر حتت عنوان )معًا الستدامة املوارد البحرية( وذلك خالل 

الفترة من 20 – 22 أيار/مايو 2017م. ويهدف املؤمتر إلى التعريف بقضايا 

البيئة واملوارد الطبيعية البحرية والساحلية وتكامل دور املركز القومي السوداني 

ملكافح���ة التلوث بالزيت مع اجلهات ذات الصلة وتس���هيل وتقليل العقبات التي 

تواجة تنفيذ اخلطة الوطنية للتلوث بالزيت وأهمية التوعية والتثقيف وتفعيل دور 

املجتم���ع احمللي في حماية البيئة البحرية وحتديد املش���كالت وقضايا املناطق 

الساحلية السودانية. 

وقد حضر االفتتاح الرس���مي معالي وزي���ر البيئة وامل���وارد الطبيعية والتنمية 

العمرانية، الدكتور حس���ن هالل، ومعالى والي والية البحر األحمر، م. حس���ن 

حام���د، والدكتور محجوب حس���ن، منس���ق املؤمتر، والدكت���ور عمر مصطفي 

عبدالق���ادر، وكيل وزارة البيئة واملوارد الطبيعي���ة والتنمية العمرانية، والدكتور 

محمد ساتي نيابة عن الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 

عدن، والدكتور ممدوح مليجى، مدير مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية 

بالبحر األحمر وخليج عدن، والس���يد أمين عبد الواح���د، مدير غرفة العمليات 

املركزية بجهاز شؤون البيئة املصرى.

وكش���ف معالي وزير البيئة واملوارد الطبيعية لدى مخاطبته اجللسة االفتتاحية 

للمؤمتر عن قيام مش���روع املركز القومي لالستجابة للتلوث بالزيت بالسودان 

معتب���رًا إياه خط���وة فاعلة لتحقيق حماي���ة البيئة البحري���ة وتقلياًل ألضرار 

تل���وث مياه البح���ر األحمر بالزيوت، وأوضح أن املركز يوفر الكش���ف املبكر 

واستش���عار حوادث تلوث املي���اه بالزيوت للتعامل معها ف���ور حدوثها تقليال 

حلدوث انتشارها عبر الس���احل. وأوضح أن املركز سيوضع ضمن منظومة 

الشبكة اإلقليمية ملراكز تلوث الزيوت والتي ترعاها الهيئة اإلقليمية للمحافظة 

بئية البحر األحمر وخليج عدن .

م���ن جانبه تعهد والي والية البحر األحم���ر املهندس علي أحمد حامد برعاية 

حكومة الوالية للمؤمترات واألنش���طة التي ته���دف إلى حماية احلياة البحرية 

بوصفها واحدة من املوارد االقتصادية الهامة التي تس���هم في زيادة الدخل 

القوم���ي مبينًا أن حكومته اتخذت حزمة إجراءات حلماية الس���احل من بينها 

قي���ام مركز لتنظي���م مواعن الصي���د بالبحر األحمر بجان���ب تركيب خمس 

ش���مندورات لضمان عدم وجود أي أثر بيئي لليخوت السياحية مشددًا على 

ضرورة تشجيع السياحة الصديقة للبيئة مشيرًا إلى أهمية احملميات البحرية 

ودورها في جذب السياح تعزيزًا لالقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية بالبالد.

وقد قدمت من خالل فعاليات املؤمتر 28 ورقة بحثية في ش���تى شؤون البيئة 

البحرية تناولت املوارد البحرية والتلوث بالنفط والتشريعات اإلقليمية والدولية 

حلماية البيئة البحرية. وقد خرج املؤمتر بتوصيات عديدة من أهمها إنش���اء 

صندوق حلماية البيئة البحرية واحملافظة عليها من مخاطر التلوث.

مؤتمر البيئة البحرية األول 

20-22 أيار/مايو 2017م
بورسودان – جمهورية السودان
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الملتقى األول للجهات والجمعيات البيئية التطوعية في السعودية

17- أيار/مايو 2017م
جدة – اململكة العربية السعودية

أقام���ت الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر األحم���ر وخليج عدن 

بالتع���اون مع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئ���ة أول ملتقى للجمعيات 

واجله���ات التطوعية العاملة في مجال البيئة في اململكة العربية الس���عودية 

مبدينة جدة خالل الفترة 16-17 أيار/مايو 2017م. ش���ارك في امللتقى 

أكث���ر من 100 جمعية بيئية ومتطوعن بيئي���ن وجهات حكومية ومنظمات 

إقليمية ودولية بهدف تنظيم اجلهود التطوعية الّرامية حلفظ البيئة وذلك عبر 

توقيع ميثاق ينسق ويوّحد جهود جميع اجلهات املعنية بالبيئة في البالد.

وفي اجللس���ة االفتتاحية قدم البروفيسور زياد حمزة أبو غرارة، األمن 

الع���ام للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن، 

كلمة أش���اد فيها بدور الهيئة العامة لألرص���اد وحماية البيئة في جمع 

جهود املتطوعن في حقل البيئة على إطار موحد مما يدعم تسهيل العمل 

البيئي ويوسع أفاقه في املجتمع السعودي. كما قدم الشكر باسم الهيئة 

وال���دول األعضاء فيها للمملكة العربية الس���عودية - دولة املقر للهيئة - 

على دعمها املتواصل للهيئة لتحقيق أهدافها في اإلقليم.  

وقبل إعالن انطالق امللتقى رحب معالي الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، 

الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة، باملش���اركن وأش���ار بأن الهدف 

من امللتقى هو »التعاون في حتقيق ش���راكة متكاملة وفق آلية مدروس���ة 

ف���ي تعزيز الدور والوعي البيئي جلميع أف���راد املجتمع وتوجيه الطاقات 

الوطنية الفاعلة للبذل والعطاء في حماية البيئة والتنمية املستدامة«.

وقد احت���وى برنامج امللتقى العديد من احملاض���رات حول دور القطاع 

احلكومي واملنظم���ات البيئية، وجتارب اجلمعيات واجلهات املش���اركة، 

كم���ا عرضت أفكار ومقترحات حول املب���ادرات التطوعية باإلضافة إلى 

اس���تعراض واقع العمل البيئي في اململكة. وكان خلبراء الهيئة اإلقليمية 

مس���اهمة في تقدمي احملاضرات حول جترب���ة الهيئة في احملافظة على 

البيئة واإلدارة املالية لدى اجلمعيات التطوعية. 

وناقش املش���اركون في امللتقى »ميثاق ش���راكة« ال���ذي اقترحته الهيئة 

العام���ة لألرصاد وحماية البيئة والذي يدعوا إلى تنس���يق العمل البيئي 

التوعوي. وبحسب الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة يعتبر هذا امليثاق 

اإلط���ار العام لتنظيم العمل بن اجلمعيات األهلية ومؤسس���ات املجتمع 

املدني التي تعمل في مجال البيئة وبن اجلهة احلكومية املختصة بحماية 

البيئ���ة وهي الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، لتعمل كافة األطراف 

على تنمية هذا التعاون في مجال حماية البيئة وفي إطار االختصاصات 

واألنظمة املرعية، وذلك عبر تبادل اخلبرات واملعلومات واملس���اعدة على 

تنمي���ة اإلمكانات الوطنية الق���ادرة على تقدمي واقت���راح احللول البديلة 

ملواجهة التحديات البيئية وضمان اس���تمرارية عملية التنمية مع احلفاظ 

على سالمة النظام األيكولوجي للموارد الطبيعية في اململكة.

اتفق املشاركون في امللتقى على التعاون اجلاد في حتقيق األهداف التي 

يس���عون إليها من خالل امليثاق املطروح وذلك عبر الشراكة الفاعلة بن 

أطراف امليثاق ألجل حماي���ة البيئة. وفي إطار اختصاصات كل طرف، 

وفت���ح قنوات اتصال لتبادل األراء واخلبرات واملعلومات واالستش���ارات 

والدراس���ات البيئية بن األطراف، والعمل على تنمية اإلمكانيات الوطنية 

فى مجال حماية البيئة وتقدمي كافة التس���هيالت الالزمة إلنش���اء وتنمية 

عالق���ات التعاون بينهم فى تقييم حالة البيئة وتقوميها ومتابعة التطورات 

املس���تجدة في كاف���ة مجاالت البيئة ونش���ر الوعي البيئ���ي على جميع 

املستويات للحفاظ على البيئة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.

وف���ي اخلتام أعلن معال���ي الدكتور/ خليل بن مصل���ح الثقفي، الرئيس 

العام لألرصاد وحماية البيئة، عن جائزة التميز التي تعنى بتعزيز العمل 

التطوعي في مجال حماية البيئة لتكون حافزًا للمتميزين في هذا العمل.
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نظم���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن حتت 

رعاية صاحب الس���مو امللكي األمير فيصل بن س���لمان بن عبد العزيز أمير 

منطقة املدينة املنورة وبالتعاون مع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ملتقى 

حول البيئة من منظور إس���المي حتت عنوان )دور اخلطاب الديني في حماية 

البيئة( خالل الفت���رة 10-11 كانون األول/يناي���ر 2018م باملدينة املنورة. 

ويهدف امللتقى إلى توعية املجتمع بأهمية البيئة واحلفاظ عليها وذلك من خالل 

املبادئ والقيم اإلس���المية التي تقدم األسس الس���ليمة والقيم املتكاملة التي 

توجه شتى مناحي احلياة. 

وش���ارك في امللتقى جمع من العلماء كفضيلة الشيخ صالح عواد املغامسي، 

وفضيلة الش���يخ الدكتور عائ���ض القرني، وفضيلة الش���يخ الدكتور والقارئ 

عب���د الله بصف���ر باإلضافة إلى نحو 100 إمام وخطيب من وزارة الش���ؤون 

اإلس���المية واألوقاف والدعوة واإلرش���اد ومس���ؤولن من اجله���ات احلكومية 

والهيئات اإلقليمية والدولية. 

وفي كلمة القاها األستاذ الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، األمن العام للهيئة 

اإلقليمي���ة للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج ع���دن، أّكد بأن "الوازع 

الديني هو أهم وس���يلة لضبط سلوك األفراد وممارساتهم اليومية للحفاظ على 

البيئة". حيث جعل الله اإلنس���ان خليفًة في األرض من أجل إعمارها والقيام 

باس���تثمارها واستغالل مواردها الطبيعية لس���د احتياجاته بصورة متوازنة، 

ولكن أس���اء بعض بني البش���ر على م���ر العصور فهم حقيق���ة هذه اخلالفة، 

فلم يراعوا حقها، بل أفس���دوا في األرض ولهذا جاءت فكرة عقد هذا امللتقى 

لب���ذل املزيد من اجلهود للمحافظة على البيئة من خالل التذكير بأهمية الوازع 

الديني. 

ومن جانبه قال معالي الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، رئيس الهيئة العامة 

لألرصاد وحماية البيئة، بأن الهيئة تس���عى من خ���الل هذا امللتقى التركيز 

على أهمية توعية األفراد من قبل الدعاة وأئمة املساجد والتأكيد على أهمية 

توجيه املجتمع ملا فيه استصالح للبيئة واستدامتها وفق منظور إسالمي.

ش���ملت محاور امللتقى ف���ي اليوم األول مواضيع "دالئ���ل البيئة في القرآن 

والس���نة النبوية" و"التنمية املستدامة باملنظور اإلسالمي"، وكذلك "األحكام 

الش���رعية والقوانن البيئية في اإلس���الم" و"املس���ؤولية املجتمعية واملنظور 

اإلس���المي". أما اليوم الثاني فقد ناقش املش���اركون في 4 جلسات ضمت 

14 متحدث���ًا محاور "التحديات البيئية" و"البيئة البحرية والس���احلية" و"أثر 
األحكام الشرعية على صون البيئة" كما متت مناقشة "جتارب ومناذج حول 

البيئة البحرية وآثارها على املجتمع" و"نظرة على واقع املجتمع احمللي نحو 

البيئة" و"مناذج للتعامل مع القضايا البيئية" و"جهود هيئة اإلغاثة اإلسالمية 

في حماية البيئة".

وجتدر اإلش���ارة إلى أن املختص���ن من الهيئة اإلقليمي���ة قدموا مواضيع 

اجللس���ة حول البيئة البحرية والساحلية حيث عرض الدكتور سليم محمود 

املغرب���ي محاضرة بعن���وان "األهمية البيئية واالقتصادي���ة والثقافية للبحر 

األحمر" وقدم الدكتور ماهر عبد العزيز محاضرة بعنوان "الظواهر الغريبة 

واملعجزات في البحر األحم���ر" وقدم الدكتور أحمد خليل محاضرة بعنوان 

"الضغوط البش���رية على البيئات البحرية والس���احلية". كما ألقى األستاذ 

حبيب عبدي حسن من الهيئة اإلقليمية محاضرة بعنوان "نظرات عن البيئة" 

في اجللسة األخيرة للملتقى. 

خل���ص امللتقى إلى مجموعة من التوصيات أهمها )1( تبنى ملتقى س���نوي 

حول اإلس���الم والبيئة، )2( إنش���اء محاكم بيئية خاصة، )3( إعداد كتب 

علمي���ة ح���ول اخلطاب الدين���ي في حماي���ة البيئة من قبل وزارة الش���ؤون 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. 

ملتقى البيئة من منظور إسالمي “دور الخطاب الديني في حماية البيئة”

10-11 كانون الثاني/يناير 2018م
املدينة املنورة – اململكة العربية السعودية
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انعقدت قمة مؤمتر األمم املتحدة حول التغير املناخي الثالثة والعشرين 

)COP 23(، خ���الل الفت���رة م���ن 6 إلى 17 نوفمب���ر 2017، حيث 

اجتمع���ت وفود دول العالم وس���ط تطلع���ات كبيرة للنه���وض بأهداف 

وطموح���ات اتفاقية باريس )2015( وحتقيق التقدم املنش���ود بش���أن 

املب���ادئ التوجيهية لتنفيذ هذه االتفاقية. وق���د مت تنظيم القمة الدولية، 

والتي يش���ار إليها رس���ميًا بوصفها مؤمتر األطراف لالتفاقية اإلطارية 

ح���ول التغير املناخي 23/بروتوكول كيوت���و 13/ اتفاقية باريس 1-2 

)COP 23/ CMP 13/ CMA 1-2( ف���ي مدين���ة بون بأملانيا، 

حيث اس���تضافتها أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش���أن التغير 

املناخي، وترأستها جمهورية جزر فيجي. وقد ألقى االنسحاب األمريكي 

م���ن اتفاقية باري���س )2015( بعض الظالل على اجل���و العام للمؤمتر 

وإصرار الوفد األمريكي على مناقش���ة موضوع "املسؤولية التفضيلية" 

والواردة في اتفاقية كيوتو وضرورة العمل على إلغائها.

وحسبما اتفق، فإن القمة 23 تأتي بعد اتفاقية باريس )2015( بعامن، 

لتتمحور كمثيلتها الس���ابقة )قمة 22 في مراكش( حول املسائل الفنية 

املتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية املهمة. حيث تواصل بلدان العالم التفاوض 

بشأن التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل االتفاقية التي من املفترض أن يبدأ 

العمل بها اعتبارًا من ع���ام 2020، وقد تركزت بالفعل املفاوضات في 

هذا األمر حلد كبير.

بيد أن أحد املوضوعات التفاوضية برزت كنقطة خالف في األيام األولى 

للمؤمتر، وهي التزامات العمل املناخي واإلجراءات املطلوبة خالل الفترة 

احلالي���ة حتى عام 2020، أي قبيل بدء العم���ل باتفاقية باريس، حيث 

تبدي البل���دان النامية قلقًا كبيرا من أن البلدان الغنية لم تفعل ما يكفي 

للوفاء بالتزاماته���ا وخاصة مبلغ ال 100 بليون دوالر والتى تعهدت بها 

الدول الغنية في قمة كوبنهاغن 2009م. وتعتبر هذه االلتزامات منفصلة 

عن التزامات اتفاقية باريس التي س���تدخل حيز التطبيق اعتبارًا من عام 

2020. كما متت مناش���دة الدول التى لم تص���ادق على "تعديل الدوحة" 
بس���رعة املصادقة عليه قبل نهاية العام 2020م وقامت بعض الدول مثل 

بريطانيا وأملانيا بالتوقيع عليه داخل فعاليات املؤمتر.

وق���د أبدت البل���دان النامية، مبا في ذل���ك الصن والهند، قلقًا بش���كل 

خ���اص من أن العمل املناخي ف���ي الفترة ما قبل ع���ام 2020 لم ينال 

 ،)COP 23( حيزُا رس���ميًا في جدول أعمال مفاوضات القمة احلالية

وأكدت بذلك على ضرورة بذل مس���احة كافية ملناقشة هذا املوضوع في 

القم���ة، بحّجة أن اإللتزامات ف���ي هذه الفترة متثل جزءًا أساس���يًا من 

بناء الثق���ة في بقية املفاوضات. وفي البداية، أب���دت العديد من البلدان 

املتقدمة رفضها لهذا املطلب والتقليل من أهميته، واحلث على التركيز في 

الفت���رة ما بعد 2020. ولكن ف���ي نهاية املطاف اعترفت به، ومت تضمن 

 Pre-2020( طم���وح العمل املناخي في الفترة ما قبل 2020 وتنفيذه

Ambition(، حيث ش���كل ذلك جزءًا كبيرًا من نص قرار القمة احلالية 
)COP 23( التي مت التوافق عليها الحقًا. وش���مل ذلك اتفاقًا لتشكيل 

دورات تقيي���م إضافية في عامي 2018 و 2019 الس���تعراض التقدم 

احملرز في خفض االنبعاثات، فضاًل عن تقييم التمويل املناخي في عامي 

2018 و 2020، وإعداد تقرير ش���امل عن أنشطة ما قبل 2020، وذلك 
قبيل انعقاد القمة 24 ملؤمتر األطراف، والتي س���تعقد في ديس���مبر من 

)COP 23( قمة التغير المناخي الثالثة والعشرون

بون، أملانيا، - نوفمبر 2017م

مقاالت
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العام احلالي 2018 في مدينة كاتوفيتشي، ببولندا.

فيما يتعلق بالفترة ما بعد 2020، فقد س���بق وج���ود اتفاق بن الدول منذ 

عام���ن في باريس عل���ى القيام مبراجعة في عام 2018 م���ن أجل "تقييم" 

كيفية التقدم احملرز في إجراءات العمل املناخي، وتستخدم معلومات التقييم 

إلطالع اجلولة القادمة من املس���اهمات احمل���ددة وطنيًا )NDCs(، املقرر 

تقدميه���ا في ع���ام 2020. ويعتبر ه���ذا املنهج الذي يتبن���ى ما يعرف بال 

"الطموح املع���زز" )enhanced ambition(- وهو مصطلح مت تداوله 

كثي���رًا في مؤمترات األطراف - كمحفز هام آللي���ة "االتفاق" التي وضعتها 

اتفاقي���ة باريس على امل���دى الطويل، والتي تهدف إلى زيادة الطموح في كل 

دورة مدتها خمس سنوات. 

 Talanoa( "وف���ي هذه القمة مت تداول مصطلح جديد هو "ح���وار تاالنوا

 Facilitative( "ب���داًل عن مصطلح "احل���وار التيس���يري )Dialogue
Dialogue( ال���ذي مت تداول���ه س���ابقًا لتس���مية العمل املطل���وب في عام 
2018، و كلم���ة تاالن���وا هي كلمة محلية وتقليدية منتش���رة في فيجي ودول 

الباسيفيك تعبر عن الشمولية والتشاركية والشفافية.

وقد مت إدراج "النهج" النهائى حلوار تاالنوا كمرفق مكون من أربع صفحات 

لق���رار مؤمتر األطراف )COP 23( ، ويتمحور النهج حول ثالثة أس���ئلة: 

"أي���ن نحن؟ أين نريد أن نكون؟ وكيف نصل إل���ى هناك؟ "- باإلضافة إلى 

تضم���ن تفاصيل جديدة، مثل قرار قبول املدخ���الت من أصحاب املصلحة 

غي���ر األطراف بجانب األطراف، وقرار إنش���اء منصة عل���ى اإلنترنت لتلقي 

املدخالت، وتركيز خاص على اجلهود التي تتم خالل الفترة ما قبل 2020. 

كم���ا متت اإلش���ارة إلى أن احلوار "يجب أال يؤدى إلى مناقش���ات تتس���م 

باملواجهات والصراعات أو عزل األطراف بصورة منفردة".

وس���تبدأ املرحلة التحضيرية من حوار تاالنوا اآلن وتستمر على مدى السنة 

احلالية 2018، حيث تأتي بعدها املرحلة السياسية التي يعقدها الوزراء في 

الدورة 24 ملؤمتر األطراف في بولندا. وس���وف يشكل نشر التقرير اخلاص 

للجن���ة الدولية املعني���ة بتغير املناخ )IPCC( في س���بتمبر 2018 مرحلة 

مفصلي���ة في حوار تاالنوا كما هو موضح في الش���كل )1(. كما سيش���هد 

مؤمت���ر COP 24 خامت���ة حوار تاالنوا مع "املرحلة السياس���ية"، كما هو 

موضح في الشكل )2(.

 ومثلم����ا مت في القمة 22 مبراكش، تركزت املفاوضات في هذه القمة (23) 

عل����ى مواصلة اجلهود إلحراز تق����دم كبير في وضع "دلي����ل قواعد باريس" 

)Paris rulebook(، حيث يق����ود ذلك إلى وضع قواعد وإجراءات تقنية 

أكثر للوفاء بطموحات اتفاقية باريس. ويش����رف على هذه املناقشات الفريق 

العام����ل املخصص واملعن����ي باتفاقية باري����س )APA(. ويغطي عمل هذا 

الفري����ق عدة مجاالت، منها وضع إطار للتعهدات الوطنية )املعروفة باس����م 

املس����اهمات احمل����ددة وطني����ًا - NDCs(، واإلبالغ عن جه����ود التكيف، 

واإلبالغ الشفاف عن اإلجراءات املتخذة في "عملية التقييم العاملية" في عام 

2023، وكيفية رصد االمتث����ال التفاقية باريس. ويأتي املوعد النهائي لعمل 
الفري����ق في هذه املوضوعات في مؤمتر األط����راف القادم في بولندا واملقرر 

عقده في ديسمبر 2018. بيد أن الهدف في هذه القمة ببون تركز في وضع 

مس����ودة لهذه املب����ادئ التوجيهية للتنفيذ، مع حتدي����د اخليارات واخلالفات 

بأكبر قدر ممكن من الوضوح لبحث احللول املمكنة. وقد تناولت املفاوضات 

سبل بناء القدرات في مجال الشفافية، وجتميع وتنسيق الرؤى حول تطبيق 

املساهمات احملددة وطنيًا.

وكالعادة تش���كل اخلالفات حول القضايا التمويلية مصدر القلق الرئيسي في 

مؤمت���رات األطراف. فبالرغم م���ن حل العديد من قضاي���ا التفاوض باملؤمتر 

خ���الل الي���وم األخير من COP 23، األمر الذي جع���ل الكثيرين يأملون في 

خت���ام اجتماعات القمة في وقت مبك���ر، فإن تفجر اجلدال حول بعض قضايا 

التمويل حال دون ذلك لتمتد مداوالت املؤمتر حتى فجر يوم السبت. وقد ساد 

التوت���ر في اللحظات األخيرة حول املادة 9.5 من اتفاق باريس، والتي تطالب 

البلدان املتقدمة بتقدمي تقاري���ر عن تدفقاتها من التمويل املناخي إلى البلدان 

النامية. ولم يكن هناك حيز رس���مي على جدول أعمال COP 23 ملناقش���ة 

كيفية وض���ع املبادئ التوجيهية لذلك، كما هو احلال مع "ما قبل عام 2020" 

ال���ذي أثير في بداية القمة. واحتجت الدول املتقدمة بأن هذه الطلبات تتجاوز 

ما مت االتفاق عليه من بنود أصال. وفي النهاية، استقر املفاوضون على إتاحة 

مزيد من الوقت ملناقش���ة هذه املس���ألة املتعلقة بالتمويل في اجتماعات ما بن 

الدورات، من اآلن وحتى الدورة )24( ملؤمتر األطراف في ديسمبر 2018. 

وتركزت نقطة اخلالف التمويلي���ة الثانية حول "صندوق التكيف" )AF(، وهو 

صندوق صغير نس���بيا ولكنه ذو أهمية سياس���ية متعدد األطراف للمشاريع 
)UNFCCC :شكل )1( املرحلة التحضيرية حلوار تاالنوا )املصدر

)UNFCCC :الشكل )2( املرحلة اخلتامية حلوار تاالنوا يف القمة 24 )املصدر
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الصغي���رة. وكانت األطراف قد اتفقت من قب���ل على الصندوق والذي 

ينبغ���ي أن يعمل في إطار دعم اتفاقي���ة باريس، ولكن لم يتم البت في 

تفاصي���ل ذلك. وفي وقت متأخر من الي���وم األخير للقمة، اتفقت الدول 

األعضاء في بروتوكول كيوتو، )والذي يخدمه الصندوق حاليا( رسميًا 

عل���ى أن "يخدم الصندوق" اتفاقية باريس". وقد تلقى صندوق التكيف 

أكث���ر من 90 مليون دوالر )مبا في ذل���ك 50 مليون دوالر من أملانيا( 

في تعهدات جديدة خالل مؤمتر األطراف احلالي. كما مت التعهد بنفس 

.)LDCF( املبلغ لصندوق الدول األقل منوا

ومن ناحية أخرى، صرح الرئيس الفرنس���ى اميانويل ماكرون ملندوبي 

COP 23 خ���الل كلمته بأن أوروبا تتعهد بتغطية أى نقص فى متويل 
الهيئة احلكومي���ة الدولية املعنية بتغير املن���اخ )IPCC(. ويأتي ذلك 

بعد قرار الواليات املتحدة بس���حب متويله���ا لهذه الهيئة العلمية. وأكد 

ماك���رون "بأن الهيئة ل���ن تفقد إيورو واحد" م���ن متويلها. كما أعلنت 

اململكة املتحدة بأنها تتعهد مبضاعفة مساهمتها في هذا الشأن. 

كم���ا كان هنالك اتفاق متت مناقش���ته داخل أروقة املؤمتر وهو اإللغاء 

التدريج���ي للفحم األحفوري Coal Phase-out - والذي يش���كل 

أحد أكبر مصادر االنبعاثات - قادته كل من بريطانيا وكندا وانضمت 

إلي���ه بعض بل���دان اإلحتاد األوربي حيث مت االتف���اق على فترة زمنية 

إللغاء إنتاج واس���تخدام الفحم داخ���ل اإلحتاد األوربي حددت ما بن 

2030-2050م لكن غابت عنه بولندا وأملانيا أكبر املنتجن للفحم في 
داخل االحتاد.

تتضم���ن اتفاقية باريس بن���ودًا تعترف بأهمية جتن���ب - ومعاجلة - 

اخلس���ائر واألض���رار )Loss and Damage( الناجمة عن تغير 

املن���اخ. كما ُتقر االتفاقي���ة بأنه يتعن على األط���راف تعزيز "التفاهم 

والعم���ل والدعم" حول هذا املوضوع الرئيس���ي الذى أصبح يش���كل 

هاجس���ًا متزايدًا فى املفاوضات خالل الس���نوات األخيرة. وبالنس���بة 

للبع���ض فقد أصبح ه���ذا املوضوع مبثاب���ة "الركي���زة الثالثة" للعمل 

املناخ���ي إلى جانب التخفيف والتكيف. ولكن خالفًا للتخفيف والتكيف 

)املوعودان مببلغ 100 مليار دوالر س���نويا في التمويل املناخي( فإن 

اخلسائر واألضرار ال توجد لها مصادر متويل حاليًا. وال يشمل مسار 

العمل اخلاص بوضع "دليل قواعد باريس" في الوقت احلالي اخلسائر 

واألضرار كبند في جدول أعماله. ويعني ذلك أن اخلسائر واألضرار ال 

تشغل حيزًا رئيسيًا في سياسات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

التغي���ر املناخي، بالرغم من مطالبة البلدان النامية باحلاجة إلى متويل 

إضافي جديد لها. وقد ش���ملت القمة 23 ملؤمتر األطراف مناقش���ات 

بشأن اخلسائر واألضرار كجزء من عملية تقنية منفصلة على مستوى 

منخفض تسمى آلية وارسو الدولية )WIM(، والتي اتفق عليها أصاًل 

في عام 2013 في COP 19 ببولندا، وهذا مس���ار عمل منفصل لل 

UNFCCC نحو اتفاقية باريس وله جلنة تنفيذية خاصة.
ويعتبر مراقبون أن هنالك حاج���ة ملحة إلى التركيز على تعزيز العمل 

والدع���م، فضاًل عن حتديد مصادر جديدة للتمويل اإلضافي، بش���أن 

اخلس���ائر واألضرار، إلى جانب مبادرات من قبيل الش���راكة العاملية 

اجلديدة بش���أن التأمن املناخي )Insu-Resilience( التي بدأت 

في محادثات هذا العام.

ولع���ل من أبرز نتائج مؤمتر القمة )23( ببون، التقدم الذي أحرز في 

املفاوضات ح���ول الزراعة والتغير املناخي، منهي���ًا بذلك اجلمود في 

املفاوضات حول هذا امللف والذي استمر لسنوات سابقة. ومن نتائج 

ذلك اتفاق األطراف على العمل بشأن سلسلة من القضايا التي تربط 

ب���ن تغير املناخ والزراعة خالل الس���نوات القليلة القادمة والش���روع 

في املناقش���ات التقنية املنفصلة حول هذا املوضوع في مسار موحد. 

وقد طلب من البلدان وفق ذلك تقدمي آرائها بش���أن ما ينبغي إدراجه 

في العمل بحلول مارس 2018، مع خيارات تش���مل كيفية حتس���ن 

كرب���ون الترب���ة وخصوبتها، وكيفية تقييم وس���ائل التكي���ف وتعزيز 

املرونة، وإنش���اء نظم أفض���ل إلدارة الثروة احليوانية. وقد أش���ادت 

منظم���ة األغذية والزراعة )الفاو( به���ذا التقدم احملرز في هذه القمة، 

مما سيكون له أثرًا إيجابًا على األمن الغذائي والتنمية الزراعية حتت 

حتديات تأثير التغير املناخي.

الطريق إلى قمة )24(عام 2018
م���ع اختتام القمة )23( حول التغي���ر املناخي، يتطلع اجلميع إلجناز 

 Paris( "الكثي���ر م���ن العم���ل املتبق���ي إزاء "دلي���ل قواعد باري���س

rulebook( ، ومواصل���ة حوار تاالنوا خ���الل العام احلالي 2018 
ف���ي الطريق نحو القمة )24(، املقرر عقدها في بولندا. وتش���مل أهم 

األحداث واخلطوات القادمة:

- التحلي���ل الفني التاس���ع للتقارير احملدثة كل س���نتن )بون 8-4 

ديسمبر 2017(؛

- القم���ة الدولية "كوكب واح���د" – إميانويل ماكرون في باريس التي 

تركز على التمويل املناخي )12 ديسمبر 2017(؛

- املوع���د النهائي لرف���ع وجهات النظر ح���ول "الزراعة" )31 مارس 

2018(؛
- االجتم���اع ال���وزاري الثاني حول العمل املناخ���ي Moca )أبريل 

2018(؛
- املوع���د النهائ���ي لتقدمي معلوم���ات إضافية عن إج���راءات ما قبل 

2020 )31 مايو 2018(؛
- الدورة الثامنة واألربعن للهيئات الفرعية )أبريل - مايو 2018(؛

- القمة العاملية للعمل املناخي )12-15 سبتمبر 2018 بكليفورنيا(؛

 ”1.5C“ اخلاص ب )IPCC( تقرير الهيئة الدولية للتغير املناخي -

)أكتوبر 2018(؛

- القمة "24" ملؤمتر األطراف في بولندا )ديسمبر 2018(.

املصادر: 

/https://cop23.unfccc.int -
https://cop23.unfccc.int/info-a-z -

https://www.carbonbrief.org/cop23-key-outcomes
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تعتبر الشعاب املرجانية من أهم املوائل البحرية على هذا الكوكب وأكثرها 

تنوع���ًا وإنتاجًا حي���ث ُيطلق عليها غابات البحر االس���توائية. فالش���عاب 

املرجاني���ة مجموعة متنوع���ة من الكائنات احلية الت���ي تتفاعل مع بعضها 

البعض ومع البيئة الطبيعية كما أنها من أش���د املوائل البحرية حساس���ية 

ألي تغيي���ر، فهي قادرة على أن تتعافى على نحو فعال من اخللل الطبيعي 

أو حاالت التلّوث املؤقتة شريطة أن تكون جودة املياه عالية بصفة عامة.

وفي الغالب توجد الش���عاب املرجانية في البحار االس���توائية الدافئة وغير 

العميقة، ألن املرجان الذي يكّون الشعاب ال ميكن أن يعيش في مياه درجة 

حرارته���ا أقل من 18° درجة مئوية، حيث تعتبر درجة احلرارة املثلى لنمو 

املرجان ما ب���ن 26° - 27° درجة مئوية وعند ارتفاع احلرارة إلى أعلى 

من 29° درجة مئوية فإنها تسبب إجهادًا على املرجان وقد يرفع من معدل 

البناء الضوئي للطحالب واملؤثر سلبًا على املرجان.

واملرجان يحمل طحالب مجهرية دقيقة تسمى »زوكسانثيلي« متده بالغذاء 

وتصبغ���ه بألوان زاهية ونابضة باحلياة. وعند ارتفاع حرارة مياه احمليط، 

يجه���د املرجان الذي يط���رد هذه الطحالب، وبالتالي يخس���ر لونه الزاهي 

ويبيض، ثم ينفق إذا لم تعد الطحالب إلى أنسجته في فترة معينة.

وباإلضاف���ة إلى أهمية الش���عاب املرجانية القصوى كبيئ���ة لتكاثر الثروة 

السمكية، فإنها تشكل مصدرًا أساسيًا للغذاء، كما تعتبر مناطق الشعاب 

املرجانية من أهم عوامل اجلذب الس���ياحي. وأش���هر ه���ذه املناطق التي 

يرتادها الس���ياح تقع في أس���تراليا وماليزيا وجزر احملي���ط الهادي مثل 

املالديف وإندونيس���يا والفلبن. ويعتبر س���احل البح���ر األحمر من أجمل 

ابيضاض الشعاب المرجانية
)Coral Bleaching(

صورة )1( شعاب مرجانية غنية بالتنوع وبحالة جيدة  
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وأهم مناطق الش���عاب املرجانية في العالم. وكذلك يحتوي اخلليج العربي، 

بدرجة أقل، على مناطق للشعاب املرجانية التي من املمكن أن تعد مناطق 

للجذب السياحي.

وإلنق���اذ تلك الكائنات البحري���ة التي تلعب دورًا هامًا ف���ي حفظ التوازن 

الطبيع���ي واحلي���وي في البحار، م���ن الضروري احلد م���ن كمية الغازات 

الدفيئ���ة املنبعثة إلى الغالف اجلوي، وإنش���اء مزيد من احملميات البحرية، 

وحماية املوائل البحرية للش���عاب املرجانية، وزيادة الوعي البيئي بن عامة 

الناس، وحتسن مستوى اإلدارة الس���احلية، ومنع إلقاء النفايات السامة 

وامل���واد اخلطرة في البحار باإلضافة إلى توجيه عقوبة لكل من يفعل ذلك، 

واحلد من األثر الس���لبي ملش���اريع التنمية الس���احلية ومشاريع السياحة 

البحرية على املوائل الطبيعية للش���عاب املرجاني���ة، والتركيز على أن ردم 

بعض املناطق الس���احلية ينبغي أن ال يكون على حساب البيئات الطبيعية 

لتلك الكائنات البحرية، والتي سيقود فناؤها إلى إحداث دمار شامل يطال 

كافة عناصر احلياة الطبيعية في بحار العالم.

وتعد ظاهرة ابيضاض الش���عاب املرجانية، م���ن الظواهر املعروفة عامليًا، 

حيث تفقد الشعاب املرجانية ألوانها الزاهية بسبب هالك الطحالب امللونة، 

التي تعيش بداخلها وتغذيها )زوس���انثيلي( ، في عالقة تكافلية مدهش���ة. 

وغالبًا ما يؤدي االبيضاض إلى هالك الشعاب املرجانية.

وابيض���اض الش���عاب املرجاني���ة هو عالمة م���ن الش���عاب املرجانية في 

االستجابة لإلجهاد والضغط الواقع عليها، والتي ميكن أن حتدثها أي من: 

زيادة )األكثر ش���يوعا( أو انخفاض درجة حرارة املياه وزيادة اإلش���عاع 

الشمس���ي والتغيرات ف���ي كيمياء املي���اه )حتميض احمليط���ات( وزيادة 

الترس���يب )بسبب الطمي واجلريان الس���طحي( وبعض األمراض والتغير 

في امللوحة وشدة الرياح، وأيضا التعرض للمد املنخفض.

عملية ابيضاض املرجان )Coral bleaching(: حتدث عملية االبيضاض 

عندما ترتف����ع درجة حرارة املياه أكثر من املعدل الطبيعي، فتقوم الش����عاب 

املرجاني����ة بش����كل دفاعي بط����رد الطحال����ب التكافلية وامللون����ة التي متدها 

باألوكس����جن الض����روري ومتطلبات الطاق����ة الالزمة للبق����اء. حيث ال ينتج 

املرج����ان أصباغَا بنفس����ه تعطيه لونه احلّي وإمنا يع����ود الفضل في ذلك إلى 

طحالب صغيرة ملّونة تعيش في أنس����جته وتؤّمن له األوكس����جن ومتطلبات 

الطاقة مقابَل حصولها عل����ى املأوى اآلمن لتتغّذى وتتكاثر في عالقة تكافلية 

حلب ُتناسب كال الّطرفن. لكن، من املستحيل  فريدة وعجيبة بن املرجان والطُّ

على املرجان عندما يتعّرض إلى إجهاد أو إلى ظروف بيئّية سّيئة أن ُيحافظ 

على ه����ذه العالقة التكافلّي����ة والبقاء على قيد احلياة فتخ����رج الطحالب من 

أنس����جته ويصير لونه أبيض باهت ويتعرض املرجان للموت إذا لم تتحّس����ن 

الظروف البيئّية بسرعة لتعود طحالب جديدة وتتعايش معه.

صورة )2( نوع من املرجان الناري يعاني من ابيضاض جزئي

صورة )3( نوع من املرجان اللني يف شمال احمليط الهادي )أوكيناوا( يعاني من 

صورة )4( غطاء واسع من الشعاب مرجانية يف جنوب احمليط الهادي 
)نيوكاليدونيا( يتعرض لالبيضاض
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وتعتبر الشعاب املرجاني��ة األكثر تعرضًا ملخاطر التغيرات املناخية، كارتفاع 

درجة احلرارة عل�ى س����بيل املث����ال وارتفاع حموضة البحار الناجت من ذوبان 

ثاني أكس����يد الكربون الذي يتكون عنه حم����ض الكربونيك الذي يهدد حياة 

الشعاب املرجانية. 

إن املخاطر التي تواجه الش���عاب املرجانية تتمثل في الدرجة األولى بالتغيرات 

املناخية املتسارعة التي يشه�دها كوكب األرض خالل السنوات القليلة املاضية 

باإلضافة إلى تراكم الغازات الدفيئة في الغالف اجلوي وزيادة حموضة البحار 

واحمليطات األمر الذي أدى ويؤدي إلى ابيضاض الشعاب املرجانية في العديد 

من أماكن تواجد الشعاب املرجانية على مستوى العالم. 

ولقد شهد العالم حدوث تلك الظاهرة في عدد كبير من البيئات البحرية العاملية 

أش���هرها في عام 1998 حيث قدرت بعض الدراس���ات أن 16% من مساحة 

الش���عاب املرجانية في العال���م أصابها الدمار، وأعقب ذل���ك في عام 2002 

ح���دوث مثل هذه الظاهرة، وتع���رض احلاجز املرجاني 

العظي���م في أس���تراليا ألض���رار كبيرة تف���وق بكثير 

املس���تويات التي كانت متوقعة جراء موجتن متتاليتن 

من ابيضاض ش���عابه املرجانية خالل العمن -2015

2016. وق���د أدى ارتفاع درجة حرارة املياه في مارس 
وإبريل من العام 2017 بس���بب التغير املناخي، العام 

املاضي إلى أس���وأ مرحلة ابيضاض للشعاب املرجانية 

عل���ى اإلطالق في ه���ذا احلاجز املرجان���ي املمتد على 

مس���احة 2300 كيلومتر واملدرج منذ سنة 1981 على 

قائمة منظمة يونسكو للتراث العاملي. وكانت التقديرات 

اجلوي���ة والبحرية األولية تدفع إلى االعتقاد بأن 22 في 

املائة من الشعاب املرجانية الواقعة في املياه السطحية 

ُدمرت س���نة 2016. غير أن ه���ذه التقديرات ارتفعت 

إلى 29 في املائ���ة. كما أن الوضع قد يتفاقم مع موجة 

االبيضاض املسجلة حاليا واملستمرة.

صورة )5( مساحات واسعة من الشعاب مرجانية امليتة يف جنوب احمليط الهادي 
)ساموا( بعد تعرضها لالبيضاض

صورة )6( رسم توضيحي يبني املهددات التي تتعرض لها الشعاب املرجانية ، 
حيث حوالي %50 من الشعاب املرجانية مت فقدها خالل الثالثة عقود األخيرة

وميكن للشعاب أن تتعافى في حال بردت مياه احمليط إال أنها قد متوت في حال 

تواصل���ت الظاهرة. وظاهرة االبيضاض الراهنة هي الرابعة بعد أعوام 1998 

و2002 و2016. ويعتق���د الباحثون أن الش���عاب املرجانية في البحر األحمر 

تعتبر األكثر مرونة في مواجهة التغير املناخي، كما أكد العديد من العلماء على 

أنه بينما تواصل الش���عاب املرجانية االبيضاض واملوت في جميع أنحاء العالم 

وخصوصًا في احلاجز املرجاني العظيم بأس���تراليا، فإن آخر األحياء البحرية 

الناجية � على األرجح � س���تكون الشعاب املرجانية في البحر األحمر. وال أحد 

يع���رف ملاذا يحدث هذا، لكن من املرجح أن هذا األمر له عالقة بحقيقة أن هذه 

الش���عاب املرجانية تطورت في كتلة دافئة من مياه البحر األحمر والتي تش���هد 

ظروًفا موس���مية وتاريخية مختلفة، س���اعدت في التطور التدريجي على زيادة 

املرونة وحتمل تغيرات كبيرة في درجات احلرارة على مدار العام.

ويتوقع علماء البيئة انه خالل الس���نوات القليلة القادمة س���وف يش���هد كوكب 

األرض مثل هذه الظاهرة اخلطيرة والتي س���تكون واسعة األثر ومدمرة للعديد 

من موائل الشعاب املرجانية. 

إن األخط���ار التي تتعرض لها الش���عاب املرجانية تنتج من األنش���طة البش���رية 

املباشرة التي تتعرض لها السواحل بسبب عمليات الردم واحلفر )التجريف( وإلقاء 

مياه الصرف الصحي والصناعي والنفايات بأنواعها في البحر وانتزاع الش���عاب 

بواس���طة الغواصن لبيعها للزينة أو تكس���يرها بواسطة املراسي التي يلقيها هواة 

الصيد البحري من مراكبهم للوقوف بثبات في موقع معن فتشتبك بالشعاب ثم عند 

سحب املرساة بعنف تقتلع معها كمية كبيرة من الشعاب أو تتلفها.

خالصة
 متثل الشعاب املرجانية مؤشرا حساسا للغاية يبن حجم تغير املناخ، خصوصًا 

وأن الش���عاب تقوم برد فعل بصري واضح، عبر حتوله���ا للون األبيض نتيجة 

الرتفاع درجة حرارة املياه، وتشير التغييرات احلالية إلى خطورة وبدرجة كبيرة، 

وق���د تزداد آثارها إلى ما هو أبعد مما ميك���ن أن يتصوره العالم، فابيضاض 

الشعاب املرجانية واالنخفاض القياسي في جليد البحر القطبي تعطي مؤشرات 

واضحة اننا نتحول وبش���كل سريع إلى حالة من تدهور املناخ بعد فترة طويلة 

من االستقرار، عاشتها البشرية قبل الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر.
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• مقدمــــــــة:
يش���كل تس���رب النفط مش���كلة متزايدة الصعوبات، وعادة ما تكون إجراءات 

جمع املعلومات التقليدية فاش���لة في حتديد مدى اتس���اع تسرب البقع الزيتية 

أوتتبع آثارها، إال أن أنواعا من تقنيات االستشعار عن بعد قد برهنت قدرتها 

على أداء هذه املهام، فاللون املضيء الفاحت للتس���ربات النفطية قابل للكشف 

بواس���طة أجهزة االستش���عار عن بعد، التي تس���تفيد من قياس األشعة فوق 

البنفسجية في املنطقة املدروسة.

 ويعتب���ر الهدف األول لالستش���عار عن بعد هو متكن الهيئات املس���ؤولة عن 

التخطيط من إدارة مواردها الطبيعية واس���تخدامها بشكل فعال، فهي وسيلة 

أسرع وأدق وأقل تكلفة من األس���اليب التقليدية املعتمدة حاليًا، وهذه التقنية 

متكن من التنبؤ بالتلوث النفطي وموقعة اجلغرافي و معرفة حجم البقعة النفطية 

وكميتها واجتاها وانتش���ارها و كذلك يتم متابعة وتقييم عمليات مكافحة بقعة 

النفط أواًل بأول.

كما إن اس���تخدام تقنيات االستشعار عن بعد مثل موجات الرادار أو األشعة 

تقنيات االستشعار عن بعد للكشف عن التلوث النفطي
Remote sensing techniques of oil pollution detection
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فوق البنفس���جية أو حتت احلمراء أو املوجات القصيرة جدًا تفيد كثيرًا في متابعة 

البقع النفطية في البيئة البحرية، س���واء كان أس���لوب االستشعار سلبى 

أو نش���ط )كما بالش���كل رقم 1(، كون املراقبة األرضية وكذلك بواس���طة 

التصوي���ر اجل���وي بالطائرة قد تك���ون صعبة نظرًا لظ���روف الرؤية عند 

التصوير، وغير ذلك.

• عـــــــام:
الصناعي���ة  األقم���ار  باس���تخدام  احمليط���ات  دراس���ة  بدأ عل���م 

بداي���ة حقيقي���ة ف���ي ع���ام 1978م، م���ع إط���الق األقم���ار "تيروس " 

TIROS و"منبوس"Nimbus  و"س���ي سات "Seasat وهذه األقمار 
الثالثة م���زودة بأجهزة لرصد احمليطات، وعندما أطلقت الواليات املتحدة 

األمريكي���ة القمر NIMBUS-7` للحص���ول عل���ى معلوم���ات تتعلق 

باحمليطات والبحار واجلو، فإنها حددت مجاالت معلوماته مبا يلي:

أ. ألوان احمليطات، واملواد العالقة باملياه املاحلة.

ب. توزيع الثلوج بالبحار واحمليطات، وتكوين الغالف اجلوي.

ج. ميزان الطاقة اخلاص بسطح األرض.

وهناك مش���روع أمريك���ي فرنس���ي إلطالق أقم���ار لدراس���ة احمليطات 

حتت اس���م "توبيكس � بوس���يدون "Topex-Posidon، ومش���روع 

إط���الق قمر كندي يس���مى "رادار س���ات". ومن روس���يا هناك مجموعة 

أقم���ار "أوكي���ان"OKEAN  واملخص���ص ملراقب���ة الغط���اء اجلليدي 

ورصد التغي���رات فيه بدقة 30 كم، وينتظ���ر أن تطلق أقمار أخرى بدقة 

أعلى في املجموعة نفسها.

• رصد التلوث النفطي بإستخدام اإلستشعار عن بعد: 
تس���تخدم األقمار الصناعية اإلشعاع الكهرومغناطيسي لرصد البحار 

واحمليط���ات في مناط���ق مختلف���ة من العالم، حيث ميكن اس���تخدام 

املوج���ات ف���ي مناطق الطي���ف املختلف���ة للقياس والرصد، فاألش���عة 

حتت احلمراء تنتج عن تغيرات حرارية، واألش���عة الضوئية تس���تخدم 

ف���ي التصوير النه���اري العادي، بينما تتمتع األش���عة متناهية القصر 

ميكروويف  Microwavesبخصائص اختراق عالية، ولذلك ال تتأثر 

بالغالف اجلوي.

تساهم املراقبة من الفضاء مس���اهمة كبيرة في إظهار عمليات التلوث 

النفطي، وترجع نقاط القوة الرئيسية لهذه التقنية إلى التغطية الواسعة 

ملراقبة املناطق البحرية التي نسعى ملراقبتها ضد التلوث البحري، حيث 

تس���اهم عمليات املراقبة باس���تخدام األقمار الصناعية في توفر نتائج 

دقيقة على مساحات واسعة. 

ميكن االستفادة من تقنيات االستشعار عن بعد في احلفاظ على البيئة، 

حيث تسهل دراس���ة تلوث املياه واجلو وس���طح األرض من خالل صور 

األقمار الصناعية، وذلك باس���تخدام الص���ور الفضائية بعد معاجلتها 

باحلاسوب، هناك برامج علمية دقيقة لدراسات التلوث كمًا ونوعًا، نفذت 

سابقا وتنفذها حاليًا دول عديدة مختلفة في العالم باستخدام معطيات 

الصور الفضائية، وحتليلها وتفسيرها.

فتحليل الصور الفضائية أظهر إمكانية جيدة ملراقبة ورسم خرائط تلوث 

املياه والهواء والتربة، بناء على خبرات دول كثيرة طبقت هذه التقنيات، 

وما زالت تطبقها حتى اآلن في كثير من مش���اكل التلوث، ومثال ذلك: 

دراسة اتساع حوادث تلوث معينة ذات امتداد مساحي واسع، كمراقبة 

البق���ع النفطية والزيتية املختلفة، التي ُتعد مهمة لكثير من بلدان العالم، 

باإلضافة إلى دراسة تلوث مصادر املياه املختلفة.

يعتمد على االستشعار عن بعد في حتديد مصادر التلوث حيث يساعد 

في مراقبة االمتداد املوضعي املكاني لهذا التلوث، وبخاصة عند حدوث 

تل���وث طارئ مع���ن، باإلضافة إلى القيام بدراس���ة تركيز هذا التلوث، 

وسرعة تدفقه وجريانه، ومقدار تشتته أيضًا، فالصورة الفضائية تتمتع 

بفوائد ومحاسن الرؤية الشاملة، التي تساعد في دراسة مشكلة التلوث 

عندما تكون مغطية ملنطقة كبيرة املساحة، ولفحصها بدقة بعد ذلك.

وتعتب���ر هذه امليزة هامة في كثير من األمثلة، ومثال ذلك القيام بتحليل 

التلوث الناجت ع���ن مخلفات محطات الطاقة، التي تقوم بإلقاء فضالتها 

ومخلفاتها ذات درجة احلرارة املرتفعة في مياه البحار أو األنهار.

هناك ثالثة أنش���طة رئيسية تتعلق بإدارة تسرب النفط في البيئة البحرية. 

ويتلخص دور االستشعار عن بعد باستخدام األقمار الصناعية في اآلتي:

التخطي���ط للطوارئ واالس���تجابة للطوارئ والرصد: يش���مل التخطيط 

للطوارئ لتس���رب النفط على جمع البيانات األساسية، وحتديد املناطق 

ذات احلساس���ة اقتصاديا وبيئيًا وتقييم مدى توف���ر املرافق واملعدات 
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الستخدامها في جهود التنظيف في حالة حدوث تسرب نفطي؛ 

االس���تجابة للطوارئ حلادث معن من التسرب النفطي: تتضمن حتديد 

املوقع ومدى انتشار التسرب النفطي القصير املدى؛

وبرنام���ج الرصد: الذي يش���مل على التصوير املتك���رر للمناطق التي 

يحتمل حدوث التسرب النفطي أو اإلغراق الغير قانوني بها.

ونظرًا لتغير الظروف البيئية واملوقع وخصائص البقع النفطية والتي تهدد 

النظ���ام اإليكولوجي مباش���رة، فان منصات الرصد باس���تخدام األقمار 

الصناعية مطلوبة لالستشعار عن بعد حيث انها ميكنها ان توفر البيانات 

الالزم���ة من خالل الرصد لفترات طويلة ومس���احات كبي���رة، ألن املوقع 

وعرض النطاق الطيفي هو املهم في التمييز للنفط من املياه املجاورة.

وحيث إن الصور املأخوذة في مجال أطوال موجات األش���عة احلرارية، 

حتت احلمراء، بواسطة جهاز مسح طيفي تفيد عن إمكانية وصول مواد 

التلوث إلى منطقة محددة، أو إذا كانت مواد التلوث هذه تش���كل عائقا 

مانعا ملرور األس���ماك في مثل هذه املناطق، إضافة إلى إمكانية رس���م 

خريطة لتوزيع درجة حرارة سطح املاء امللوث. 

• حتديد أماكن التسرب النفطي
يش���كل تس���رب النفط مش���كلة متزايدة الصعوبات، وع���ادة ما تكون 

إجراءات جمع املعلومات التقليدية فاشلة في حتديد مدى اتساع تسرب 

البقع الزيتية أو تتبع آثارها، إال أن أنواعا من تقنيات االستش���عار عن 

بع���د قد برهنت قدرته���ا على أداء هذه املهام، فالل���ون املضيء الفاحت 

للتسربات النفطية قابل للكش���ف بواسطة أجهزة االستشعار عن بعد، 

التي تستفيد من قياس األشعة فوق البنفسجية في املنطقة املدروسة.

وتس���تطيع أجهزة املسح التي تقيس األش���عة احلرارية حتت احلمراء، 

 Fine  وأجه���زة قي���اس اإلش���عاع متناهي���ة القص���ر الدقي���ق

Microwavesالكشف عن تسرب النفط والبقع الزيتية أيضًا.

• مراقبة تطبيق قوانني التلوث
باإلمكان توظيف أجهزة قياس اإلش���عاع املوجودة على منت األقمار 

الصناعي���ة ملراقبة تطبيق قوان���ن التلوث احمللي���ة، فبعض أجهزة 

االستش���عار عن بعد فّعالة لياًل بش���كل خاص، وكذلك في األوقات 

الغائمة وأوقات الضباب، وهي األوقات املفضلة واملس���تغلة من قبل 

أصحاب السفن لتصريف نفاياتهم إلى البحر.

• رصد التلوث
تس���تطيع الصورة الفضائية أن ترصد التلوث ومسبباته في الهواء 

واملاء والتربة، وتسهل بذلك متابعة هذه التأثيرات على مرافق احلياة 

وموارده���ا، ومن ث���م اتخاذ اإلجراءات املض���ادة، إذ مييز التحليل 

الطيفي للصورة مثاًل بن املاء العذب واملاء امللوث باألمالح وغيرها، 

ويرصد غازات االحتراق، وس���حب الدخان املتصاعدة من املنشآت 

الصناعية، ومتابعة تأثيرها على اجلو والغطاء النباتي.

يعتبر اس���تخدام منصات األقمار الصناعي���ة ملراقبة البقع النفطية 

ه���ي أكث���ر فعالية من حي���ث التكلفة م���ن تطبيق تقني���ات الرصد 

احملمولة جوًا، وبالتالي س���يكون من املفيد عند استخدامها في دور 

املراقبة املس���تمرة. أجهزة االستشعار التي تنتقل عن طريق األقمار 

 Synthetic Aperture  الصناعية، وخاصة الرادار ذي الفتحة

Radar )SAR(، توفر معلوم���ات قيمة، لكن وتيرتها أثناء التحرك 
يجب أن حتسن بشكل كبير.

شكل )2( التلوث النفطي ملياه البحر
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 يعتبر معامل االنكسار منها أكبر من مياه البحر؛• 

 يعتبر معامل امتصاص الض� وء منها أقوى بكثير من املي����اه، • 

ال سيما في األطوال املوجية األقصر؛

يظه����ر النفط اخلام بوض����وح عندما يتعرض للض����وء الطبيعي • 

الساطع.

إن النفط اخلام والزيوت الثقيل���ة املكررة لها ثالثة خصائص بصرية 

التي تختلف قلياًل من نفط إلى نفط، والتي جتعلها قابلة للكشف 

في عرض البحر )كما بالشكل رقم 2( من قبل أجهزة االستشعار 

البصرية:

- 6 - 
 

، أو   Radarsat-2  fire pulsesأو  TerraSAR-X مثل األرض باألقمار الصناعية رصد وسائل
 .كاألصداء صناعيال القمر الى النبضات هذه وتنعكس. البحر في الرادار

حيث  ،المحيط سطح عن الكثير وتوضح (3الشكل رقم ب )كما إلى القمر الصناعي الصدى كمية تعود
 األقمار أخرى إلي مرة ذلك تعود في بما االتجاهات، جميع في للرادار الصغيرة تشتت نبضات الموجات

ً  يبدو البحر يجعل وهذا الرادار، رؤية مع ،الصناعية  .المعا
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 من تسرب: النفطية البقع من مختلفة أنواع ثالثة الصناعية المبينة أعاله األقمار تظهر صور( 3شكل )
( وسط) Emulsionالعضوي  والنفط الماء من مستحلب ،(اليسار أعلى) Plant Oilالنباتية  الزيوت
 التسرب ذي تسبب فيال الحفر أثناء الصورة التقاط تم(. أسفل) Crude Oilالخام  النفطية والبقعة
 . الشمال بحر في النفطي

(Image: RADARSAT-2 Data and Products © MacDONALD, DETTWILER AND ASSOCIATES LTD. (2011) − 
All Rights Reserved. The picture was delivered by KSAT, Tromsø) 

 داكنة بقع ثالثة ويبين ،متراكيلو 800 مدار علي إرتفاع من اتخذ  Radarsat-2 من صورة (4شكل )"
  ." الحقيقية الخام النفط بقعة هي فقط ولكن البقعة السفلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تم تصويرها أثناء  النفط التي بقعة وجود تبين النفطي، التسرب احتواء أثناء الجو من صورة( 4شكل )
 النرويجية النظيفة البحار جمعية/  الساحلية اإلدارة النرويجية: صور. )منخفض الطيران علي ارتفاع

NOFO)  
 .الصناعية األقمار صور تفسير في الجوية الصور أن تساعد يمكن

شكل )3( تظهر صور األقمار الصناعية املبينة أعاله ثالثة أنواع مختلفة من البقع النفطية: تسرب من الزيوت النباتية Plant Oil )أعلى 
اليسار(، مستحلب من املاء والنفط العضوي Emulsion )وسط( والبقعة النفطية اخلام Crude Oil )أسفل(. مت التقاط الصورة أثناء احلفر 

الذي تسبب يف التسرب النفطي يف بحر الشمال. 
 Image: RADARSAT-2 Data and Products © MacDONALD, DETTWILER AND ASSOCIATES LTD. )2011(. The picture(

)was delivered by KSAT, Tromsø

شكل )4( صورة من اجلو أثناء احتواء التسرب النفطي، تبني وجود بقعة النفط التي مت تصويرها أثناء الطيران علي ارتفاع منخفض. 
 )NOFO صور: اإلدارة النرويجية الساحلية / جمعية البحار النظيفة النرويجية(

ميكن أن تساعد الصور اجلوية يف تفسير صور األقمار الصناعية.
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األم���ر نفس������ه ينطب�������ق عل�������ى البيان��ات ال������واردة م��ن 

 Synthetic Aperture ال���رادار ذي الفتح�������ة االصطناعي����ة

Radar )SAR(، الت����ي أثبت����ت قدرتها على الكش����ف عن البقع 
النفطية لفترة طويلة. تعتبر SAR مستقلة عن الطقس وظروف 

إضاءة الش����مس، ولكن تعطي نفس الص����ور البصرية، وتعبر 

اإلش����ارة املرتدة واملبعثرة عن التغيرات ف����ي اللزوجة والكثافة 

والتوتر من س����طح البحر، ومع ذلك، ف����إن اجلمع بن مصادر 

البيان����ات املختلفة يقلل إلى حد كبير من القيود للكش����ف عن 

التس����رب النفطي والرصد ويسمح بنتائج موثوقة ومتسقة على 

مساحات واسعة. 

يعتمد برنامج تفسير EOMAP على النمذجة املادية املوحدة، 

وه����ذا يعني أن أي نوع من الصور البصرية لالستش����عار عن 

بعد ميكن معاجلتها وتصنيفها، هذا النهج هو وسيلة قوية لتلبية 

متطلبات العميل بأفضل سعر ممكن.

تق����دم ش����ركة SkyMap العاملية منتجات وخدم����ات البيانات 

اجلغرافي����ة املكانية م����ن اخلرائط، وصور األقم����ار الصناعية 

حللول وخدم����ات اجلغرافية املكانية، ولديه����ا عالقات قوية مع 

ال����وكاالت احلكومية في جميع أنحاء العالم - الواليات املتحدة 

األمريكية، الصن، س����نغافورة، اندونيس����يا، تايالند، روسيا، 

البرازيل، األرجنتن، تركيا، الهند. 

تعتب����ر SkyMap العاملية هي الرائ����دة للحصول على الصور 

واملعلوم����ات اجلغرافي����ة املكانية، مس����تهدفون ه����ذه املصادر 

والبيان����ات نح����و التطبيقات اجلغرافية املكاني����ة للبنية التحتية 

والتعدين والطاقة واملوارد املائية، الزراعة والبيئة. 

- جللب صور األقمار الصناعية إلى مكان كل مس����تخدم حتى 

يتمكن املس����تخدمن من اتخاذ قرارات أفضل للمس����اعدة في 

استدامة مواردنا. 

- خلل����ق نظام بيئ����ي من االستش����ارين والش����ركاء احمللين 

ومتكينهم من العم����ل من خالل مجموعة من التقنيات والذهاب 

إلى السوق االستراتيجية.

- لتوفير اجليل القادم من منتجات البيانات واخلدمات لعمالئهم 

من خالل التعاون مع شركائهم في مجال التكنولوجيا العاملية.

املراجع:

http://skymapglobal.com/portofolio/oil-spill-
 /mapping
http://sciencenordic.com/detecting-oil-spills-

 satellite
 /http://defense-arab.com/vb/threads/99033
 http://www.arsco.org/article-detail-370-4-0

 • TerraSAR-X وسائل رصد األرض باألقمار الصناعية مثل

أو Radarsat-2 fire pulses ، أو ال����رادار ف����ي البح����ر. 
وتنعكس هذه النبضات الى القمر الصناعي كاألصداء.

تعود كمية الصدى إلى القمر الصناعي )كما بالش����كل رقم 3( 

وتوضح الكثير عن سطح احمليط، حيث تشتت نبضات املوجات 

الصغي����رة للرادار في جميع االجتاهات، مبا في ذلك تعود مرة 

أخ����رى إلي األقمار الصناعية، مع رؤي����ة الرادار، وهذا يجعل 

البحر يبدو المعًا.

• خرائط اظهار التسرب النفطي باألقمار الصناعية: 
 إن انس����كاب كمية كبيرة من النفط في البيئة البحرية ميكن

 أن يكون لها آثار بيولوجية واقتصادية خطيرة، يعتبر كشف

 التلوث من البقع النفطية الس����طحية في الوقت املناسب، أمر

 ال غنى عنه وذلك من خالل مراقبة التس����رب النفطي الطبيعي

 حتى ميكن الس����يطرة على مخاطر التس����رب النفطي، حيث

 تعتبر هذه البيانات قيمة للغاية إلدارة االس����تجابة للطوارئ

 البحرية وكذلك لفرق التنقيب العاملة في صناعة النفط والغاز،

 وغالبا ما ينفذ تقييم توزيع البقع النفطية باس����تخدام تقنيات

 االستش����عار عن بعد باألقمار الصناعي����ة، والظواهر القابلة

 للتحديد عند معاجلة صور االستش����عار عن بعد هي رطوبة

 وخشونة س����طح احمليط الناجمة عن طبقة النفط، وعادة ما

 يعتمد الكشف عن التسرب النفطي باستخدام الصور املرئية

 واألش����عة حتت احلمراء وال����رادار ذي الفتحة االصطناعية

Synthetic Aperture Radar )SAR(.

•  الشــركات واألقمــار الصناعيــة العاملــة يف مجــال 
اكتشاف التلوث النفطي للبحار واحمليطات: 

تعمل شركة EOMAP إليجاد احلل بشكل مستقل سواء في 

مقياس الرس����م، ونوع أجهزة االستشعار، واملوقع اجلغرافي، 

يوجد العديد من األقمار الصناعية العاملة واملناس����بة لرس����م 

خرائط التس����رب النفطي، ب����دءا من األقم����ار الصناعية ذات 

الرقعة البصرية الواسعة، مثل MODIS أو MERIS واألقمار 

الصناعي����ة البصرية عالية الدقة، أو األقم����ار الصناعية عالية 

 RapidEye, الدقة جدا واملبرمجة، مثل األقم����ار الصناعية

GeoEye or QuickBird. وتؤك����د األع����داد الكبيرة من 
األقم����ار الصناعي����ة البصرية املناس����بة توافر ع����دد كبير من 

الصور اليومية عالية اجلودة، ويستند النهج املوحد على جتهيز 

النمذج����ة املادية، أي نتائج مماثلة ميكن أن يتحقق مع أي نوع 

من الصور الضوئية.
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وضع الله ُس���ْبَحاَنُه وَتَعالَى لهذا الكون ميزانًا لكل ش���يء ووزع 

جميع املخلوقات في البر والبحر وفق ذلك امليزان الدقيق العادل 

ال���ذي ال يوجد به أي خلل أو ش���ائبة. وعلى الرغم من تش���ابه 

الظ���روف املناخية من حيث درجات احل���رارة والرطوبة وامللوحة 

ونسبة األمطار وغيرها من العوامل في العديد من املناطق البرية 

والبحرية والتي تسمح للعديد من املخلوقات العيش والتكاثر في 

عدة مناطق مختلفة في البر والبحر، إال أن الله ُس���ْبَحاَنُه وَتَعالَى 

وض���ع بعض املخلوقات في بعض تل���ك املناطق ولم يضع نفس 

تلك املخلوق���ات في أماكن أخرى مش���ابهة حلكمة ال يعلمها إال 

هو ُس���ْبَحاَنُه وَتَعالَى. كما جعل الله ُسْبَحاَنُه وَتَعالَى بن املناطق 

املتشابه في البر والبحر فواصل وحواجز طبيعية متنع من انتقال 

تلك األحياء إلى املناطق األخرى املشابهة بحيث يستتب امليزان.

ومع نزول اإلنسان إلى األرض وإعماره لها بدأ اإلفساد واإلخالل 

ف���ي امليزان ال���ذي وضعه الله عز وج���ل. ومع التق���دم الزراعي 

والصناعي والتج���اري والعمراني ازداد أعداد البش���ر على هذه 

األرض وازدادت مع���ه احتاجاته���م املختلف���ة. وم���ن ضمن تلك 

االحتياجات نقل املواد األولية والس���لع والبضائع من منطقة إلى 

أخرى. واس���تعمل اإلنس���ان لذلك كافة املجاالت املتاحة في اجلو 

والبر والبحر من طائرات وسيارات وقطارات وبواخر. وفي الوقت 

املعاص���ر أصبح النقل البحري عصب عمليات النقل التجاري إذا 

يتم نقل ما يزيد عن 90% من جتارة العالم بواسطة البواخر عبر 

البحار واحمليطات. وقد بلغ العائد السنوي لعمليات النقل البحري 

املختلفة ما يربو على خمسمائه مليار دوالر أمريكي سنويًا.

وغن���ي عن البيان مزايا النقل البح���ري الذي يعد أرخص أنواع 

الشوائب الحيوية بالسفن )حشف السفن(
َواأْلَرَْض َمَدْدَناَها َوَألَْقْيَنا ِفيَها َرَواسَِي َوَأْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ شَْيٍء َموُْزوٍن )احلجر: 19(

ِديَد ِفيِه َبأٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلَيْعلََم  يَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِبالْقِْسِط  َوَأنَْزلَْنا احْلَ لََقْد أَرَْسلَْنا رُُسلََنا ِبالَْبيَِّناِت َوَأنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوامْلِ

اللَُّه َمْن َينُْصُرُه َورُُسلَُه ِبالَْغيِْب  ِإنَّ اللََّه قَوِيٌّ عَِزيٌز )احلديد 25(

يَزاَن( )الرحمن: 7( َماَء َرَفَعَها َووََضَع امْلِ  )َوالسَّ



السنبوك • العدد )36( • مارس 2018م  3637  السنبوك • العدد )36( • مارس 2018 م

النقل جميعًا س���واء من حيث التكاليف املادي���ة أو اإلمكانيات 

والق���درة على الش���حن. ومن بن املزايا الت���ي يتمتع بها النقل 

البحري أنه ال يحتاج لإلنش���اءات إال في بداي���ة ونهاية الطرق 

املالحي���ة كاملوان���يء واألرصف���ة البحرية كما أن ه���ذه الطرق 

املالحية ال حتتاج إلى صيانة أو إصالحات مكلفة كالنقل البري. 

وتتميز الس���فينة بأنها أقل تكلفة في بنائها وصيانتها باملقارنة 

بقطار له نفس احلمولة.

لق���د تطلب االزدياد املضطرد على عملي���ات النقل البحري بناء 

بواخر بحجم أكبر وأكبر تستطيع السير بسرعة كبيرة تختصر 

املسافات والوقت الالزم في نقل البضائع والسلع. وقد ساهمت 

تل���ك البواخر في عمليات نقل الكائنات احلية من بعض املناطق 

إل���ى مناطق أخرى لم تكن متواج���دة فيها أصاُل ولكن الظروف 

املناخية فيها تسمح لتلك الكائنات بالعيش والتكاثر وأيضُا. وقد 

اكتشف العلم احلديث أن تلك الكائنات املنقولة أصبحت تشكل 

ضرر على بيئة وصحة اإلنسان وعلى التنوع احليوي في املناطق 

اجلديدة التي انتقلت إليها وكان لها تأثير سلبي على املجتمعات 

الت���ي تعيش وتعتاش على املوارد الطبيعية في تلك املناطق. كما 

كان لتل���ك الكائنات تأثير س���لبي عل���ى اقتصاديات العديد من 

الدول التي انتقلت إليها. ولقد أطلقت العديد من التسميات على 

تل���ك األنواع املنقولة ومن أبرزها "الكائنات الغازية" أو "األحياء 

االجتياحية" أو "األحياء الدخيلة" وغيرها.

ومن أهم الوس���ائل التي تنتقل من خاللها الكائنات احلية بواسطة 

الس���فن هو مياه االتزان )الصابورة( التي حتملها السفن لضمان 

س���المتها وقدرتها على اإلبحار واحلفاظ على ثباتها وتوازنها أثناء 

إبحارها. وق���ت تنبهت املنظمة البحري���ة الدولية )IMO( املعنية 

بش���كل رئيسي بسالمة النقل البحري واحلفاظ على بيئة احمليطات 

له���ذه املوضوع وأصدرت االتفاقية الدولي���ة إلدارة مياه الصابورة 

والرواس���ب من السفن في العام 2004. دخلت هذه االتفاقية بعد 

سجال طويل حيز النفاذ في 8 أيلول سبتمبر 2017م ويعول عليها 

كثيرُا في منع واحلد من انتقال الكائنات احلية عبر مياه االتزان.

إال أن العديد من الكائنات احلية حباها الله بالقدرة على االلتصاق 

والنمو على األجس���ام الطافية على س���طح املاء وبالتالي ُيشكل 

جسم السفينة وبدنها أرضية ُمغرية ومناسبة لتلك الكائنات لتثبيت 

نفسها والنمو عليها. ولقد أطلقت عدة تسميات على تلك الكائنات 

ومن أبرز تلك التسميات: "قاذورات البدن" أو "حشف السفن" أو 

"التحشف البحري" أو "احلشف البحري" أو "الترسبات البحرية" 

أو "الترس���بات احليوية" أو "الش���وائب احليوية بالسفن" وغيرها 

وه���و ما يعرف باللغة اإلجنليزية ب� )Biofouling( وبحس���ب 

موق���ع ويكيبيدي���ا )https://ar.wikipedia.org( ُيعّرف 

حش���ف السفن بأنه تراكم ومنو غير مرغوب فيه من الكائنات الد

قيقة والنباتات واحليوانات والطحالب على األسطح املغمورة في 

مياه البحر وهو تلّوث بحري بيولوجي.

أنواع حشف السفن:

وميكن أن ينقسم حشف السفن إلى نوعن رئيسين: 

 • احلش���ف الصغير: وهو طبقة من الكائنات الدقيقة مبا فيه���ا البكتيريا والدياتومس واملواد اللزجة التي تنتجها. 
وتعرف باسم ’الطبقة الغروية‘، وميكن إزالة احلشف الصغيرعادة بتمرير اإلصبع بخفة فوق السطح. 
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• احلشف الكبير: كائنات كبيرة عديدة اخلاليا بارزة، ترى بالعن املجردة، مثل البرنقيل، والدود األنبوبي الكبير، بلح 
البحر، سعف الطحالب وأي كائنات حية أخرى متصلة أو متحركة.
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كما يش���كل تراكم احلش���ف احليوي على الس���فن البحرية 

مش���كلة كبيرة، إذ من املمكن أن يسبب ضررًا لبدن السفينة 

أو ألجزاء منها. حيث تزداد مش���كلة الترسبات عندما تدخل 

الكائن���ات البحرية أنظمة األنابيب وتترس���ب على الس���طح 

الداخلي لها وتنمو بس���رعة وتتكاثر حيث املكان املثالي لها 

وذلك لتوافر الظ���روف البيئية والعوامل األخرى ذات الصلة 

مثل درجة احل���رارة ودرجة احلموضة واملواد الغذائية والتي 

تعّد مناس���بة لها للتكاثر واالنتش���ار. كما أن انتش���ار هذه 

الكائنات البحرية وتوسع رقعتها على أجزاء السفينة وتكتلها 

في بع���ض األنابيب يؤدي إلى تضيي���ق املمرات املخصصة 

وينتج عنه العديد من املشاكل أهمها:

• إضعاف نظام نقل احلرارة.
• ارتفاع درجة حرارة معدات أجهزة تبريد املياه.

• زيادة في معدل التآكل وترقق األنابيب.
• انخفاض الكفاءة التي ميكن أن تؤدي إلى تناقص س���رعة 
السفينة وزيادة اس���تهالك الوقود وزيادة االنبعاثات الغازية 

الضارة )مثل ثاني أكس���يد الكربون وأكاس���يد النيتروجن 

والكبريت وغيرها(.

• هدر كبير في الوقت مما يؤثر على العائد املادي املتأتي 
من تش����غيل الس����فينة وإلى ضرر اقتص����ادي على مالك 

السفينة.

وق���د أصدرت املنظم���ة البحرية الدولية ف���ي العام 2011 

دليل استرش���ادي توضح في���ه للدول األعض���اء باملنظمة 

آلي���ة التعامل مع تلك الكائنات ومنع تنظيف بدن الس���فينة 

في البح���ر وآليات التعامل اآلمن مع تل���ك القاذورات عند 

تنظيف بدن السفينة في األحواض اجلافة. وحاليًا تتكاتف 

جهود صندوق البيئة العاملية )GEF( وبرنامج األمم املتحدة 

 )IMO( واملنظم���ة البحري���ة الدولية )UNDP( اإلمنائ���ي

للنهوض مبش���روع جديد يرمي إلى معاجلة مشكلة انتقال 

األجناس املائية االجتياحية عبر التصاق الشوائب احليوية 

بالسفن .وتسعى الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 

األحمر وخلي���ج عدن ودولها األعضاء للمش���اركة في هذا 

املش���روع الهام مما يحافظ على التن���وع احليوي والفريد 

الذي يتمتع بهما البحر األحمر وخليج عدن، وحماية صحة 

االنس���ان في اإلقليم واحملافظة على امل���وارد الطبيعية فيه 

بشكل مستدام لألجيال القادمة.

• االسفنجيات	
• املرجانيات	
• بلح البحر	
• األصداف	
• البطلنيوس	
• البطنقدميات	
• السلطعون )السرطان(	
• اجلمبري )القريدس(	
• جنم البحر	
• شقائق النعمان	
• الطحالب	

• برنقيل الصغير	
• الهدريات	
• ديدان حلقية  من فصيلة 	

)سيربوليد(
• ديدان حلزونية من نوع 	

)سبيروربيد(
• اخلصالت الطحلبية	
• مزدوجات األرجل	

• عمليات حيوية كيميائية 	
تهيئة /بكتيرية

• الطحالب الدقيقة  )    1 مم(	
• الطحالب اخليطية )    5 مم( 	

زمن ومستوى و/ أو تتابع الحشف الحيوي
الحشف الصغيرالحشف الكبير المبكراحلشف الكبير املتاخر
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ضمن مش���روع اإلدارة االس���تراتيجية بنهج النظام البيئي للبحر األحمر 

وخلي���ج ع���دن، قامت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر 

وخلي���ج ع���دن بتصميم وتنفي���ذ عدد من املش���روعات الفرعية واألنش���طة 

النموذجية لدعم وسائل الدخل من املوارد البحرية احلية للمجتمعات احمللية 

)Alternative livelihoods subprojects( في احملميات البحرية 
باملناطق الريادية )Pilot sites(. وقد تنوعت هذه األنش���طة واملشروعات 

بالتركيز على االسترتيجيات التالية:

• تنويع أنش���طة االس���تغالل بالتركيز على األنشطة غير االستخراجية مثل 
السياحة البيئية؛

 Supply( وسلسلة اإلمداد )Value chain( حتسن سلس���لة القيمة •
chain( م���ن الصيد التقليدي، وخفض تكالي���ف جهد الصيد ورفع القيمة 

التسويقية؛

• استدامة املوارد البحرية احلية من خالل حماية مواسم التكاثر وموائلها 
احلرجة، وتخفيف الضغوط على املصائد املس���تغلة بإفراط، وتوزيع جهد 

الصي���د الزائد بتوجيهه للموارد غير املس���تغلة، وحتفي���ز إكثار املخزون 

وإعادة تأهيل املصائد املتدهورة؛

• زي���ادة الدخل من املنتجات األس���رية والفولكلورية باالس���تفادة من 
السياحة البيئية؛

• تعزي���ز قدرات املجتمع احمللي لتحس���ن جودة املنت���ج وإدارة األعمال 
الصغيرة، ورصد خطط اإلدارة البيئية واملجتمعية للمشروعات؛

• تفعي���ل دور اإلدارة التش���اركية في اس���تدامة امل���وارد البحرية احلية 
كمصادر للدخل.

ومن أهم املش���روعات التي مت تنفيذها أو يجري استكمال تنفيذها حاليًا 

ضمن املشروع في هذا املجال:

تصميم وتنفيذ مشروعات نموذجية لدعم وسائل 
الدخل من موارد بحرية مستدامة 2017م

)SEM( مشروع االدارة االستراتيجية بنهج النظام البيئي

مركب زجاجية سلمت للمحميات بجمهورية السودان
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• أنظمة الطاقة الشمس���ية لدعم التنمية النظيفة للمناطق الس���احلية 
في احملميات البحرية

• إنش���اء نظام مركزي للطاقة الشمس���ية في قري���ة القلعان البيئية 
مبحمية وادي اجلمال

وفر هذا املشروع الطاقة الشمسية املتجددة من نظام مركزي لسكان 

قري���ة القلعان في محمي���ة وادي اجلمال بجمهوري���ة مصر العربية، 

مما يس���هم في دعم س���بل عيش املجتمع احمللي م���ن خالل توفير 

الطاق���ة النظيفة الزهيدة التكلفة على املدى الطويل ملنازل الصيادين 

ومنتجاتهم األسرية، وغيرها من املرافق بالقرية التي تدعم الدخل من 

الصيد التقليدي والسياحة.

ويضم املس���تفيدون املباشرون من املش���روع حوالي 27 أسرة في 

القرية )حوالي 250 نسمة(، بينما يشمل املستفيدون غير املباشرين 

العديد من الس���ياح واملس���تثمرين بالرحالت الس���ياحية، وسلطات 

احملمية والزوار.

بدأ العمل في تصميم املش���روع في بداية 2017م، وقد مت االنتهاء 

من تركيب املكونات الرئيس���ية املركزية للنظام )األلواح الشمس���ية 

ووح���دة البطاريات( بحل���ول منتصف م���ارس 2017م. أعقب ذلك 

تركي���ب املكونات األخرى للش���بكة وتش���غيل النظ���ام بالكامل في 

منتصف 2017م. وقد قام فريق املش���روع للمتابعة والرصد بإجراء 

عدة زيارات ميدانية لرصد املش���روع وتطبي���ق خطة اإلدارة البيئية 

واملجتمعي���ة، وتفيد تقاري���ر الرصد بأن مكون���ات وعناصر النظام 

تتوافق مع املواصفات القياس���ية واجلودة والس���المة املطلوبة، وقد 

تلق���ى 3 أف���راد مؤهلن من املجتم���ع احملل���ي دورات تدريبية على 

التشغيل والصيانة الروتينية، كما مت تطبيق نهج مناسب في تصميم 

وتركيب مكونات النظام للتقليل من األثر البيئي والتناسق مع املنظر 

الطبيعي باملوق���ع، وتبني خطة الس���تدامة إدارة احملطة من جمعية 

املس���تفيدين بالقرية، باإلضافة إلى إدراج نظام الطاقة الشمس���ية 

ضمن خطة إدارة احملمية وجهاز ش���ؤون البيئة لتطوير قرية القلعان 

كقرية بيئية منوذجية، والتي ش���ملت أيضًا إعادة تصميم مس���اكن 

ومرافق صديقة للبيئة والس���ياحة البيئية من املكون احمللي، وتعتمد 

على الطاقة النظيفة التي مت توفيرها من خالل املشروع.

 • وحدات الطاقة الشمسية يف محمية خليج دنقناب
يوفر هذا املش���روع الفرعي وحدات الطاقة الشمس���ية إلنارة مرافق 

رئيسية في قريتي دنقناب ومحمد قول مبحمية خليج دنقناب بجمهورية 

السودان. ويسهم املش���روع من خالل ذلك في حتسن سبل العيش 

للمجتم���ع احمللي ومش���اركتهم في برامج الص���ون من عدة نواحي، 

حيث أن املرافق املس���تهدفة تشمل مراكز جمعيات املرأة، وجمعيات 

الصيادي���ن التي تس���تضيف تنظي���م وإدارة مش���روعات فرعية في 

مجاالت املنتجات األسرية، وخدمات صيانة معدات الصيد لقوارب، 

والس���ياحة البيئية، كما أن توفير الطاقة الشمسية سوف يسهم في 

حتسن كفاءة تخزين احلصيد من الصيد التقليدي وبالتالي حتسن 

خيارات تس���ويق املنتجات، حي���ث يفرض ضعف وس���ائل وقدرات 

املناولة بعد احلصاد قيمة متدنية نس���بيًا على الصيادين التقليدين 

محطة طاقة شمسية  يف قرية محمد قول
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من الوسطاء في السوق احمللي.

يبلغ عدد املستفيدين بشكل مباشر من خدمة وحدات الطاقة الشمسية 

النظيفة من املشروع حوالي ألف شخص من سكان قريتي محمد قول 

ودنقناب، وذلك من خدمات 10 وحدات طاقة شمسية تتراوح سعتها 

من 1.5 إلى 8 كيلواط متد الطاقة النظيفة مدرس���تن ومس���جدين 

وورشتي صيانة معدات الصيد والقوارب بالقريتن، باإلضافة ملراكز 

جمعيات املرأة والصيادين. مت تنفيذ املسح امليداني لتصميم وحدات 

الطاقة الشمس���ية حسب حجم االس���تخدام في منتصف 2017م، 

ومت خالل الفترة أغس���طس-أكتوبر تنفيذ املشروع بتركيب الوحدات 

مبلحقاته���ا وتش���غيلها، وتدريب أفراد مؤهلن م���ن املجتمع احمللي 

على التش���غيل والصيانة الدورية ألنظمة الوح���دات، كما مت تنظيم 

ورش عمل توعوية للمس���تفيدين. وتفيد تقارير فريق املتابع والرصد 

املشروع بأن خطة اإلدارة البيئية واملجتمعية للمشروع يتم تطبيقها 

على النحو املطلوب مبشاركة أفراد من املجتمع احمللي.

• رحــالت قــوارب القــاع الزجاجــي لتعزيــز الدخــل مــن 
السياحة البيئية يف احملميات البحرية

يتم تنفيذ هذا املش���روع الفرعي بالش���راكة مع املجتمع احمللي في 

كل م���ن محمية وادي اجلمال بجمهورية مصر العربية ومحمية خليج 

دنقن���اب بجمهورية الس���ودان، وقد مت اختيار املش���روع من خالل 

مسوحات ميدانية والتشاور مع املجتمعات احمللية في احملميتن.

 شملت أنشطة املشروع تصميم وتوفير 4 وحدات من القوارب ذات 

القاع الزجاجي ذات حجم متوس���ط )12 متر(، لتشغيل قاربن في 

كل محمية، باإلضافة إلى التدريب على تس���يير اجلوالت الس���ياحية 

وربطه���ا بأعم���ال جتاري���ة جانبية تعتم���د على املنتجات األس���رية 

الفلكلورية واألغذية واملشروبات احمللية.

 ويهدف املش���روع إلى دعم دخل املجتمعات احمللية من االستخدام 

غير االس���تخراجي للموارد البحرية احلية على أس���اس الس���ياحة 

البيئي���ة، بجانب تنويع مصدر الدخل وتخفيف الضغط على املصايد 

املستنزفة من الصيد التقليدي، واملشاركة اإليجابية للمجتمع احمللي 

ف���ي جهود صون البيئة البحرية وتنفيذ خطط إدارة احملمية، خاصًة، 

وأن منطقتي املش���روع تزد أهمهيتهما باضطراد كوجهات للسياحة 

م���ن الزوار احمللين واألجانب. ويش���مل املس���تفیدون املباش���رون 

للمش���روع العاملون في اجلوالت الس���ياحية، والصیادون أصحاب 

املصلحة وأس���رهم من تسويق املنتجات احمللية، كما يستفيد بشكل 

غير مباش���ر املجتمع احمللي بش���كل عام، وزوار احملميات واملستثمرون 

ف���ي القطاعات اخلدمي���ة ذات الصلة. وم���ن املقرر أن يتم اس���تكمال 

تصنيع وتس���ليم قوارب القاع الزجاجي والبدء بعملهما ضمن املشروع 

باحملميتن في بداية هذا العام، وقد مت بالفعل تس���ليم قاربن وتدش���ن 

عملهم���ا مبحمية خليج دنقناب، كما أن تصني���ع قاربي القاع الزجاجي 

اخلاصة مبحمية وادي اجلمال في املرحلة النهائية وسيتم تسليمهما وبدء 

تشغيلهما باحملمية قريبًا.

• دعم إنتاج وتسويق املنتجات األسرية واحمللية 
يتم تنفيذ هذا املش���روع الفرعي بالش���راكة مع املجتمع احمللي في كل 

م���ن محمية وادي اجلمال بجمهورية مصر العربية ومحمية خليج دنقناب 

بجمهورية السودان، وقد مت اختيار املشروع من خالل مسوحات ميدانية 

والتش���اور مع املجتمعات احمللية في احملميتن، خاصًة جمعيات ومراكز 

املرأة، حيث يس���تهدف املشروع بشكل أساس���ي رفع إسهام املرأة في 

دخل األسرة في املجتمعات احمللية املعتمدة على األنشطة االستخراجية 

م���ن املوارد الطبيعية لترش���يد الضغ���وط البيئية على امل���وارد البحرية 

والساحلية احلية، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.

وبناءًا على الدراس���ات التي أجراها املش���روع بالتشاور مع املجتمع 

احمللي ف���ي املوقعن الرياديت���ن فقد مت حتديد األنش���طة واألعمال 

املستهدفة، والتي شملت دعم تأسيس املركز النسوي كمشغل إلنتاج 

وتسويق املنس���وجات واملنتجات الفلكلورية احمللية األخري في املوقع 

الري���ادي األول باملش���روع )محمي���ة وادي اجلمال(، ودع���م املراكز 

النسوية إلنتاج وتس���ويق املخبوزات وألبان املاعز في املوقع الريادي 

الثاني )محمية خليج دنقناب(.
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• إنتاج وتســويق املنسوجات واملنتجات الفلكلورية احمللية 
مبحمية وادي اجلمال

يتم تنفيذ هذا املشروع الفرعي بالتعاون مع محافظة البحر األحمر 

وإدارة احملميات، ومحمية وادي اجلمال، وبالشراكة مع جمعية تنمية 

املجتم���ع بقرية أبوغصون في احملمية، كما تعاونت جمعية احملافظة 

عل���ى بيئة البحر األحمر بالغردقة في تنفيذ املش���روع. ويس���تهدف 

املش���روع أكثر من 50 من املس���تفيدات املنتسبات في مركز فتيات 

القرية بتأس���يس مش���غل اخلياط���ة والتطريز 

واملنتجات الفلكلورية. وخالل الربع األخير من 

2017 مت إجراء دراس���ة املش���روع، وجتهيز 
املركز مبع���دات ماكينات اخلياط���ة والتطريز 

واألنوال واملواد الالزمة للتش���غيل، ومت تنفيذ 

برنامج تدريبي للمستفيدات. 

وقد وجد هذا النش���اط اهتمامًا وتشجيعًا كبيرًا 

م���ن محافظة البحر األحمر، حيث قام س���عادة 

محاف���ظ البحر األحم���ر اللواء أحم���د عبدالله 

بزيارة املرك���ز وافتتاحه لتدش���ن العمل به في 

بداية فبراير 2017م، وأش���اد سعادة احملافظ 

باملش���روع كنش���اط منوذجي وأك���د على دعم 

احملافظ���ة الس���تدامة العمل باملرك���ز وتطويره 

وتعزيز قدرات اإلنتاج وتس���هيل منافذ تس���ويق 

املنتجات في املنتجعات السياحية بالبحر األحمر 

لصالح املستفيدات وأسرهم من املجتمع احمللي.

ويهدف املش���روع بجانب دعم الدخل للمرأة واألس���رة من أنش���طة 

الس���ياحة النامية إلى تخفيف الضغوط من األنشطة االستخراجية 

للموارد الس���مكية، ورفع مستوى املعيش���ة للمجتمع احمللي وتعزيز 

مش���اركتهم في أنش���طة التوعية واحملافظ���ة على البيئ���ة والتنوع 

األحيائي باحملمية.

• إنتاج وتسويق املنتجات املنزلية يف محمية خليج دنقناب 
مت حتديد هذا املش���روع الفرعي من خالل الدراس���ات التي أجريت 

والتش���اور مع املجتمع احمللي حي���ث مت التركيز عليه كأولوية ضمن 

توصيات الورش التشاورية مع املجتمع احمللي، خاصة النساء لدعم 

سبل الكسب من املنتجات األس���رية في قريتي دنقناب ومحمد قول 

مبحمية خليج دنقناب وجزيرة مكور البحرية. يوفر املشروع املعدات 

واملدخالت والتدريب للنساء في مجال إنتاج املخبوزات وإنتاج األلبان 

من املاعز باالرتكاز على مراكز جمعية تنمية املرأة في كل قرية. ويبلغ 

عدد املستفيدين املباشرون من املشروع 70 إمرأة وأسرهن )حوالي 

350 ش���خصا(، بينما يستفيد بشكل غير مباشر املجتمعات احمللية 
في القريت���ن من العاملن في سلس���لة اإلمداد والتس���ويق، وزوار 

احملمية البحري���ة، الذين يفضلون املنتج���ات املنزلية من املخبوزات 

واحلليب، باملقارنة مع املنتجات السائدة في السوق.

مت مناقش���ة وتوقيع مذك���رة التفاهم ب���ن األطراف املش���اركة في 

املش���روع الفرعي في بداية 2017م )جمعيات نسائية، بلدية، سلطة 

احملمية البحرية ووزارة البيئة( بالتشاور مع قادة املجتمعات احمللية 

وجمعي���ات املرأة، ومت إعداد القوائم النهائية املس���تفيدات واألس���ر 

وتأهيل املركزين النس���ائين اللذين يس���تضيفان أعمال املخبوزات 

خالل م���ارس 2017م. وبحل���ول أبري���ل 2017 مت توفير املعدات 

الالزم���ة للعمل باملراكز، وتوزيع املاعز لألس���ر املس���تفيدة. كما مت 

تركيب وتش���غيل وحدات الطاقة الشمسية لإلنارة وتشغيل املعدات. 

كما تضمنت أنش���طة املش���روع دورات تدريبية للمس���تفيدين حول 

ط���رق تطبيق ورصد خط���ة اإلدارة البيئي���ة واالجتماعية، ومهارات 

إنتاج املواد الغذائية، والنظافة الغذائية، وإجراءات السالمة، وإدارة 

النفايات، وإدارة األعمال التجارية الصغيرة، والتمويل واحلسابات، 

واجلوانب البيطرية والصحية لتربية املاعز وإنتاج األلبان.
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قام فريق من الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 

عدن بتنفيذ زيارة ميدانية جلمهورية جيبوتي خالل الفترة 19 – 23 

شباط/فبراير 2017م وذلك لتنس���يق ومتابعة سير العمل بأنشطة 

الرص���د البيئي واالقتصادي االجتماعي والت���ي يجري تنفيذها من 

خالل املكون الثالث من مكونات مشروع اإلدارة بنهج النظام البيئي 

في البح���ر األحمر وخليج عدن. حيث تقوم الهيئة بتنفيذ املش���روع 

اإلقليم���ي اإلدارة بنهج النظ���ام البئي في البحر األحمر وخليج عدن 

بالتعاون مع البن���ك الدولي وبتمويل من مرفق البيئة العاملي. وقد مت 

م���ن خالل املكون الثالث من مكونات املش���روع وه���و املكون املعني 

بالرص���د البيئي واالقتصادي االجتماعي توقي���ع أربعة عقود لتنفيذ 

أنشطة الرصد في الدول املشاركة باملشروع وهي: األردن والسودان 

ومصر وجيبوتي. وقد مت تنفيذ الرصد الفعلي ملدة عام كامل في كل 

م���ن األردن والس���ودان ومصر خالل ع���ام 2015م. وقد بدأ تنفيذ 

أنشطة الرصد في جيبوتي في عام 2017م بعد توقيع العقد وتدريب 

املختصن على إجراء املسوحات الالزمة.

وقد هدفت الزيارة إلى ما يلي:

• عقد اجتماع مع املنس���ق الوطني في جيبوتي ملناقشة تنفيذ أنشطة 

الرصد وحتديد مواصفات مع���دات الرصد املطلوبة التي مت حتديدها 

سابقًا.

• تنظيم ورش���ة عمل تش���اورية مع الصيادي���ن اجليبوتين في منطقة 
محمية جزيرتي موشا ومسكالي.

• متابعة تنفيذ أنش���طة الرصد في جيبوتي؛ ويشمل ذلك املشاركة مع 
الفنين املختصن في جمع وحتليل عينات مياه البحر.

• متابعة إعداد الوثائق املطلوبة الالزمة إلنش���اء استراحة للصيادين، 
وتركيب لوحات توعوية وإرشادية داخل املنطقة احملمية.

كما مت خالل الزيارة حتديد مجموعة من ورش العمل الوطنية التوعوية 

تس���تهدف مختلف فئات أصحاب املصلحة واملعنين بشكل مباشر أو 

غير مباش���ر بالبيئة البحرية والساحلية في جمهورية جيبوتي. وشملت 

عدة مواضي���ع منها: التوعية باللوائح والقوان���ن البيئية في جمهورية 

جيبوت���ي مبا ف���ي ذلك القوان���ن املتعلق���ة بالبيئة البحري���ة، األهمية 

اإليكولوجية جلزيرتي موشا وماس���كالي، املناطق البحرية احملمية في 

جيبوتي وطرق إدارة احملميات البحرية.

إضاف���ة لذل���ك مت اقتراح تش���كيل فريق وطني يتأل���ف من 8 مختصن 

وطنين إلجراء املسوحات للموائل البحرية. وتدريب وتأهيل الفريق لتنفيذ 

املس���وحات املطلوبة مبا في ذلك التدريب عل���ى الغوص، والتدريب على 

تقنيات املسوحات حتت املاء لبيئات الشعاب املرجانية )ريف تشيك(.

زيارة ميدانية لتنسيق أنشطة الرصد البيئي 
في جمهورية جيبوتي 

23-19 شباط/فبراير 2017م
جيبوتي – جمهورية جيبوتي
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هدفت هذه الدراسة إلى توفير تقييم منهجي على أسس علمية للنظام 

البيئي في املنطقة الس���احلية للجانب األردن���ي خلليج العقبة وتقييم 

البيئات املتأثرة واملستنزفة بالصيد واقتراح احللول بناءًا على معايير 

عملية لإلصحاح وإعادة اإلكثار خلدمة مصائد األسماك التقليدية في 

العقبة. ويأتي تنفيذ هذه الدراسة بناءًا على طلب سلطة منطقة العقبة 

االقتصادية اخلاصة من الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 

األحمر وخلي���ج عدن إجراء هذا التقييم للبيئات املس���تنزفة بالصيد 

واقتراح حلول ووس���ائل عملي���ة إلعادة التأهيل وحتس���ن املخزون 

السمكي. 

وقد مت تنفيذ الدراس����ة ضمن أنشطة املكون الثالث من مكونات 

مش����روع اإلدارة بنهج النظام البيئي ف����ي البحر األحمر وخليج 

ع����دن، والذي تنفذه الهيئة بالتعاون م����ع البنك الدولي وبدعم من 

مرفق البيئة العاملي. قام بإعداد الدراس����ة خبير دولي قام بزيارة 

ميداني����ة للعقبة خالل ش����هر نيس����ان/ابريل 2017 نفذ خاللها 

العديد من املقاب����الت وجمع املعلومات املتعلقة بالعناصر التالية: 

البيئ����ة البحرية، البيئة الس����احلية، الصيد في العقبة، النش����اط 

االقتصادي.

تواج���ه املوائل البحرية في خليج العقبة حاليًا العديد من العوامل 

الت���ي تؤثر على صحة البيئات الس���احلية. وم���ن ذلك بيئة احليد 

املرجاني التي تتعرض للضغط البشري بالغوص والصيد اجلائر 

وممارس���ات الصيد غير السليمة، ومراس���ي القوارب. ويتعرض 

احلي���د املرجان���ي أيضًا إلى عوامل خارجي���ة مرتبطة مع ظاهرة 

التغي���ر املناخي ومنها زي���ادة تكرارية التدفق غي���ر املنتظم ملياه 

األمط���ار، األتربة احملمولة م���ع مياه األمطار والتكس���ير نتيجة 

ارتطام األجس���ام الصلب���ة باملرجان، وكذلك يتع���رض املرجان 

ملخاط���ر زيادة املغذيات من املصادر البرية. وقد أدت هذه املوائل 

املتده���ورة، وتزايد عدد الس���كان، وانخفاض مس���احات صيد 

الصيادين التقليدين إلى اإلفراط في صيد أنواع األسماك الهامة 

جتاريًا في املياه األردنية خلليج العقبة.

وتس���عى الدراس���ة احلالية لتقدمي العديد من اإلجراءات التي ينبغي 

تنفيذها للحد من التدهور احلالي للبيئة واملساعدة في حتسن صحة 

النظام البيئي وحتسن املخزون السمكي التجاري.

دراسة تقييم اإلكثار السمكي وإعادة تأهيل البيئات 
المستنزفة بالصيد على الساحل األردني من خليج العقبة

 نيسان/أبريل 2017م
العقبة - اململكة األردنية الهاشمية
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قامت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

بن���اء على طلب من س���لطة منطقة العقب���ة االقتصادية اخلاصة في 

اململكة األردنية الهاش���مية وبالتعاون والتنس���يق معها بإجراء تقييم 

للتجمعات الس���مكية في احليود املرجانية الصناعية التي مت وضعها 

حت���ت املاء في العقبة – األردن. والذي مت تنفيذه في العام 2004م 

من قبل كوادر س���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة بتمويل من 

الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن. وقد 

مت إج���راء التقييم ضمن أهداف املكون الثالث من مش���روع اإلدارة 

االستراتيجية بالنظام البيئي والذي تتنفذه الهيئة اإلقليمية للمحافظة 

عل���ى بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن وبالتعاون م���ع البنك الدولي. 

مت التقيي���م من خالل عمليات الغ���وص والتصوير في مناطق احليود 

املس���تحدثة التي حددتها س���لطة منطقة العقب���ة االقتصادية والتي 

اشتملت على ثالث مواقع:

 1( موقع أمام محطة العلوم البحرية؛ 

2( موقع بجانب نادي اليخوت امللكي في الشاطئ الشمالي؛ 
3( موقعن داخل مشروع واحة أيلة. تكون فريق الغوص من خمسة 
غواصن ثالثة من س���لطة منطقة العقب���ة االقتصادية اخلاصة هم 

الس���يد سليم النوايس���ة؛ والس���يد أحمد النجادات؛ والسيد مهند 

ياس���ن؛ وغواص م���ن محطة العلوم البحرية الس���يد عمر املومني 

باإلضافة إلى اخلبير البيئي بالهيئة الدكتور س���ليم املغربي. رافق 

الغواص���ن قارب من متنزه العقبة البحري يقودة الس���يد س���امي 

الغرابلي. اس���تمرت أعمال التقييم على مدار خمس���ة أيام متتالية 

خالل الفترة من 7-11 أيار/مايو 2017م. 

بينت نتائج الدراس���ة أن احليود املس���تحدثة ميك���ن أن تكون أحد 

أدوات اس���تقطاب التجمع���ات الس���مكية فيما يخدم 

أهداف التنمية املس���تدامة، حيث مت احلصول على 

عدة ش���واهد تب���ن أن احليود املس���تحدثة تخدم 

صيادي األس���ماك وتدعم مص���ادر الدخل املادي 

لهم، كما أنها تخدم احلركة الس���ياحية والترويحية 

في مدينة العقبة باململكة األردنية الهاشمية وتدعم 

مص���ادر الدخ���ل ألصح���اب الق���وارب الزجاجية 

ونوادي الغوص.

تقييم التجمعات السمكية في الحيود 
المرجانية الصناعية بالعقبة – األردن

11-7 أيار/مايو 2017م
العقبة - اململكة األردنية الهاشمية
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بناءا على طلب من س���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، نفذت 

الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن دراسة 

لتقيي���م برامج الرصد على الس���احل األردني م���ن خليج العقبة. وقد 

اندرج���ت هذه الدراس���ة ضمن أنش���طة املكون الثال���ث من مكونات 

مش���روع اإلدارة بنهج النظام البيئي ف���ي البحر األحمر وخليج عدن 

وال���ذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من مرفق البيئة 

العامل���ي. وهدفت إلى تقييم برامج الرص���د التي يجري تنفيذها على 

الس���احل األردني خللي���ج العقبة وتقدمي التوصي���ات لصانعي القرار 

وواضعي السياسات لتطوير هذه البرامج وتعظيم االستفادة منها. 

وقد مت التعاقد مع اخلبير الدولي أليكس داوسن شيبرد لتنفيذ دراسة 

تقييم برامج الرصد على الس���احل األردني من البحر األحمر وامتدت 

الدراس���ة للفت���رة من يونيو/حزي���ران إلى أغس���طس/آب من العام 

2017، ق���ام خاللها اخلبير بتنفيذ زي���ارة ميدانية ملدينة العقبة خالل 
الفترة 12 – 2017/6/16، وقدم تقريرا مفصال عن الدراس���ة. يعتمد 
التقرير مبدأ معايير جودة البيئة )EQS( كأس���اس لتقييم أنش���طة 

الرص���د البيئي. في اإلطار القانون���ي اإلقليمي ال يوجد معايير جودة 

للبيئة في اتفاقية جدة أو بروتوكوالتها، وال توجد مثل هذه املعايير في 

معظ���م اتفاقيات البحار اإلقليمية، لكن توجد بعض املعايير في وثائق 

التلوث من األنش���طة البرية. على الصعي���د الوطني في األردن قانون 

32 لسنة 2000 يضع مسؤولية حماية البيئة واعتماد معايير التنمية 
املستدامة في ااملنطقة على سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. 

وب���ن نظام حماية البيئة في منطق���ة العقبة االقتصادية اخلاصة 21 

لس���نة 2001 أن السلطة مسؤولة عن: وضع املعايير احمللية، حتديد 

واعتماد معايي���ر دولية للتطبيق في حال عدم وج���ود معايير أردنية، 

الرص���د وإعداد التقاري���ر عن حالة البيئة، إصدار رخص التش���غيل 

وتقييم األداء التشغيلي.

تعريف مؤش���ر أو معيار جودة البيئة ه���و املتغير الذي يحدد له قيمة 

مرجعي���ة يجب مراعاتها وكذلك مراعاة أي ظروف تش���غيلية مرتبطة 

بذلك املتغير. أما تعريف البيئة في نظام حماية البيئة لس���لطة منطقة 

العقبة االقتصادية اخلاصة 21/2001 فهي احمليط والذي يش���مل 

كل املكون���ات احلية وغير احلي���ة واملواد والهواء وامل���اء والتربة، وما 

بينه���ا من عالقات وكذل���ك املرافق التي يقيمها اإلنس���ان. بذلك فإن 

هذا التعريف يجعل من املمكن أن يكون مؤش���ر جودة البيئة مؤش���رًا 

اقتصاديًا أو اجتماعيًا في حال ناسب السياق ذلك.

من أه���م األس���س املرتبطة بالرصد البيئي أس���س ضب���ط اجلودة 

والتحق���ق منها QA/QC وقد مت توثيق ذلك في نظام حماية البيئة 

21/2001 فيما يتعلق بالتدقيق البيئي ودراس���ات تقييم األثر البيئي 
لكنه لم يوثق فيما يخ���ص األداء العام للمعايير البيئية. كما أن مبدأ 

حرية احلصول عل���ى املعلومات مت توثيقه في نظام حماية البيئة فيما 

يتعلق بدراس���ات تقييم األثر البيئ���ي لكن لم ينص عليه صراحة فيما 

يتعل���ق بتقارير الرصد البيئ���ي. وقد وثق التقرير آراء املنش���آت 

الس���احلية التي تنفذ برامج رصد ومنها شركة مناجم الفوسفات 

األردنية، ش���ركة ميناء احلاويات وتاال ب���اي، كما مت بيانها خالل 

الزيارة امليدانية في شهر حزيران/يونيو 2017، حيث أفادت هذه 

املنش���آت أن ليس لديهم ما مينع من نشر نتائج الرصد اخلاصة 

به���م حتى ل���و أظهرت بع���ض التأثير البيئي. كم���ا بينوا أن عدم 

تبادل املعلومات بن برامج الرصد املختلفة هو أحد احملددات لكل 

برنامج بحد ذاته، ويقلل من القيمة اإلجمالية لبرنامج الرصد. أما 

رأي مقدم���ي اخلدمة مثل محطة العل���وم البحرية، اجلمعية امللكية 

حلماي���ة البيئة البحرية ومختبرات ب���ن حيان فكان أن النتائج ملك 

للمنشآت التي تدفع تكاليف إخراجها وبذلك فإن هذه املنشآت هي 

صاحبة احلق بوضع النتائج معلنة للعموم أم ال.

كم���ا وثق التقرير أن هن���اك رصد للعديد من املؤش���رات لكن قد 

يصع���ب احلصول عل���ى نتائج هذا الرصد، وف���ي حال احلصول 

على ه���ذه النتائ���ج فإنها غالبًا معدة بش���كل فني ال يس���تهدف 

صان���ع الق���رار أو صاحب املصلحة الع���ادي. وكذلك بن التقرير 

أن جمي���ع تقارير الرصد حتضر باللغ���ة اإلجنليزية مما يحد من 

إمكانية االس���تفادة منها في مجتمع ناط���ق باللغة العربية. تفتقر 

برامج الرصد إلى اعتماد معايير جودة البيئة ويتم حتليل البيانات 

في معظم األحيان مبقارنة قيم املؤش���ر لس���نتن متتابعتن، وقلما 

حتلل البيانات اعتمادًا على السجالت طويلة األمد. وقد مت حتديد 

برامج الرصد القائمة في العقبة وسماتها األساسية حسبما متكن 

اخلبير الدولي من حصرها مبوج���ب املعلومات التي حصل عليها 

خالل زيارته امليدانية واملعلومات التي أرس���لت إليه من الهيئة ومن 

املنس���ق الوطني للمشروع في األردن، واشتمل التقرير على قائمة 

باملراجع ومدى توفر تلك املراجع الكترونيا. 

دراسة تقييم برامج الرصد على الساحل األردني من البحر األحمر
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 افتتحت ورش���ة العمل الوطنية حول "تقييم اإلكثار الس���مكي وإعادة 

تأهيل البيئات املستنزفة بالصيد والرصد البيئي على الساحل األردني 

م���ن خليج العقبة" وذلك صباح يوم اإلثنن املوافق 11 /9 / 2017م 

في متنزه العقبة البحري مبدينة العقبة – اململكة األردنية الهاشمية.

وقد عقدت ورش���ة العمل التي امتدت على مدى يومن بالتعاون ما بن 

س���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة والهيئة اإلقليمية للمحافظة 

على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن وذلك في إطار تنفيذ املش���روع 

اإلقليمي "اإلدارة االستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر األحمر 

وخلي���ج عدن" والذي تنفذه الهيئة بالتع���اون مع البنك الدولي وبتمويل 

من مرفق البيئة العاملي. وتندرج الورش���ة ضمن تنفيذ أنشطة املكون 

الثالث من مكونات املشروع والذي يعنى بالرصد البيئي واالقتصادي 

االجتماعي في املناطق الساحلية في اإلقليم. 

هدفت ورشة العمل إلى استعراض ومناقشة نتائج عدد من الدراسات 

التي أجريت في العقبة، وهي:

• دراسة تقييم برامج الرصد في األردن؛
• دراسة تقييم وإعادة تأهيل البيئات املستنزفة بالصيد؛

• دراسة تقييم التجمعات السمكية في مناطق احليود الصناعية؛
• نتائج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي املنفذ ضمن مش���روع 

اإلدارة االستراتيجية؛

• قاع���دة البيانات اإلقليمي���ة لنتائج الرصد البيئ���ي واالقتصادي 
االجتماعي؛

الهدف العام من ورش���ة العمل هو عرض نتائج الدراسات املذكورة 

أعاله على املسؤولن في سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 

ومناقش���ة النتائج التي مت التوصل إليها ومش���اركة مخرجاتها مع 

أصحاب املصلح���ة من مختلف فئات املجتم���ع احمللي في منطقة 

العقب���ة االقتصادية اخلاصة. وقد س���ير أعمال الورش���ة الدكتور 

محمد بدران والدكتور س���ليم املغربي والس���يد بشار البطاينة من 

الهيئة اإلقليمية، والسيد عبد الله أبو عوالي من سلطة منطقة العقبة 

االقتصادية اخلاصة املنس���ق الوطني للمشروع في األردن، وكذلك 

قائد فريق الرصد في األردن الس���يد محم���د طواها من اجلمعية 

امللكية حلماية البيئة البحرية ومستشار قاعدة البيانات شركة يعرب 

حللول األعمال.

ش���ارك في ورشة العمل التي امتدت على مدى يومن أكثر من 30 

خبيرًا ميثلون مجموعة واس���عة من أصح���اب املصلحة في العقبة 

مث���ل اجلهات احلكومية ومنظمات املجتمع املدني والقطاع اخلاص 

ومراكز البحوث واملجتمع احمللي. وقد شهدت الورشة نقاشًا مثمرًا 

تفاعليًا، وخلص املشاركون في ختامها إلى مجموعة من التوصيات 

الهامة والتي سيتم رفعها إلى صانع القرار مع تقارير الدراسات.

ورشة العمل الوطنية حول تقييم اإلكثار السمكي وإعادة 
تأهيل البيئات المستنزفة بالصيد والرصد البيئي على 

الساحل األردني من خليج العقبة 

11-12 أيلول/سبتمبر 2017م
العقبة - اململكة األردنية الهاشمية
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عق���دت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر 

وخليج عدن ورش���ة عم���ل تدريبية وطنية ح���ول تقييم فعالية 

اإلدارة للمحميات البحرية في الس���ودان، وذلك بالتعاون مع 

وزارة البيئة والسياحة واحلياة البرية في والية البحر األحمر 

بالسودان، وقد جرت فعاليات الورشة في قاعة مركز دراسات 

ثقافة البجا بجامعة البحر األحمر يوم  20 ديسمبر 2017. 

هدفت الورشة بشكل أساسي إلى: 

1. إعط���اء خلفي���ة عن مفهوم تقيي���م فعالي���ة اإلدارة ملناطق 
احملميات البحرية؛ 

2. استعراض الطرق املختلفة املستخدمة للتقييم؛ 
3. تدريب املش���اركن عن الطريقة املس���تخدمة من قبل البنك 

الدولي في تقييم فعالية األدارة للمحميات البحرية.  

4. استعراض الطريقة املستحدثة لتقييم فعالية إدارة احملمية 
البحرية جلزيرة س���قطرى كدراسة حالة ) مت تقدميها كرسالة 

دكتوراه من قبل د. زاه�ر األغوان في جامعة أسترالية(.

يأتي انعقاد ورش���ة العمل ضمن تنفيذ أنشطة املكون الثالث 

من مكونات مش���روع اإلدارة بنه���ج النظام البيئي في البحر 

األحم���ر وخليج عدن والذي تنفذه الهيئ���ة بالتعاون مع البنك 

الدولي وبتمويل م���ن مرفق البيئة العاملي، وقد افتتح فعاليات 

الورش���ة مدير عام البيئة والس���ياحة واحلياة البرية في والية 

البحر األحمر سعادة األستاذة سامية أوشيك بحضور منسق 

املكون الثالث من مكونات املش���روع الس���يد بش���ار بطاينة 

ومنس���ق برنامج تقييم احملميات البحرية  في الهيئة اإلقليمية 

د. زاه�ر األغوان والذي كان املدرب في هذه الورشة. وشارك 

في ورشة العمل نحو أربعن مشاركا ميثلون مختلف اجلهات 

ذات العالق���ة باحملميات البحرية في الس���ودان مبا في ذلك 

ممثل���ن عن املجتمع���ات احمللية في منطق���ة احملمية البحرية 

في خلي���ج دنقناب وجزيرة مكور، وش���ملت جلس���ة تفاعلية 

للتدري���ب العملي على كيفية اس���تخدام وملئ بطاقات األداء 

)scorecards( للبنك الدولي  املس���تخدمة في تقييم فعالية 
إدارة احملميات البحرية.

ورشة عمل تدريبية وطنية حول تقييم فعالية اإلدارة 
للمحميات البحرية في جمهورية السودان

بورتسودان- السودان 
20 ديسمبر 2017
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مت عقد الورش���ة االفتتاحية في وزارة اإلس���كان والتعمير والبيئة 

في مدينة جيبوتي بجمهوية جيبوتي حيث افتتح الورش���ة الس���يد 

آدم علمي مستش���ار معالي الوزير الذي رحب باملش���اركن وقام 

بإعطائهم فكرة عن دور ال���وزارة في احلفاظ على البيئة البحرية 

ودوره���ا في متابعة عمليات الرصد وأهمية ش���راكتها مع الهيئة 

اإلقليمي���ة للمحافظ���ة على بيئة البحر األحم���ر وخليج عدن. كما 

ش���كر الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج 

عدن على دعمها لهذه الورشة الهامة. من جانبه قام ممثل الهيئة 

اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن الدكتور 

س���ليم محمود املغربي بتقدمي الشكر لكافة األطراف على دورها 

قام���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

وبالتعاون والتنسيق مع وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة في جمهورية 

جيبوتي ومن خالل مش���روع اإلدارة البيئية املتكاملة املمول من مرفق 

البيئة العاملي وبالشراكة مع البنك الدولي، بإقامة ورشة العمل الوطنية 

للتدري���ب العملي على رصد احلالة الصحية لبيئة الش���عاب املرجانية 

باس���تخدام طريقة ريف شيك )Reef Check(. حيث عقدت ورشة 

العمل في محمية جزيرة موش���ا البحري���ة في جمهورية جيبوتي وذلك 

خ���الل الفترة من يوم األح���د 2017/10/16م وحتى يوم اخلميس 

2017/10/20م ومبش���اركة ممثل���ن عن اجلهات الت���ي لها عالقة 
بالبيئة البحرية والعمل البحري وأصحاب املصلحة في املنطقة.

16-20 تشرين األول/أكتوبر 2017م
جيبوتي – جمهورية جيبوتي

ورشة العمل الوطنية للتدريب العملي على طرق 
الرصد ومسح البيئات الساحلية في جيبوتي
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طريقة ريف ش���يك )Reef Check(. حيث ش���رح للمشاركن 

مميزات هذه الطريقة في رصد الش���عاب املرجانية وكونها طريقة 

معيارية بس���يطة وميكن تطبيقها من أف���راد املجتمع املدني دون 

احلاجة ملعرفة علمية متخصص���ة ومعمقة. وبن أن هذه الطريقة 

تس���تخدم لرصد قاع الشعاب املرجانية ورصد بعض الالفقريات 

وبعض األس���ماك التي تدل على صحة الش���عاب املرجانية. كما 

عرض للمش���اركن صور عن مؤشرات القاع املعتمدة في طريقة 

ريف ش���يك وآلية رصدها وتدوينها في السجالت اخلاصة بذلك. 

كذلك ب���ن الدكتور املغربي للمش���اركن ش���روط اختيار املوقع 

واإلجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء وبعد عمليات الغوص.

تابع املش���اركون أعماله���م في األيام األربع���ة التالية في جزيرة 

موش���ا وماسكالي. وبعد ايجاز سريع عن آلية العمل قام الدكتور 

س���ليم املغربي مبشاركة فريق الغواصن اجليبوتين بالغوص في 

موقع أمام جزيرة موش���ا حيث مت رصد قاع الش���عاب املرجانية 

باس���تخدام طريقة ريف شيك )Reef Check( على عمق 10م 

وعلى عمق 5م بحسب املتطلبات العاملية. 

في التس���هيل لعقد هذه الورش���ة. كما قام بإعط���اء فكرة عن دور 

الهيئ���ة في حماية البيئة البحرية والس���احلية للبحر األحمر وخليج 

عدن ومتنى للمشاركن الفائدة من هذه الورشة.

هدفت الورش���ة إلى إشراك اجلهات املختلفة من أصحاب املصلحة 

املعنين بالش���أن البيئ���ي وتعريفهم وتدريبهم ميدانيا باس���تخدام 

الغوص حتت املاء على طريقة معيارية س���هلة ومتبعة على مستوى 

العالم لرصد حالة الشعاب املرجانية وإجراء عمليات رصد ميدانية 

تعزز من قدراتهم وترفع من كفائتهم مما يس���اهم في حماية البيئة 

البحرية والساحلية ويساعد في استدامة مواردها الطبيعية الهامة. 

شارك في الورشة ممثلون عن اجلهات ذات العالقة بالبيئة البحرية 

والعم���ل البحري في كل من وزارة اإلس���كان والتعمي���ر والبيئة، 

ومجتم���ع الصيادين وجهات البحث العلمي في جمهورية جيبوتي. 

بلغ عدد املشاركن 8 مشاركن.

في اليوم األول قدم الدكتور س���ليم محمود املغربي اخلبير البيئي 

ف���ي الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

محاضرته األولى حول رصد قاع الش���عاب املرجانية باس���تخدام 
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ورشة عمل وطنية حول استعراض ومناقشة نتائج الرصد 
البيئي واالقتصادي االجتماعي في منطقة محمية

 خليج دنقناب وجزيرة مكور 

عق���دت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر االحمر وخليج عدن 

بالتعاون مع كلية علوم البح���ار واملصائد التابعة جلامعة البحر األحمر 

ووزارة البيئة والس���ياحة واحلياة البرية بوالية البحر االحمر ورشة عمل 

وطنية الستعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي 

في محمية خليج دنقناب وجزيرة مكور للس���نة الثانية، وذلك خالل الفترة 

من 18 إلى 20 ديس���مبر 2017. يأتي انعقاد هذه الورش���ة في إطار 

تنفيذ املش���روع اإلقليمي »االدارة االستراتيجية بنهج النظام البيئي في 

البح���ر األحمر وخليج عدن« والذي تنفذه الهيئة اإلقليمية للمحافظة على 

بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن بالتع���اون مع البنك الدولي وبتمويل من 

مرفق البيئة العاملي. وتندرج الورشة ضمن تنفيذ أنشطة الرصد البيئي 

واالقتص���ادي االجتماعي في محمية خليج دنقناب وجزيرة مكور، وذلك 

في إطار املكون الثالث من مكونات املشروع والذي يعني بالرصد البيئي 

واالقتصادي االجتماعي في املناطق الساحلية في االقليم. 

افتتحت ورشة العمل صباح يوم االثنن 18 ديسمبر 2017 حتت رعاية 

مدي���ر عام البيئة والس���ياحة في وزارة البيئة والس���ياحة واحلياة البرية 

لوالية البحر األحمرسعادة األستاذة سامية أوشيك، وقد مت عقد فعاليات 

الورشة في مركز دراس���ات ثقافة البجا بجامعة البحر األحمر، وهدفت 

إلى  استعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي 

للسنة الثانية مع أصحاب املصلحة ومقارنة هذه النتائج مع نتائج السنة 

األول���ى، ومتابعة التوصيات املتعلقة باس���تخدام هذه النتائج في عملية 

صنع القرار وضمان استدامة أنشطة الرصد.

ش���ارك في ورش���ة العمل حوالي 50 مختصًا ميثل���ون مختلف اجلهات 

ذات العالق���ة بالبيئة البحرية والس���احلية باإلضاف���ة إلى عدد كبير من 

املس���تفيدين من املجتمع احمللي في منطقة محمية خليج دنقناب وجزيرة 

مكور. وقد تناولت الورشة س���تة مواضيع رئيسية متثل أنشطة الرصد 

البيئي واالقتصادي االجتماعي، وهي: الرصد ألغراض اإلدارة القائمة 

عل���ى النظ���ام البيئي في البح���ر األحمر وخليج ع���دن، ورصد مصايد 

األس���ماك البحرية، ورصد املوائل الس���احلية والبحري���ة، ورصد نوعية 

املياه، ورصد النفايات البحرية والرصد االقتصادي االجتماعي.

18-19 كانون األول/ديسمبر 2017م
بورتسودان – جمهورية السودان
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عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

بالتعاون مع وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة ورشة عمل وطنية حول 

النص���وص القانونية حلماية البيئة، وذلك في قصر الش���عب مبدينة 

جيبوتي – جمهورية جيبوتي خالل الفترة 10 – 11 يناير 2018. 

يأتي انعقاد هذه الورشة التي يقوم بتسيير أعمالها مجموعة خبراء 

من وزارة اإلس���كان والتعمير والبيئة في إطار تنفيذ أنشطة املكون 

الثالث من مكونات مش���روع اإلدارة بنهج النظام البيئي في البحر 

األحمر وخليج عدن والذي تنف���ذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي 

وبتموي���ل من مرفق البيئة العاملي. وته���دف إلى التوعية بخصوص 

القوانن واللوائح املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة، وتوعية اجلهات 

املعنية بالنصوص القانونية املتعلقة بحماية البيئة مثل خفر السواحل 

اجليبوت���ي، والقوات البحرية، والدرك الوطني، واحلرس اجلمهوري، 

قبطانية ميناء جيبوتي، إدارة الش���ؤون البحري���ة، ووزارات العدل، 

الزراعة، والتجارة والنقل، ومكاتب السياحة.

شارك في ورشة العمل أكثر من ثالثن مختصا من مختلف اجلهات 

ذات العالقة، وقد ترأس جلس���ة افتتاح الورش���ة أم���ن عام وزارة 

اإلس���كان والتعمير والبيئة س���عادة األس���تاذ دين���ي عبدالله عمر 

وبحضور املستش���اَرين الفنيَن لوزير اإلس���كان السيد آدم حسن 

علمي، والس���يد/ عبد القادر عبد الله عدون، إلى جانب مدير إدارة 

البيئة والتنمية املس���تدامة السيد/ حسن ريراش روبله، ومساعده 

الس���يد/ إدريس نور إس���ماعيل، وممثل الهيئة اإلقليمية للمحافظة 

على بيئة البحر األحمر وخليج عدن السيد/ بشار البطاينة.

وفي كلمة له في افتتاح الورش���ة، أش���ار أمن عام وزارة اإلسكان 

والتعمي���ر والبيئ���ة، إل���ى ضرورة حماي���ة البيئة والس���يما التنوع 

البيولوج���ي في جيبوتي، وكش���ف النقاب ع���ن الصعوبات الكامنة 

في القيام بهذه العملية كونها تتطلب تعبئة واس���عة جلميع الشركاء 

اخلاصن والعامن لوزارة اإلسكان والتعمير والبيئة لهذا الغرض.

وقال س���عادة األس���تاذ ديني: »ف���ي بلدنا، تتركز معظ���م مواردنا 

الطبيعية في البيئة البحرية والس���احلية، وتعتبر األسماك والشعاب 

املرجانية واألعش���اب البحرية وأشجار املانغروف موارد اقتصادية 

هام���ة في مجال األم���ن الغذائي والتنمية الس���ياحية، بيد أن هذه 

امل���وارد البحري���ة مهددة بالتل���وث النفطي والصيد غير املش���روع 

والنفايات الصلبة )مثل البالس���تيك(. وأردف قائال: »إن الفضاءات 

البحري���ة احملمية في جيبوت���ي تعتبر تراثا وطني���ا، وجزء ال يتجزأ 

م���ن التراث العامل���ي. ولذلك ف���إن احلفاظ عليها يحظ���ى باهتمام 

رئيس���ي على األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية لضمان 

احتياجات األجيال احلاض���رة واملقبلة، ومع ذلك، فإن احلفاظ على 

مواردن���ا البيئية وحمايتها ينطوي بالضرورة على زيادة وعي جميع 

الس���كان وخاصة اجلهات الفاعلة الرئيسية مثل ممثلي املؤسسات 

التي ميكن أن تس���هم في نشر النصوص القانونية املتعلقة بحماية 

البيئة وتوضيحها لزمالئهم امليدانين.

وحث س���عادته جميع املش���اركن في الورش���ة على االستفادة من 

خبرة الفريق املكلف بتنفيذ برنامج هذه الورشة بغية زيادة معارفهم 

وتعزيز إسهامهم في احلفاظ على مواردنا البيئية.

ورشة عمل وطنية حول النصوص القانونية لحماية البيئة في جمهورية جيبوتي 

 10 – 11 يناير 2018 
جمهورية جيبوتي
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9-11 أيار/مايو 2017 م
املنامة – مملكة البحرين

ش����اركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل����ى بيئة البحر األحمر 

وخليج عدن في اجتماع تنس����يقي في املركز اإلقليمي للتراث 

العامل����ي )املنامة - البحرين( حول مس����اعدة الس����ودان في 

تنفيذ متطلبات إعالن احملمية )دوجنناب - س����نجنيب( كموقع 

تراث عاملي طبيعي تابع لليونس����كو، وقام����ت الهيئة بالتعاقد 

م����ع خبيرة دولي����ة لعمل خطة إدارة ش����املة حملمية دوجنناب 

ومحمية سنجنيب واملنطقة العازلة بينهما، كما مت تقدمي تقرير 

متكامل حول ما قدمته الهيئة من تقارير وخطط إدارة ومعدات 

للمحمية. هذا وقد قام����ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 

البحر األحمر وخليج عدن بإعداد خطة اإلدارة الشاملة للموقع 

والتي مت االنتهاء منها مع نهاية العام 2017م حيث مت تسليم 

املسودة األولى للخطة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو بالسودان 

واإلدارة العامة حلماية احلياة البرية .

االجتماع التنسيقي حول محمية دونجناب - سنجنيب في 
المركز اإلقليمي للتراث العالمي التابع لليونسكو بالمنامة

مشاركات إقليمية ودوليّة
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12-15 أيلول/سبتمبر 2017م
أثينا – جمهورية اليونان

UNEP-MAP المشاركة في اجتماع خطة عمل البحر المتوسط

بن����اءًا على دعوة ُوجه����ت للهيئة اإلقليمي����ة للمحافظة على بيئة 

البح����ر األحمر وخليج عدن حلضور اجتم����اع األطراف املوقعة 

على اتفاقية برش����لونة وخطة عمل البحر املتوسط بصفة مراقب، 

ش����اركت الهيئة في االجتماع التاسع عش����ر خلطة عمل البحر 

املتوس����ط والذي مت عقده في أثينا باليونان، في الفترة 15-12 

س����بتمبر 2017 وأتت الدعوة واملش����اركة كمبادرة من الطرفن 

لتوطيد التعاون وتبادل اخلبرات والدروس املستفادة. 

وق����د عقد اجتم����اع نقاط االتصال الوطني����ة  خلطة عمل البحر 

املتوس����ط  )UNEP-MAP( في أثين����ا باليونان في الفترة 

من 12 إلى 15 س����بتمبر 2017. وكانت األهداف الرئيس����ية 

لالجتماع هي اس����تعراض التقدم احملرز في األنشطة املضطلع 

بها في إطار خطة عمل البحر املتوس����ط خالل الفترة -2016

2017 ، مب����ا في ذلك برنام����ج العمل وامليزاني����ة لفترة العامن 
2019-2018، ومش����اريع القرارات التي ستقدم إلى األطراف 
املتعاقدة في اتفاقية برش����لونة العتمادها الحقا خالل اجتماعها 

احلادي والعشرين .  

وحضر اجتماع نقاط االتصال 19 طرفا من األطراف املتعاقدة 

ال 22 في اتفاقية برش����لونة )غياب اجلزائر وموناكو وس����وريا( 

وش����ركاء نظام خطة عمل البحر األبيض املتوس����ط،  وس����بقه 

االجتم����اع ال����ذي يعقد كل س����نتن لفريق تنس����يق نهج النظم 

اإليكولوجي����ة.  وخ����الل االجتم����اع وافقت نق����اط اتصال خطة 

عمل البحر املتوس����ط على أن االجتماع  الوزاري من االجتماع 

العش����رين لألطراف املتعاقدة في اتفاقية برش����لونة سيركز على 

موضوع تنفيذ أهداف التنمية املس����تدامة في البحر املتوس����ط 

وعل����ى التل����وث والتن����وع البيولوجي، كذلك مت ربط املناقش����ات 

 )UNEA 3( باالجتماع الثالث جلمعي����ة األمم املتحدة للبيئة

الذي عقد بالفعل في بداية ديس����مبر 2017.  كما جرى تذكير 

نق����اط االتصال بأهمية مش����اركة حكوماتهم في مبادرات األمم 

املتحدة للبيئة واألحداث املقبلة، مثل جمعية األمم املتحدة للبيئة 

UNEA 3( 3( وأيض����ا دعي����ت نقاط االتصال إلى تس����جيل 
 )BeatPollution#(  التزاماته����ا الطوعية في اجتماع����ات

واجتماع����ات برنامج العمل العامل����ي  )GPA( في بالي وحملة 

البحار النظيفة.

وكان اجتم����اع نقاط اتصال خطة عمل البحر املتوس����ط حدثا 

مثم����را أظهر األهمية وااللتزام الذي تواصل األطراف املتعاقدة 

والش����ركاء في إرفاقه بنظام خطة عمل البحر املتوسط واتفاقية 

برشلونة وبروتوكوالتها.
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6-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م 
بون - جمهورية أملانيا االحتادية

نظمت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 

بالتعاون مع اململكة العربية الس���عودية نشاط جانبي ضمن فعاليات 

القمة الدولية 23 حول تغير املناخ )6 - 17 نوفمبر 2017( املنعقدة 

ببون - أملانيا. وقد ش���ارك في الندوة خبراء من الهيئة وجامعة امللك 

عبدالله للعلوم والتقنية ووزارة الطاقة والصناعة والتعدين السعودية، 

وحضره���ا العديد من وف���ود الدول واملنظم���ات احلكومية والطوعية 

املشاركة في القمة الدولية.

وأوضح أمن عام الهيئة اإلقليمية د. زياد بن حمزة أبوغرارة بأن 

الندوة قد اس���تعرضت جتربة مب���ادرات الهيئة اإلقليمية في دعم 

قدرات دول البحر األحم���ر وخليج عدن وتعزيز التعاون اإلقليمي 

في تطوير وس���ائل التكيف والتخفيف لتغير املناخ التي تس���تند 

على النظم البيئية في سواحل البحر األحمر وخليج عدن، وإدراج 

هذه اخليارات ضمن املساهمات احملددة وطنيًا املتعلقة باتفاقية 

باري���س 2015، والتي تؤطر للعمل املناخي ف���ي الفترة ما بعد 

عام 2020. 

وأضاف بأن تنظيم هذه الفعالية في القمة الدولية قد هدف 

بصورة رئيسية إلى إبراز متيز وثراء النظم البيئية الساحلية 

والبحرية الضخمة املتاحة ف���ي البحر األحمر وخليج عدن 

واملتمثلة في الش���عاب املرجانية وغابات املناجروف ومروج 

احلش���ائش البحرية والتنوع البيولوج���ي الفريد، وإمكانية 

االعتم���اد على هذه املوارد في إطار املس���اهمات احملددة 

وطني���ًا )NDCs( لتطبيق وس���ائل طبيعية زهيدة التكلفة 

للتكي���ف عل���ى تأثيرات التغي���ر املناخي باإلقلي���م، وكذلك 

التخفي���ف من انبعاثات الكربون اجل���وي، حيث أن غابات 

املاجن���روف ومروج احلش���ائش البحرية تش���كل البيئات 

البحرية الرئيس���ية للكرب���ون األزرق، وتق���وم بامتصاص 

الكربون اجلوي واختزانه ف���ي كتلتها احليوية والتربة، كما 

أن ه���ذه البيئات بجانب الش���عاب املرجانية تعزز التكيف 

على تاثيرات التغير املناخي من خالل حماية الشواطئ من النحر 

وارتفاع منس���وب مياه البحر، واخلدمات البيئي���ة العديدة التي 

توفرها من دعم للموارد احلية والثروة الس���مكية وتنويع األنشطة 

االقتصادية الساحلية. 

وقد مت ف���ي الندوة تقدمي عروض اس���تعرضت جت���ارب اململكة 

العربي���ة الس���عودية واإلقليم في تطوير وتطبي���ق خطط للمناطق 

الساحلية والبحرية، وتطرقت مداوالت النقاش إلى سبل التعاون 

اإلقليمي وإدراج النظم البيئية الساحلية والبحرية في املساهمات 

احملددة وطنيًا.

ندوة جانبية للهيئة اإلقليمية بالتعاون مع المملكة 
العربية السعودية في القمة الدولية حول التغير المناخي 

الثالثة والعشرون )COP 23( تناقش:
اإلدارة المستدامة لسواحل البحر األحمر والخليج العربي في إطار 
المساهمات المحددة وطنيًا )NDCs( للتعامل مع التغير المناخي



السنبوك • العدد )36( • مارس 2018م  5657  السنبوك • العدد )36( • مارس 2018 م

معرض مطبوعات وأنشطة الهيئة اإلقليمية 
على هامش المؤتمر

مداخلة الهيئة في الجلسة رفيعة المستوى 
للوزراء ورؤساء الوفود والمنظمات الدولية بالمؤتمر 

مت تنظي���م معرض حول أنش���طة الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج ع���دن، حيث احتوى املعرض على عرض أفالم 

ونس���خ إلكترونية ملجموعة متنوعة من سلس���لة املنشورات العلمية، وخطط العمل، واخلطوط االسترش���ادية والكتيبات واملطويات التوعوّية 

التي أصدرتها الهيئة، وقد شهد املعرض إقبااًل جيدًا من املشاركن باملؤمتر، ومت توزيع عدد كبير من النسخ اإللكترونية لهذه اإلصدارات 

مما مكن من التعريف على نطاق واسع بخصائص اإلقليم واجلهود التعاونية املبذولة من قبل دول الهيئة في احملافظة على البيئة البحرية 

وأنشطة التغير املناخي وبرامج وأنشطة الهيئة األخرى ذات الصلة. 

ق���دم أمن ع���ام الهيئة أ. د. زي���اد بن حمزة أبوغ���رارة كلمة قصيرة 

ع���ن الهيئة ضمن مش���اركته في جلس���ات القطاع رفيعة املس���توى 

high-level segment الت���ي تضم الس���ادة الوزراء ورؤس���اء 
الوفود احلكومية ورؤس���اء املنظمات املشاركة في قمة مؤمتر األطراف 

احلكومي���ة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول تغير املناخ واألطراف 

احلكومية لبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس. 

وق����د تناولت املداخلة التعريف بالهيئ����ة اإلقليمية للمحافظة على 

بيئة البح����ر األحمر وخليج عدن، كمنظمة حكومية تس����تضيفها 

اململكة العربية السعودية مبدينة جدة كمقر دائم لها. كما أشارت 

املداخلة إلى خصائص البحر األحمر الذي يكتسب أهمية دولية 

كمم����ر مهم للمالحة وللتج����ارة املنقولة بحرًا، وكمس����تودع فريد 

للتنوع اإلحيائي البحري. وفي هذا اإلطار مت تطوير استراتيجية 

إقليمية وبرنامج خاص بالتغير املناخي منذ عام 2007، وتنفيذ 

مب����ادرات إقليمي����ة لتبني احللول املس����تندة على النظ����م البيئية 

الساحلية في سياسات التكيف والتخفيف مثل الكربون األزرق، 

وانعكس ذلك في إدراج هذه املفاهيم واخليارات في املساهمات 

احملددة وطنيًا لدول الهيئة.

وأوض���ح األمن العام بأن الهيئة قامت حديثًا بتنفيذ مبادرة مع البنك 

اإلسالمي للتنمية وشركاء إقليمين وجهات بحثية لتعزيز قدرات اإلقليم 

وتعزيز نهج النظام البيئي في "املس���اهمات احمل���ددة وطنيًا" خاصًة 

اخليارات التي تعزز مرونة النظم البيئية وقدرات التكيف وحتقق منافع 

التخفيف. وأش���ار إلى أهمية عدم إغفال إجراءات التكيف والتخفيف 

املس���تندة على النظ���م البيئية البحرية واعتب���ار الكربون األزرق أحد 

الوس���ائل املعتمدة في احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري 

وتش���جيع اجلهود في هذا املجال، وحماي���ة البيئة البحرية من التلوث 

واالستنزاف والتوس���ع في إنشاء احملميات البحرية وحتسن إدارتها 

لإلس���هام ف���ي تخفيف التغير املناخ���ي وتعزيز الق���درة على مجابهة 

تأثيراته الس���البة. وأكد على أن تنفيذ خط���ط التكيف والتخفيف في 

اإلقليم يتطلب توفير الدعم الالزم مبا في ذلك تسهيل نقل التقنية لدول 

اإلقليم لتمكينها من البدء الفوري في التنفيذ الفعال لهذه اخلطط.
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ش���اركت الهيئة في االجتماع اخلامس واألخي���ر ملجموعة العمل الدولية 

 5th GloBallast« ملش���روع الش���راكات العاملية حول مياه االت���زان

Global Project Task Force Meeting« وال���ذي مت عقده يومي 
16 و17 مارس 2017 في مدين���ة بنما في جمهورية بنما. يأتي انعقاد 
االجتماع ضمن تنفيذ أنش���طة مشروع الش���راكات العاملية حول مياه 

االت���زان، ومع اقتراب اختتام املش���روع الناج���ح ملعاجلة الغزو احليوي 

البحري، وقرب دخول اتفاقية إدارة مياه االتزان حيز النفاذ

وقد مت خالل االجتماع تقدمي عرض حول تقدم س���ير العمل في مشروع 

الشراكات العاملية حول مياه االتزان ودور الهيئة في املشروع واألنشطة 

الت���ي مت تنفيذها خالل فترة العامن املاضين من عمر املش���روع الذي 

تشارك الهيئة في تنفيذه كشريك إقليمي منذ عام 2007.

وش���اركت الهيئة في تنفيذ برنامج الشراكات العاملي )غلوباالست( حول 

مياه االتزان، وهو مشروع دولي نفذته املنظمة البحرية الدولية بالتعاون 

 .UNDP ومنظمة األمم املتحدة للتنمية GEF مع مرفق البيئة العاملية

وقد أطلق املشروع في عام 2007 مبرحلة أولية مدتها 4 سنوات، بهدف 

مس���اعدة الدول النامية على احلد من نقل الكائنات الضارة ومس���ببات 

األمراض في مياه اتزان السفن وتنفيذ اتفاقية إدارة مياه االتزان التابعة 

للمنظمة البحرية الدولية.

أب���رز االجتم���اع اخلتام���ي ملجموعة العم���ل العاملية املعنية مبش���روع 

الشراكات العاملية )غلوباالس���ت( العناصر األساسية للمشروع، والتي 

يتوقع أن يستمر أصحاب املصلحة الرئيسيون في تنفيذها بعد االختتام 

الرس���مي للمش���روع في یونیو 2017. ومن األمثلة على هذه العناصر 

ح���زم التدریب لدعم احتیاجات بناء القدرات للدول املنفذة التفاقیة إدارة 

می���اه االتزان. ومن املتوقع أيضا أن تس���تمر أعم���ال البحث والتطوير 

إلدارة مي���اه االتزان، التي ت���روج لتطوير تقنيات مبتك���رة ملعاجلة مياه 

االتزان، بعد ختام املشروع.

وقد وضع مشروع )غلوباالس���ت( منوذجا ناجحا للعمل مع الدول الشريكة 

الرائ���دة فضال عن صناعة النقل البحري واملؤسس���ات األكادميية من أجل 

حتفيز تبادل اخلبرات والتدريب وبناء القدرات. ومت تشكيل فرق عمل إقليمية 

في 12 منطق���ة فرعية نامية، ووضعت اس���تراتيجيات وخطط عمل إقليمية 

بشأن إدارة مياه االتزان، شارك فيها أكثر من 100 بلد؛ وقد مت حتى اآلن 

اعتماد س���تة منها من خالل الهيئات املتعاونة اإلقليمية. كما يسر املشروع 

بناء القدرات على املس���توى الوطني، مما ساعد على إنشاء فرق عمل وطنية 

واملس���اعدة في صياغة واعتماد التش���ريعات الوطني���ة في 80% من الدول 

الش���ريكة الرائدة. وقد دعم ذلك العديد من هذه البلدان على التصديق على 

اتفاقي���ة إدارة مياة االتزان. وعزز االجتماع في بنما الدور الرئيس���ي الذي 

تؤديه املنظمات اإلقليمية والدول الش���ريكة الرائدة في املشروع في استدامة 

أنش���طة إدارة مياة الصابورة على املس���توى اإلقليم���ي والبحث عن آليات 

التمويل التي ميكن أن تغطي االحتياجات املستقبلية لبناء القدرات.

وعلى مس���توى إقليم البحر األحمر وخليج عدن فقد ش���اركت ثالث دول 

من اإلقليم في املشروع كدول شريكة رائدة وهي األردن، مصر واليمن. 

وقامت الهيئة من خالل املش���روع بإعداد االستراتيجيات الوطنية إلدارة 

مياه االتزان في كل من األردن، جيبوتي، مصر، الس���عودية والسودان، 

كما مت إعداد اس���تراتيجية إقليمية إلدارة مياه االتزان، ومت عقد العديد 

من أنشطة بناء القدرات وتبادل اخلبرات عن طريق ورش العمل الوطنية 

واإلقليمية. وقد صادقت كل من جمهورية مصر العربية واململكة األردنية 

الهاشمية واململكة العربية السعودية على اتفاقية إدارة مياه االتزان التي 

دخلت حيز النفاذ في 8 سبتمبر/أيلول 2017م.

المشاركة في اجتماع مجموعة العمل الدولية لمشروع الشراكات
 العالمية حول مياه االتزان 

بنما سيتي – جمهورية بنما 16 – 17 مارس 2017



السنبوك • العدد )36( • مارس 2018م  5859  السنبوك • العدد )36( • مارس 2018 م

ش���اركت الهيئة ومش���روع اإلدارة بنهج النظ���ام البيئي في البحر 

األحمر وخليج عدن في االجتماع األول للش���بكة اإلقليمية ملشاريع 

مرف���ق البيئة العاملي في أفريقي���ا، والذي عقد في زجنبار – تنزانيا 

خالل الفترة 2-4 اغس���طس 2017. وركز على بناء العالقات بن 

املشاريع املدعومة من مرفق البيئة العاملي، ووضع مقترحات للتوأمة 

وتبادل اخلبرات، واالستفادة من املقترحات والتغذية الراجعة بشأن 

أنشطة التدريب املقبلة املقرر تنفيذها خالل العام 2018.

وقد قدم ممثل الهيئة واملش���روع عرضا تقدمييا حول الهيئة ودورها 

في حماية بيئة البحر األحمر وخليج عدن، واألنش���طة التي تنفذها 

على مس���توى اإلقليم، والتعريف مبش���روع نهج النظام البيئي في 

البحر األحمر وخليج عدن واملكونات املختلفة للمش���روع باإلضافة 

لالنشطة التي يتم تنفيذها من خالله.

يشكل اجتماع الش���بكة اإلقليمية األفريقية األول للمشاريع املتعلقة 

بالبيئة البحرية والساحلية ملرفق البيئة العاملية جزءا من سلسلة من 

االجتماعات اإلقليمية التي ينظمها مش���روع مرف���ق البيئة العاملي 

)LME Learn( والش���ركاء اإلقليميون الرئيسيون. بهدف حتفيز 

بناء الشراكات بن مشاريع املسطحات املائية الكبيرة على املستوى 

اإلقليمي عن طريق إش���راك أصحاب املصلحة واملعنين مبش���اريع 

املناط���ق البحري���ة احملمية وإدارة الس���واحل والتن���وع البيولوجي 

باإلضاف���ة ملش���اريع التكيف مع التغي���رات املناخية ف���ي املناطق 

الساحلية في تنفيذ األنش���طة اجلارية في هذه املناطق واالستفادة 

من اخلبرات وتبادل املعلومات.

تقدم سلس���لة اجتماعات الش���بكة اإلقليمية فائدة كبيرة ملش���روع 

اإلدارة بنه���ج النظام البيئي في البح���ر األحمر وخليج عدن، حيث 

أن املشروع تنفذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من مرفق 

البيئة العاملي حيث ستوفر الشبكة اإلقليمية األفريقية مايلي:

• فرص التواصل بن مشاريع مرفق البيئة العاملي؛
• ربط العديد من مش���اريع مرفق البيئة العاملي وأصحاب املصلحة 

عبر ثالث شبكات إقليمية على مستوى العالم؛

• فرص بناء الش����راكات والتوأمة مع املش����اريع األخرى س����واء كانت 
مشاريع مدعومة من مرفق البيئة العاملي أو من أي جهات مانحة أخرى؛

• دع���م التوأم���ة بن مش���اريع مرفق البيئ���ة العاملي، م���ع مختلف 
 IOC ، NOAA املؤسس���ات احلكومية واإلقليمية والدولية )مث���ل

وغيرها(، فضال عن املؤسسات التعليمية والبحثية؛

• فرص التعاون بن املش���اريع من خالل مبادرة املنح الصغيرة من 
.)LME Learn( قبل مشروع

 

المشاركة في االجتماع األول للشبكة اإلقليمية لمشاريع 
مرفق البيئة العالمي في أفريقيا،

 زجنبار – تنزانيا 2-4 اغسطس 2017



السنبوك • العدد )36( • مارس 2018م  60PB  السنبوك • العدد )36( • مارس 2018 م

شاركت الهيئة في املؤمتر التاسع عشر للمسطحات املائية الكبيرة » 

 »19th Annual Large Marine and Coastal Partners Meeting
والذي عقد خالل الفترة 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2017 في مدينة 

كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وكان الهدف الرئيس���ي للمؤمتر هو توفير منصة عاملية للقائمن على 

املش���اريع في املناطق البحرية والس���احلية واملمولة من مرفق البيئة 

العاملي���ة لتب���ادل اخلبرات والدروس املس���تفادة املتعلق���ة باحلوكمة  

 .)Ecosystem-based Governance(املستندة إلى نهج النظام البيئي

حيث يس���اهم هذا املؤمتر السنوي في بناء الشراكات بن املشاريع 

القائمة في مناطق املسطحات املائية الكبيرة على املستوى اإلقليمي 

عن طريق إش���راك أصح���اب املصلحة واملعنين مبش���اريع املناطق 

البحري���ة احملمية وإدارة الس���واحل والتن���وع البيولوجي في حتقيق 

 .LME Learn اهدافها وبالتناغم مع مشروع مرفق البيئة العاملي

جاء برنامج املؤمتر مكثفا، حيث اش���تمل على عدة جلس���ات رئيسية 

عامة، ومجموعات عمل معنية باحلوكمة واإلدارة املس���تندة إلى نهج 

النظ���ام البيئي، وقد عقد على هامش املؤمتر عدة ورش تدريبية منها 

دورة تدريبية حول اس���تخدام وس���ائل األدوات وعددها سبعة والتي 

يجري تطويرها من خالل البرنامج، كما مت عقد ورش���ة تدريبية حول 

 Training session on« التقييم االقتصادي خلدم���ات النظم البيئية

 the systematic integration of the economic valuation of

 «  ”WET“ ecosystem services into the TDA-SAP process
وذلك يوم 1 ديسمبر 2017 على هامش املؤمتر.

كما ش���اركت الهيئة في االجتماع الذي س���بق املؤمتر وهو اجتماع 

حول بناء الش���راكات العاملية لتحفيز اس���تخدام نهج النظام البيئي 

 Building« املبني على أس���س علمية لدعم احلوكمة البيئية اإلقليمية

 International Partnership to Enhance Science Based
 Ecosystem Approaches in Support of Regional Ocean
Governance » وال���ذي عق���د يوم���ي 27 و28 نوفمبر 2017 في 
مدين���ة كيب تاون بجنوب افريقيا. وكان الهدف الرئيس���ي لالجتماع 

هو تعزيز استخدام النهج الش���امل ومتعدد القطاعات ونهج النظام 

البيئي املبني على أسس علمية في احلوكمة البيئية اإلقليمية للمناطق 

البحرية من أجل تنفيذ أجندة 2030 للتنمية املستدامة 

وش���مل االجتماع عدة جلسات عامة، مت تس���ليط الضوء فيها على 

أفضل املمارس���ات في التعاون القائم بن مختلف أطر إدارة البحار 

اإلقليمية، مبا في ذلك كيفية اس���تفادة الهيئات واملشاريع اإلقليمية 

م���ن العلم لدعم تنفي���ذ أجندة 2030 وأهداف التنمية املس���تدامة، 

باإلضافة ملشاركة األمثلة حول أفضل املمارسات للتعاون القائم بن 

مشاريع وبرامج املس���طحات املائية الكبيرة، واتفاقيات وخطط عمل 

البحار اإلقليمية، وهيئات مصائد األسماك اإلقليمية.

المشاركة في المؤتمر التاسع عشر للمسطحات المائية الكبيرة

 كيب تاون – جنوب أفريقيا
 27 نوفمبر – 1 ديسمبر 2017.






