
MZ.0038

 نشرة سنويه للهيئة اإلقليميه للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن

إقرأ في هذا العدد المقاالت العملية:

• خيار البحر ومشكلة الصيد الجائر	

• االقتصاد األزرق المستدام	

• اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.. وثيقة دولية ملزمة قانونيًا	

• أهداف التنمية المستدامة في مواجهة محلية التنمية	



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

أو محتويات أو اقتباسات وردت يف هذه النشرة
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الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
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الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تهتم باحملافظة على البيئات البحرية 

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

الهيئة من مدينة جدة  وتتخذ  1995م،  القاهرة يف سبتمبر  إنشائها رسميًا يف  إعــالن  وقــد مت  )1982م(.  عــدن  األحمر وخليج 

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

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

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

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

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

من الهيئة.

د. ماهر عامر
د. محمد اسماعيل

د. محمود أحمد



نفذت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر برنامجها السنوي الذي يهدف 

املــوارد  على  واحلــفــاظ  عــدن  وخليج  األحمر  البحر  والساحلية يف  البحرية  البيئة  حلماية 

الطبيعية املوجودة فيهما وضمان استدامتهما لألجيال القادمة ومبا يضمن النمو املستدام 

السواحل.  تلك  امتداد  املوجودة على  السكانية  للتجمعات  البيئة  املــوارد  تلك  توفره  الــذي 

وقد اعتمدت الهيئة اإلقليمية يف تنفيذ هذه البرامج على مجموعة من الثوابت الرئيسية 

التالية كان منها:

 • التعاون الوثيق واملباشر مع نقاط االتصال الوطنية لدول اإلقليم األعضاء بالهيئة؛

مجال  يف  تعمل  التي  الدولية  والهيئات  املنظمات  مع  الشراكات  وتفعيل  التعاون  تعزيز   • 

حماية البيئة وضمان استدمتها؛

الذين  املصلحة  أصحاب  من  اجلهات  ومختلف  احمللية  املجتمعات  مع  املباشرة  الشراكة   • 

يعملون بالبيئة البحرية؛

 • رفع الوعي بالتشريعات الدولية وحث الدول األعضاء على إدخال تلك التشريعات ضمن 

املستوى  على  التكامل  يحقق  ومبــا  الوطنية  استراتيجياتها  صياغة  الوطنية  التشريعات 

العاملي يف حماية البيئة وضمان استدامة مواردها ويعكس التزام دول اإلقليم أمام املجتمع 

الدولي ويحقق النمو االقتصادي املنشود؛

 • التدريب العملي على أعمال رصد املؤشرات البيئية املختلفة والتي تدل على صحة البيئة 

ومدى التلّوث الذي تتعرض له إن وجد.

 • وضع خطة عمل إقليمية للتعامل من النفايات البحرية واحلد من آثارها السلبية على 

البيئة البحرية.

 • السعي للوصول إلى قيمة مالية للموارد البيئة تعكس أهميتها أمام صانع القرار وتساهم 

يف اتخاذ اإلجراءات الرادعة بحق املخالفني وتساعد يف إيجاد مصدر مالي الستعاضة تلك 

املوارد يف حال تعرضها للضرر.

ويبقى الدعم الالمحدود الذي تلقاه الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 

وخليج عدن من دول املقر، اململكة العربية السعودية، احملفز والدافع الرئيس للقيام بتلك 

األنشطة التي تخدم البيئة وحتقق استدامة مواردها وحتافظ على سالمة أهم طريق بحري 

مالحي على مستوى العالم وأهم مصدر لألمن الغذائي لدول اإلقليم.

أ. د. زياد أبو غرارة 

األمني العام 

االفتتاحية
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العدد السابع  والثالثون - مارس 2019مالمحتـويات

الرصد البيئي
إطالق برنامج رفع قدرات الصيادين ورصد األسامك يف املياه العميقه ) العقبه (

رفع قدرات الصيادين يف مجال الصيد يف املياه العميقة يف العقبة

استعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي يف محمية موىش مسكايل ) جيبويت(

استعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي واالقتصادي االجتامعي يف ) العقبه (

أنشطة الرصد واملسوحات امليدانية لسواحل اململكة العربية السعودية

كيفية قياس تحمض املحيطات وتأثرياتها عىل البيئة البحرية ) العقبة(

احلد من التلوث من املصادر البرية والبحرية
إجراءات التدقيق االلزامي بحسب متطلبات IMO )جده(

تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشاريع الساحلية وأهميته في حتقيق التنمية )جده(
خطة العمل اإلقليمية إلدارة النفايات البحرية املبعثرة ) جدة(

اعتماد االستراتيجية الوطنية الدارة مياه اتزان السفن )جيبوتي(
االستراتيجية الوطنية ملياه اتزان السفن )جده(

إجراءات التدقيق االلزامي بحسب متطلبات IMO )بورسودان(
تفعيل منظومة OILMAP لنمذجة مصير الزيت املنسكب في البيئة البحرية

اعتماد االستراتيجية الوطنية ملياه اتزان السفن )بورسودان(
امللحق السادس من اتفاقية ماربول )القاهرة(

البروتوكول اإلقليمي لتبادل ونقل اخلبراء واملعدات في حاالت الطوارئ البحرية )إميارسجا(
إدارة النفايات البحرية املبعثرة في شواطئ عدن 

حملة نظافة وتوعية في منطقة راس عمران )اليمن(
إدارة النفايات البحرية املبعثرة في شواطئ جيبوتي

وحملة نظافة وتوعية في جزر موسى مسكالي )جيبوتي(
إجراءات التدقيق االلزامي بحسب متطلبات IMO )جيبوتي(

تنفيذ اتفاقية ماربول - رقابة دولة امليناء - )جده(

شبكة احملميات البحرية واحلفاظ على التنوع اإلحيائي
التقييم االقتصادي والتعويض عن تدمير الشعاب املرجانية نتيجة جنوح السفن )جده(

تقييم إدارة فعالية إدارة احملميات البحرية )جيبوتي(
تقييم إدارة فعالية إدارة احملميات البحرية )العقبة(

رصد ومراقبة صحة الشعاب املرجانية باستخدام منهجية Reef Check )جيبوتي(
نطاقات االستخدام وخطط إدارة املشروعات داخل احملميات )الغردقة(

تقييم فعالية إدارة احملميات البحرية- محميات عدن منوذجا )اليمن(
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خيار البحر ومشكلة الصيد الجائر )مقال علمي(

إعداد خطة نطاقات االستخدام ملحمية وادي الجامل حامطه

مشاركة الهيئة يف مؤمتر االتفاقية االطارية للتنوع البيولوجي رشم الشيخ

التوعية واإلعالم البيئي 
أسبوع التوعية البيئية يف بورتسودان

التوعية حول البيئات البحرية يف اإلقليم ) مقديشو(

أهمية البيئة البحرية لخليج العقبة وسبل الحفاظ عليها )العقبة(

املنتدى التاسع للشباب العريب حول البيئة الساحلية

التعريف بدور املحميات الطبيعية وبأهمية السياحة البيئية يف )مرص علم(

جهود الهيئة إلعداد دراسة شاملة حول حالة البيئة يف الصومال )مقديشو(

األنشطة الدولية وتوقيع مذكرات التفاهم
االجتامع الثاين و السبعون للجنة حامية البيئة البحرية

تعزيز مهارات التفاوض يف املفاوضات البيئية متعددة األطراف - جيبويت

عقد األمم املتحدة لعلوم املحيطات من اجل التنمية املستدامة )2021 – 2030(

تأطري اسرتاتيجية حوكمة املحيطات يف افريقيا )دار السالم(

مشاركات دولية بشان النفايات البحرية

تعزيز تبادل املعرفة بني الجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة )جيبويت(

)UN Environment( توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

مستقبل التنوع اإلحيايئ يف البحر األحمر ) بالرشاكة مع جامعة امللك عبد الله (

مشاركة الهيئة يف املؤمتر رقم عرشون للمحيطات الكبرية و املؤمتر التاسع للمياه الدولية

االجتامع اإلقليمي الثاين لشبكة مرشوعات مرفق البيئة العاملي يف إفريقيا - داكار - السنغال

اختتام مرشوع اإلدارة االسرتاتيجية

SEM قصص النجاح واختتام مشروع
متكني الصيادين وإرشاكهم يف عمليات رصد ومراقبة البيئة والرثوة السمكية يف جيبويت

متكني املرأه اقتصادياً يف مجتمعات الصيادين داخل املحميات

مقاالت علمية
 االقتصاد األزرق املستدام

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.. وثيقة دولية ملزمة قانونياً

أهداف التنمية املستدامة يف مواجهة محلية التنمية
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أطلق���ت "الهيئة" في يوم اخلميس 8 م���ارس 2018م برنامجها "رفع 
قدرات الصيادين ورصد الصيد في املياه العميقة في األردن" وذلك في 
مركز زوار املتن���زه البحري بالعقبة وبحضور أعضاء مجلس مفوضي 
س���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة وجمع من صيادي األسماك 
في العقبة املس���تفيدين من البرنامج. حيث مت تنظيم احلفل حتت رعاية 

معالي رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية.
ويأت���ي إط���اق ه���ذا البرنامج كج���زء من تنفي���ذ مش���روع اإلدارة 
االستراتيجية بنهج النظام البيئي الذي تنفذه الهيئة اإلقليمية للمحافظة 
على بيئة البحر االحمر وخليج عدن بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل 
م���ن مرفق البيئة العاملي في عدد من احملميات البحرية في دول اإلقليم 
وم���ن ضمنها متنزه العقب���ة البحري وذلك عبر تنفي���ذ برامج الرصد 
البيئ���ي واالقتصادي االجتماعي ودعم وحتس���ن معيش���ة املجتمعات 
احمللية املرتبطة بتلك احملميات، باإلضافة إلى توفير األجهزة واملعدات 

واخلبرات الازمة وبناء القدرات لتحقيق أهداف املشروع.
ويه���دف هذا البرنامج إلى تس���هيل وتش���جيع الصي���د في املياه 
العميقة وتخفيف الضغط واالستنزاف احلاصل للمخزون السمكي 
في املياه الس���احلية القريبة من الشعاب املرجانية، ويهدف ايضا 
ال���ى التعرف على ورصد حجم ونوع املخزون الس���مكي في املياه 
العميقة وجدوى اس���تهداف هذا املخزون، كما يهدف البرنامج الى 
تقييم مدى مساهمة استخدام الونشات االلية التي مت توفيرها من 
خال املش���روع في تس���هيل الصيد العميق وتقليل اجلهد املبذول، 
حيث س���يتم البناء على مخرجات هذا البرنامج لتطوير التشريعات 

إطالق برنامج لرفع قدرات الصيادين ورصد االسماك في المياه العميقة بخليج العقبة

املتعلقة بقطاع صيد االس���ماك وتطوير خطة مستدامة إلدارة املصيد 
السمكي البحري في العقبة.

وقد قام معالي رئيس السلطة في نهاية احلفل بتسليم الصيادين املعدات 
التي وفرها املش���روع، وأوعز معاليه ملديرية إدارة الشواطئ بالعمل على 
توفير نفس املعدات لعدد مماثل من الصيادين الذين اس���تفادوا من هذا 

البرنامج.
وجتدر اإلش���ارة إلى أن برنامج رفع قدرات الصيادين ورصد الصيد في 
املي���اه العميقة في خليج العقبة تقوم الهيئة بتنفيذه بالش���راكة مع متنزه 

العقبة البحري وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. 
في إط���ار التعاون بن الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر 
االحم���ر وخليج عدن وس���لطة منطق���ة العقب���ة االقتصادية اخلاصة 
واجلمعية امللكية حلماية البيئة البحرية، مت تنظيم ورش���ة عمل تدريبية 
وطني���ة لرفع قدرات الصيادين في مجال الصيد في املياه العميقة في 

العقبة – األردن.
وجاء انعقاد ورش���ة العم���ل في إطار تنفيذ املش���روع اإلقليمي "اإلدارة 
االس���تراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن" والذي 
تنف���ذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من مرفق البيئة العاملي. 
وتندرج الورش���ة التدريبية ضمن تنفيذ أنشطة املكون الثالث من مكونات 
املشروع والذي يعنى بالرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي في املناطق 

الساحلية في االقليم. 
مت افتتاح الورش���ة صباح ي���وم اخلميس املواف���ق 10 مايو 2018 في 
اجلمعي���ة امللكية حلماية البيئة البحرية في مدينة العقبة – اململكة األردنية 
الهاش���مية، وذلك بإشراف س���عادة الس���يد عبد الله ابو عوالي / مدير 

الرصد البيئي

العقبة -  8 مارس 2018
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رفع قدرات الصيادين في مجال الصيد 
في المياه العميقة - العقبة

يف إطار التعاون بني الهيئة اإلقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر االحمر وخليج عدن وسلطة منطقة العقبة 
االقتصادية الخاصة والجمعية امللكية لحامية البيئة البحرية، تم تنظيم ورشة عمل تدريبية وطنية لرفع 

قدرات الصيادين يف مجال الصيد يف املياه العميقة يف العقبة – األردن.
وجاء انعقاد ورشة العمل يف إطار تنفيذ املرشوع اإلقليمي »اإلدارة االسرتاتيجية بنهج النظام البيئي يف البحر 

األحمر وخليج عدن« والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدويل وبتمويل من مرفق البيئة العاملي. 
وتندرج الورشة التدريبية ضمن تنفيذ أنشطة املكون الثالث من مكونات املرشوع والذي يعنى بالرصد البيئي 

واالقتصادي االجتامعي يف املناطق الساحلية يف االقليم. 
تم افتتاح الورشة صباح يوم الخميس املوافق 10 مايو 2018 يف الجمعية امللكية لحامية البيئة البحرية يف 
مدينة العقبة – اململكة األردنية الهاشمية، وذلك بإرشاف سعادة السيد عبد الله ابو عوايل / مدير مديرية 
ادارة الشواطئ يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، وبحضور منسق برنامج الرصد البيئي يف الهيئة 

ومنسق املكون الثالث من مكونات املرشوع. 
وقد هدفت الورشة التدريبية اىل رفع قدرات الصيادين املستفيدين من برنامج تعزيز واستهداف الصيد 

العميق وذلك من خالل: 
  فهم تعريف ومعرفة املناطق الهامة للتنوع الحيوي

  فهم مميزات التنوع الحيوي وخصائصه يف العقبة
  ربط مفهوم الصيد مبفهوم التنمية املستدامة

  التعريف بدور اصحاب قوارب الصيد يف دعم جهود حامية البيئة البحرية 
  التعريف برشوط السالمة العامة

  تدريب عىل استخدام املعدات وتركيبها وصيانتها
  تبويب البيانات وطريقة جمع البيانات

كام تم خالل الورشة استعراض أهمية الربنامج الذي تم إطالقه تعاون ما بني سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
الخاصة والهيئة االقليمية للمحافظة عىل بيئة البحر االحمر وخليج عدن ومحاولة الوصول إىل قصة نجاح 

تضاف إىل اململكة األردنية الهاشمية من خالل رفع قدرات الصيادين وحثهم عىل استهداف واكتشاف املناطق 
العميقة وتخفيف الضغط عن املناطق الضحلة وبيئات الشعاب املرجانية، وستكون هناك محاولة ملعرفة 

املخزون السميك يف تلك املناطق باإلضافة إىل تعزيز املعرفة لديهم حول عدد من املواضيع الخاصة بالبيئة 
البحرية. 

وقد سري أعامل الورشة السيد عبد الله أبو عوايل من سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة املنسق الوطني 
للمرشوع يف األردن، وكذلك قائد فريق الرصد يف األردن السيد محمد طواها من الجمعية امللكية لحامية 

البيئة البحرية.
وشارك يف ورشة العمل التدريبية حوايل 26 مشاركاً، معظمهم من أعضاء جمعيتي الصيد يف العقبة وعدد من 
أبناء قطاع الصيد والعاملني معهم وعدد من املؤسسات املهتمة يف دعم الحالة االجتامعية واالقتصادية لقطاع 

الصيادين وأرسهم يف العقبة. 

مديرية ادارة الش���واطئ في سلطة منطقة العقبة 
االقتصادي���ة اخلاصة، وبحضور منس���ق برنامج 
الرصد البيئي في الهيئة ومنس���ق املكون الثالث 

من مكونات املشروع. 
وق���د هدفت الورش���ة التدريبية ال���ى رفع قدرات 
الصيادي���ن املس���تفيدين م���ن برنام���ج تعزي���ز 

واستهداف الصيد العميق وذلك من خال: 
  فه���م تعريف ومعرف���ة املناطق الهام���ة للتنوع 

احليوي.
   فهم مميزات التن���وع احليوي وخصائصه في 

العقبة.
  ربط مفهوم الصيد مبفهوم التنمية املستدامة.

  التعريف بدور اصحاب قوارب الصيد في دعم 
جهود حماية البيئة البحرية. 

  التعريف بشروط السامة العامة.
تدريب على استخدام املعدات وتركيبها وصيانتها

 تبويب البيانات وطريقة جمع البيانات.
وبش���كل عام هدفت ورشة العمل إلى استعراض 
أهمي���ة البرنامج الذي مت إطاقه بالتعاون ما بن 
سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة والهيئة 
االقليمي���ة للمحافظ���ة عل���ى بيئة البح���ر االحمر 
وخلي���ج عدن ومحاولة الوص���ول إلى قصة جناح 
تضاف إلى اململكة األردنية الهاش���مية من خال 
رفع ق���درات الصيادين وحثهم على اس���تهداف 
واكتش���اف املناط���ق العميق���ة وتخفيف الضغط 
عن املناطق الضحلة وبيئات الش���عاب املرجانية، 
وس���تكون هناك محاولة ملعرفة املخزون السمكي 
في تلك املناطق باإلضافة إلى تعزيز املعرفة لديهم 
حول عدد من املواضيع اخلاصة بالبيئة البحرية. 
وقد سير أعمال الورشة السيد عبد الله أبو عوالي 
من س���لطة منطقة العقب���ة االقتصادية اخلاصة 
املنسق الوطني للمشروع في األردن، وكذلك قائد 
فريق الرصد في األردن السيد محمد طواها من 

اجلمعية امللكية حلماية البيئة البحرية.
وش���ارك في ورش���ة العمل التدريبية حوالي 26 
مش���اركًا، معظمهم من أعضاء جمعيتي الصيد 
في العقبة وعدد من أبناء قطاع الصيد والعاملن 
معه���م وع���دد من املؤسس���ات املهتم���ة في دعم 
احلالة االجتماعية واالقتصادية لقطاع الصيادين 

وأسرهم في العقبة. 
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ش���ارك في ورشة العمل حوالي 35 مش���اركًا ومختصًا ميثلون مختلف اجلهات ذات 
العاقة بالبيئة البحرية والساحلية باإلضافة إلى عدد كبير من املستفيدين من املجتمع 
احمللي، ال سيما الصيادين العاملن في منطقة احملمية. ومت استعراض نتائج الرصد 
البيئي واالقتصادي االجتماعي للس���نة األولى والتي مت تنفيذها خال العام 2017، 
حيث اش���تمل برنامج الرصد على: رصد املوائل الس���احلية والبحرية )بيئات احليود 
املرجاني���ة وبيئات املاجن���روف(، ورصد نوعية املياه البحري���ة، والرصد االقتصادي 

االجتماعي.

عق���دت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن 
بالتعاون مع وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة في جمهورية جيبوتي ورشة 
عمل وطنية الس���تعراض ومناقش���ة نتائج الرصد البيئي واالقتصادي 

االجتماعي ملنطقة محمية جزيرتي موشى ومسكالي. 
ج���اء انعقاد هذه الورش���ة في إطار تنفيذ املش���روع اإلقليمي "االدارة 
االستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر األحمر وخليج عدن" والذي 
تنف���ذه الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر وخليج عدن 
بالتعاون م���ع البنك الدولي وبتمويل من مرف���ق البيئة العاملي. وتندرج 
الورش���ة ضمن تنفيذ أنش���طة الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي 
في محمية جزيرتي موشى ومسكالي، وذلك في إطار املكون الثالث من 
مكونات املشروع والذي يعني بالرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي 

في املناطق الساحلية في االقليم.
وقد مت افتتاح ورش���ة العمل حتت رعاية س���عادة األستاذ ديني عبدالله 
عمر أمن عام وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة بجمهورية جيبوتي، وذلك 
صباح يوم اإلثنن 19 مارس 2018 في قصر الشعب مبدينة جيبوتي. 
وهدفت الورشة إلى استعراض ومناقش���ة نتائج برنامج الرصد البيئي 
واالقتصادي االجتماعي الذي مت تنفيذ أنش���طته خال العام 2017 مع 
أصحاب املصلحة من أجل التوصل إلى توصيات الستخدام هذه النتائج 

في عملية صنع القرار وضمان استدامة أنشطة الرصد في احملمية.

إستعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي واالقتصادي / االجتماعي في محمية 
جزر موشى مسكالي بجمهورية جيبوتي

جيبوتي:  19 مارس 2018
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الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي للس���نة الثانية على التوالي 
مع أصحاب املصلحة ومقارنة هذه النتائج مع نتائج الس���نة األولى 
ومش���اركة مخرجات املش���روع مع أصحاب املصلحة من مختلف 
فئات املجتمع احمللي في منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، وكذلك 
متابعة التوصيات املتعلقة باس���تخدام هذه النتائج في عملية صنع 

القرار وضمان استدامة أنشطة الرصد.
ش���ارك في ورشة العمل حوالي 20 مشاركا ميثلون مختلف اجلهات 
املعنية بحماية البيئة البحرية والس���احلية باإلضافة إلى عدد كبير من 
املس���تفيدين من املجتمع احمللي في العقبة. ومت خالها اس���تعراض 
نتائج برنامج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي للساحل األردني 
م���ن خليج العقبة، حي���ث ركزت احملاضرات عل���ى املواضيع التالية: 
رصد مصايد األسماك البحرية، ورصد بيئة الشعاب املرجانية، رصد 
نوعية املياه البحرية، ورص���د النفايات البحرية والرصد االقتصادي 

االجتماعي.
ويش���تمل برنام���ج الرصد في اململكة األردنية الهاش���مية على رصد 
الصف���ات الطبيعية ملياه البحر والرواس���ب والكائنات احلية، املوائل 
الرئيسية واألنواع وكذلك املصائد واملتغيرات االجتماعية واالقتصادية 
باإلضاف���ة لرصد النفايات البحري���ة. ويتم تنفيذ الرصد بنهج النظام 
البيئي من خال إشراك أصحاب املصلحة وأفراد املجتمع احمللي في 

املناطق املستهدفة.

عق���دت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر وخليج 
عدن ورش���ة العم���ل الوطنية الثانية الس���تعراض ومناقش���ة نتائج 
الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي ملنطقة متنزه العقبة البحري 
– العقب���ة وق���د مت تنظيمها بالتع���اون ما بن س���لطة منطقة العقبة 
االقتصادية اخلاصة ASEZA، والهيئة اإلقليمية للمحافظة علي بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن PERSGA واجلمعية املليكة حلماية البيئة 
البحرية JREDS وذلك بحضور س���عادة مفوض البيئة واإلقليم في 
س���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. حي���ث جاء انعقاد هذه 
الورش���ة في إطار تنفيذ املش���روع اإلقليمي "االدارة االستراتيجية 
بنه���ج النظام البيئ���ي في البحر األحمر وخليج ع���دن" والذي تنفذه 
الهيئ���ة اإلقليمي���ة للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحم���ر وخليج عدن 

بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من مرفق البيئة العاملي.
 وتندرج الورش���ة ضمن تنفيذ أنش���طة الرصد البيئي واالقتصادي 
االجتماعي في متن���زه العقبة البحري، وذلك في إطار املكون الثالث 
من مكونات املش���روع وال���ذي يعني بالرصد البيئ���ي واالقتصادي 

االجتماعي في املناطق الساحلية في االقليم.
بدأت فعاليات ورش���ة العمل يوم األربع���اء 11 ابريل 2018 في 
متن���زه العقبة البحري التابع لس���لطة منطقة العقب���ة االقتصادية 
اخلاصة ، وقد هدفت ورش���ة العمل إلى اس���تعراض تقدم س���ير 
العمل في تنفيذ أنش���طة الرصد ضمن املش���روع ومناقشة نتائج 

استعراض ومناقشة نتائج الرصد البيئي واالقتصادي االجتماعي 
في العقبة – المملكة األردنية الهاشمية

إستعراض ومناقشة نتائج الرصد يف األردن

العقبة: 11 أبريل 2018
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نف���ذت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 
ع���دن بالتعاون مع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة املرحلة 
الثانية من أنشطة الرصد واملسوحات لسواحل مدينة جدة، وذلك 
خال الفترة 9 - 10 ديس���مبر 2018. وقد ش���ارك في تنفيذ 
املس���وحات 14 من اخلبراء واملختصن الهيئة اإلقليمية والهيئة 
العام���ة لألرصاد وحماية البيئة ومركز أبحاث الثروة الس���مكية 
التابع لوزارة البيئة واملياه والزراعة. واش���تملت املسوحات على 
رص���د نوعية املياه البحرية، ومس���ح بيئات الش���عاب املرجانية 
وبيئات أش���جار املاجنروف. وتركز العمل في هذه املرحلة على 
السواحل الشمالية ملدينة جدة، منطقة شرم أبحر ومنطقة ذهبان.
 وق����د مت حتدي����د موقعن لعملية املس����ح والرصد حتت املاء 
في املنطقة البحرية املواجهة لش����رم أبحر )شمال جدة( هما 
ش����عاب أنس وشعاب إلبو. وخمسة مواقع جلمع عينات مياه 

أنشطة الرصد والمسوحات الميدانية لسواحل 
المملكة العربية السعودية 

البحر وقياس املتغيرات الفيزيائية والكيميائية، حيث اشتملت 
هذه املواقع على شعاب أنس وشعاب ألبو مدخل شرم أبحر 
ومنتصف الشرم باإلضافة إلى موقع في البحر املفتوح قبالة 
ش����رم أبحر. أما بالنسبة ملسوحات بيئة املاجنروف، فقد مت 
اختيار موقعن في منطقة ذهبان ش����مال مدينة جدة. وقد مت 
أخذ عدة اعتبارات أساس����ية عند اختي����ار املواقع  لضمان 
إمكانية اس����تدامة أعمال املس����ح واملراقبة في املس����تقبل.  
وتضمنت هذه االعتبارات: س����هولة الوصول إلى تلك املواقع 
خال املس����وحات القادمة، اعتبارات تتعلق بسامة أعضاء 
فري����ق الهيئة العامة لألرص����اد وحماية البيئ����ة أثناء العمل 
امليداني، باإلضافة إلى االستعدادات اللوجستية واإلمكانيات 

املتاحة لفريق الرصد.
مت استخدام طريقة "ريف تشيك" في إجراء املسوحات للشعاب 
املرجانية، والتي مت استخدامها في املرحلة األولى من البرنامج. 
وقد أظهرت نتائج عمليات املسح للموقعن املشار اليهما سابقا 

جدة :  9 ديسمبر 2018
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تناقص في حجم بعض األنواع والتي تعتبر مؤش���ر على صحة 
وحالة الش���عاب املرجانية، وقد يعزى هذا التناقص في احلجم 
إلى عمليات الصيد املس���تهدفة لهذه األنواع وكذلك لقرب هذين 
املوقعن من ش���رم أبحر والذي يعتبر موقع للصيد الترفيهي في 
شمال جدة. أما بالنسبة للافقاريات األخرى املصاحبة للشعاب 
املرجانية فهي موجودة بصورة طبيعية في املنطقة كما هو احلال 

على طول الساحل السعودي للبحر األحمر .

أن حالة الشعاب املرجانية في املوقع األول جيدة )نسبة الغطاء 
احل���ي من املرجان حوالي %51(، في حن أن حالة الش���عاب 
املرجاني���ة في املوقع الثاني ممتازة حيث تتعدى نس���بة الغطاء 
احلي %70، وهي نسبة جيدة جدا في مثل هذه املناطق القريبة 

من املدن عالية الكثافة السكانية.
أما بالنس���بة حلالة أس���ماك الش���عاب املرجانية فهي ما زالت 
بحالة جيدة وأعدادها ما زالت في املعدل الطبيعي، ولكن لوحظ 

 خبراء األرصاد وحماية البيئة أثناء تنفيذ مسح ميداني ألماكن توزيع

أشجار الشورى على ساحل اململكة العربية السعودية

أحد خبراء هيئة األرصاد وحماية البيئة يقوم بتدوين مالحظاته حول حالة الشعاب املرجانية أثناء املسح احلقلي أمام شرم أبحر
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رصد جودة مياه البحر وجمع عينات 
لتحليلها معمليًا

وتضمن���ت األجهزة واملعدات على أجهزة قياس درجة احلموضة، درجة 
احلرارة، امللوحة، األوكس���جن املذاب، املوصلية، والعكارة والشفافية. 
وقد مت تس���ليم هذه املعدات لفريق الرصد البيئي الس���عودي والتدريب 
املبدئي على االس���تخدام واملعايرة لها في ش���هر أكتوبر 2018م، وذلك 
متهيدا الس���تخدامها الفعلي في أنش���طة الرصد واملس���وحات البيئية 

لسواحل مدينة جدة.   

الرئيس���ية باملنطقة تتميز بوجود نوع واحد من املاجنروف هو نوع 
Avicennia marina الواس���ع االنتشار في سواحل اإلقليم، 

وه���ي غابة صغيرة نس���بيًا متت���د حلوالي 8-9 هكت���ار، كما أن 
األشجار تنمو الرتفاع منخفض بشكل عام بالرغم من كثافة الغابة، 
وهذا يعود للملوحة العالية للتربة وامتداد عمق الطبقة الطينية الذي 
حت���ده طبقة الصخر القاعدية في عدة مناطق بالغابة. كما مت رصد 
وجود كثيف للبادرات، وبعض األشجار املثمرة، مما يدل على جناح 
موس���م التكاثر، ولم يسجل وجود ضغوط من رعي اجلمال أو قطع 
األشجار، وهي من أكثر الضغوط التي يتم رصدها للماجنروف في 

قليم عادًة.  اإلإٌ
وفي إطار التنس���يق املس���تمر والتع���اون القائم ما ب���ن الهيئة العامة 
لألرص���اد وحماية البيئ���ة، والهيئة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر 
األحمر وخليج عدن، وفي إطار تنفيذ أنش���طة الرصد املس���تدام للبيئة 
البحرية والساحلية للسواحل السعودية على البحر األحمر، قامت الهيئة 
اإلقليمية بتوفير مجموعة من املع���دات وأجهزة القياس امليدانية لقياس 
ع���دد من معامات نوعية مياه البحر، وذلك الس���تخدامها من قبل فريق 

الرصد البيئي في القياسات واملسوحات امليدانية.

 خبراء األرصاد وحماية البيئة مع خبراء بيرسجا أثناء

رصد حالة الشعاب املرجانية

خبراء األرصاد وحماية البيئة مع خبراء الهيئة أثناء جمع عينات من مياه البحر أمام الساحل السعودي
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نف���ذت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن ورش���ة 
عمل إقليمية للتدريب العملي عل���ى كيفية قياس حتّمض احمليطات وتأثيراتها 
على البيئة البحرية. وقد عقدت ورشة العمل في مدينة العقبة باململكة األردنية 
الهاش���مية خال الفترة من يوم األح���د 2018/09/30 وحتى يوم اخلميس 
2018/10/04م. ش���ارك في هذه الورش���ة أربعة وعشرون شخصًا )24( 
ميثل���ون كاف���ة دول اإلقلي���م األعضاء في الهيئ���ة )جمهورية مص���ر العربية، 
جمهورية الس���ودان، جمهوري���ة جيبوتي، جمهورية الصوم���ال الكونفدرالية، 

اجلمهورية اليمنية، اململكة العربية السعودية واململكة األردنية الهاشمية(. 
ُنفذت هذه الورش���ة بالتعاون ما بن الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 
األحمر، وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، ومختبرات الوكالة الدولية 
للطاق���ة الذرية في إم���ارة موناكو ومحطة العلوم البحري���ة التابعة للجامعتن 
األردنية واليرموك في اململكة األردنية الهاشمية. مت تقدمي احملاضرات النظرية 
املتعلقة بهذه الورش���ة ف���ي قاعة البحر مبتنزه العقبة البحري التابع لس���لطة 
منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة بينما مت تنفيذ اجلزء العملي من الورشة في 

مختبرات محطة العلوم البحرية.
هدفت الورش���ة إلى توعية املش���اركن ورف���ع كفائتهم وإطاعه���م على آخر 
املستجدات املتعلقة بتحّمض احمليطات وكيفية قياسها في مياه البحر وإجراء 

جتارب عملية على أحد الكائنات احلّية )قنفذ البحر( ملعرفة تأثير حتّمض احمليطات 
على الكائنات البحرية. حيث وجد أن حتّمض احمليطات يؤثر سلبًا على منو وتكاثر 
وس���لوك الكائنات البحرية املختلفة. كما هدفت الورش���ة ومن خال املشاركن على 
حث دول اإلقليم إلدراج هذا املوضوع ضمن خططها البحثية مبا يحافظ على البيئة 

البحرية البحر األحمر وخليج عدن واستدامة مواردهم الفريدة.
قام بالتدريب في هذه الورشة عدد من اخلبراء من اجلامعات ومراكز البحوث الدولية 

إضافة على عدد من خبراء الهيئة.

“كيفية قياس تحمض المحيطات وتأثيراتها على البيئة البحرية” 

املشاركون أثناء تلقي احملاضرات النظرية حول كيفية قياس حتمض مياه البحر

بعض خبراء اإلقليم أثناء التدريب العملي

العقبة :   19 مارس 2018

ّ
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عق����دت الهيئة اإلقليمي����ة للمحافظة عل����ى بيئة البحر األحم����ر وخليج عدن 
وبالتع����اون م����ع الهيئة العامة لألرص����اد وحماية البيئة ورش����ة عمل وطنية 
في اململكة العربية الس����عودية حمُلاكاة إج����راءات التدقيق اإللزامي للمنظمة 
البحرية الدولية )IMO(. وقد عقدت ورش����ة العمل في مقر الهيئة اإلقليمية 

في مدينة جدة خال الفترة من 18-2018/2/22م. 
افتتح أعمال هذه الورش����ة معالي الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، الرئيس 
العام للهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، وس����عادة األستاذ الدكتور زياد 
بن حمزة أبو غرارة، األمن العام للهيئة اإلقليمية. ش����ارك في هذه الورش����ة 
س����بعة وأربعون ش����خص ميثلون القطاعات املختلفة ف����ي اململكة والتي لها 
عاقة بالنقل البحري من كاف����ة جوانبه. حيث حضر ممثلون عن هيئة النقل 
العام، الهيئة العامة للموانئ، وزارة البترول والثروة املعدنية، القوات البحرية 
امللكية السعودية، حرس احلدود، أرامكو السعودية، هيئة االتصاالت وتقنية 
املعلوم����ات، هيئة املدن االقتصادية والهيئ����ة العامة لألرصاد وحماية البيئة. 
كم����ا قام املش����اركون بزيارات ميدانية لعدد من تل����ك اجلهات لاطاع على 

واقع احلال فيها.
وجاء انعقاد ورش����ة العمل هذه كمتمم لعدد من ورش عمل س����ابقة في هذا 
املجال إال أنها تختلف عنها بأن هذه الورش����ة حتاكي عملية التفتيش الفعلي 
الذي س����تقوم به املنظمة البحرية الدولية. حيث ش����كلت تطبيقا عمليا لعملية 
التفتيش ولي����س محاضرات نظرية حول التدقيق بحد ذاته كما مت في ورش 

العمل السابقة. 
وعليه فقد مت االس����تعانة بأحد اخلبراء الدولين الذي أش����رفوا على عمليات 
التفتي����ش في عدة دول، ليقوم بتدريب املش����اركن عل����ى عملية تفتيش فعلية 

وحتديد الفج����وات ووضع خطة عمل لتعديل تل����ك الفجوات إن وجدت بحيث 
تكون حكومة اململكة العربية الس����عودية جاهزة عند إجراء التدقيق الفعلي من 

قبل املنظمة البحرية الدولية.
وُتصدر املنظمة البحرية الدولية اتفاقيات دولية تعرف باسم األدوات القانونية 
وذلك لتنظيم عمليات النقل البحري على مس����توى العالم واحلفاظ على سامة 
أرواح البحارة والركاب وس����امة البضائع املنقولة بحرًا وغيرها، كما تهدف 
هذه االتفاقيات إلى حماية البيئة البحرية من التلوث الذي قد ينجم عن عمليات 

النقل البحري واستغال البيئة البحرية بشكل عام. 
وف����ي حال انضمام أي دولة ألي من اتفاقيات املنظمة البحرية فعليها أواًل أن 
تعكس تلك االتفاقيات على تشريعاتها القانونية احمللية ومبا ميكنها من تنفيذ 
بنود وأحكام تلك االتفاقية الدولية. وفي املاضي كانت املنظمة البحرية الدولية 
تقوم بالتدقيق على الدول األعضاء املتطوعة من أجل التأكد أن تلك الدول تقوم 

بتنفيذ أحكام وبنود تلك االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. 
إال أن����ه تب����ن للمنظمة البحرية الدولية أن هنال����ك العديد من الدول ال تعكس 
بن����ود االتفاقي����ات الدولية على تش����ريعاتها الوطنية وال تق����وم بتنفيذ أحكام 
وبنود تل����ك االتفاقيات. وعليه فقد قررت املنظمة البحرية الدولية واعتبارُا من 
2016/1/1م أن تقوم بأعمال تدقيق إلزامي لكافة الدول دون استثناء بحيث 
تضمن وجود س����جات وإجراءات واضحة بن كافة املؤسسات تعود لسنتن 
قبل تاريخ التدقيق. كما وضعت إجراءات محددة لذلك ووضعت برنامج لزيارة 
الدول. وقد ُأدرجت أعمال التدقيق على اململكة العربية السعودية لتكون خال 

العام 2018م. 
وقد ب����دأتPERSGA بالتعاون مع الهيئة العام����ة لألرصاد وحماية البيئة 
بالتجهيز واالستعداد لهذا التدقيق في وقت مبكر وذلك من خال عقد سلسلة 

من ورشات العمل التدريب لرفع كفاءة اخلبراء الوطنين في هذا املجال.  

 IMO إجراءات التدقيق االلزامي بحسب متطلبات منظمة

الحد من التلوث من مصادر بريه وبحرية

جده:  فبراير 2018 
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انطلق���ت يوم االثنن املواف���ق 2 أبريل 2018م فعاليات ورش���ة العمل 
اإلقليمية ح���ول "تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمش���اريع في املناطق 
الس���احلية وأهميته في احملافظ���ة على البيئة البحري���ة وحتقيق التنمية 
املس���تدامة" وذلك مبشاركة 22 ش���خصًا من املختصن من كافة الدول 
األعض���اء في الهيئة االقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر األحمر وخليج 
عدن)PERSGA( . وعقدت الهيئة االقليمية هذه الورش���ة بالتعاون مع 
املنظمة االسامية للتربية والثقافة والعلوم )ISESCO( في مقر الهيئة 

مبدينة جده. 
وبش���كل عام تهدف الورش���ة إلى ضم���ان حتقيق الغرض م���ن التنمية 
املس���تدامة املنش���ودة من املش���روع وتعزيزها والتحكم ف���ي أو تقليل 
التأثيرات السلبية التي قد تنتج من املشروع في كل مراحل تنفيذه. ومبا 

يخدم البيئة ويحافظ على استدامة مواردها.
وقد أش���ار س���عادة األمن العام للهيئة إلى أن الهدف من التدريب هو 
تعريف املش���اركن بأهم املس���تجدات ح���ول طرق تقييم اآلث���ار البيئية 
واالجتماعية ملش���روعات التنمية والتي أصبحت مطلبًا اساس���يًا للبنوك 
واملنظمات الدولية املمّولة للمشاريع الكبيرة والتي ُتعرف باحلماية البيئية 
  )Environmental and Social Safeguards( واالجتماعي���ة
والتي تش���تمل على طرق منهجية لتقييم التأثي���رات البيئية واالجتماعية 
للمش���روعات، وحتدي���د اإلج���راءات اخلاص���ة بتخفي���ف ومعاجلة هذه 

التأثي���رات وخطة إدارة تطبيقه���ا. كما أكد على أن ه���ذه األنظمة تهتم 
بتحدي���د التأثيرات البيئية واالجتماعية في وقت مبكر من دورة املش���روع 
واتخ���اذ إجراءات محددة ضمن خطة متكامل���ة لتجنب أو تقليل املخاطر 

البيئية واالجتماعية. 
وأشار سعادة األمن العام إلى أن التأكد من اجلوانب البيئية وأخذها 
بعن االعتبار في جميع مراحل املشروع سيساهم في خفض التكاليف 
املترتبة على إنش���اء وتشغيل وصيانة املشاريع من خال تقليل كميات 
املدخات مث���ل املوارد الطبيعي���ة واملياه والطاق���ة وخفض املخلفات 
والتقلي���ل من االنبعاث���ات. وتتطلب عمليات تقييم اآلث���ار البيئية التي 
حتقق التنمية املستدامة ضرورة بناء القدرات املؤسسية لدى اجلهات 
احلكومي���ة ذات الصلة لإلمل���ام بالطرق واملنهجيات ف���ي هذا املجال، 
وحتس���ن فعالية األداء ملواكبة واس���تيفاء متطلبات اجله���ات املمّولة 
للمش���روعات التنموية، والسيما اجلهات املسؤولة عن الرصد والتقييم 
البيئي واالجتماعي. كما أن توفر املعلومات البيئية وحتديثها بش���كل 
مستمر أصبح أحد املتطلبات األساسية إلعداد دراسات التقييم، كما 
يجب توفير العدد الكافي من الكفاءات القادرة على مراجعة هذا النوع 
من الدراس���ات ومعرفة الطرق املنهجي���ة لتحقيق ذلك، وهذا ما هدفت 
اليه الورش���ة بحيث ال تكون دراس���ات التقييم البيئي عائقًا أو مسّببًا 

لتأخير تنفيذ املشاريع.

“تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشاريع في المناطق الساحلية وأهميته 

في المحافظة على البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة”. .

املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية حول تقييم األثر البيئي يف املشاريع الساحلية

جده: أبريل  2018 
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“خطة العمل اإلقليمية لإلدارة المستدامة 
للنفايات البحرية المبعثرة “

15-17 أغسطس 2016م ــ

عقدت الهيئة االقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحراألحمر وخليج عدن 
ورش���ة عمل إقليمية ح���ول " خطة عمل األقليمية لإلدارة املس���تدامة 
للنفايات البحرية ف���ي البحر األحمر وخليج عدن " وذلك خال الفترة 
17-18 أبري���ل 2018م، مبقره���ا في مدينة ج���دة، اململكة العربية 
الس���عودية. جاء انعقاد هذه الورش���ة ضمن برنامج إدارة النفايات 
البحري���ة في البح���ر األحمر وخليج عدن بالتع���اون مع برنامج األمم 
املتح���دة للبيئ���ة وبتمويل  من برنام���ج العمل العامل���ي حلماية البيئة 

البحرية من األنشطة البرية التابع لبرنامج األمم للبيئة. 
وقد ش���ارك في الورشة عدد من متخذي القرار وأخصائين معنين 
م���ن جه���ات مختلفة، م���ن ضمنهم البلدي���ة، وزارة البيئ���ة، وخفر 
الس���واحل، واملوان���ئ، من جمي���ع دول األعضاء )اململك���ة العربية 
الس���عودية، اململكة األردنية الهاش���مية، جمهوري���ة مصر العربية، 
اجلمهورية اليمنية، جمهورية جيبوتي، جمهورية السودان، وجمهورية 
الصومال الفيدرالية( وقام بالتدريب في الورشة أحد اخلبراء الدولين 

في هذا املجال.
وكان الغرض الرئيس���ي من الورشة هو مناقشة مسودة خطة العمل 
اإلقليمية لإلدارة املستدامة للنفايات البحرية في البحر األحمر وخليج 

عدن. وقد هدفت الورشة بشكل أساسي إلى:

1. تعزيز القدرات الوطنية في احلد من اثار النفايات البحرية املبعثرة،
2.  تبادل اخلبرات بن املشاركن حول النفايات البحية املبعثرة؛

3. اس���تعراض محت���وى خطة العم���ل اإلقليمية لإلدارة املس���تدامة 
للنفايات البحرية في البحر األحمر وخليج عدن؛

4.  حتدي���د مدى أولويات اإلجراءات ضم���ن كل مكون من مكونات 
خطة العمل اإلقليمية.  

واس���تمرت الورش���ة ملدة يومن17 - 18 أبريل 2018م ففي اليوم 
األول مت تزويد املشاركن مبواضيع عديدة متعلقة بالنفايات البحرية، 
والتي تضمنت أضرارها املباش���رة على الكائن���ات واملوائل البحرية 
وكيفي���ة إدارة النفاي���ات وحماية البيئة  البحري���ة منها. ومت  بعدها 
استعراض املكونات السبعة خلطة العمل األقليمية لألدارة املستدامة 
للنفايات البحرية في البحر األحمر وخليج عدن ومن ثم قام املشاركون 
بتحديد أولويات األجراءات ضمن الثاثة مكونات األولى كل على حده 

على املستوى اإلقليمي. 
وفي اليوم التالي قام املش���اركون بتحديد أولويات اإلجراءات ضمن 
باقي املكونات على املس���توى اإلقليمي-  سعيًا حلماية البيئة البحرية 

مستقبًا في منطقة البحر األحمر وخليج عدن من هذه النفايات. 
وفي ختام الورش���ة أوصى املشاركون باهتمام الهيئة في تنفيذ هذه 
اخلطة بشكل عام، و التوسع في  مجال التدريب، واملسوحات احلقلية 

وزيادة التوعية عن النفايات البحرية املبعثرة بشكل خاص.

الحد من التلوث من مصادر بريه وبحرية

جدة: 17 أبريل 2018 م

 املشاركون يف ورشة العمل اإلقليمية حول اإلدارة املستدامة
للنفايات البحرية
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اعتماد االستراتيجية الوطنية إلدارة مياه الصابورة 
)االتزان( في جمهورية جيبوتي 

سعيًا من الهيئة لدعم وتطوير وحتديث االستراتيجيات الوطنية 
إلدارة مي���اه الصابورة )االت���زان( في ال���دول األعضاء. وفي 
إط���ار التعاون الوثيق بن الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة 
البح���ر األحمر وخليج عدن ووزارة اإلس���كان والتعمير والبيئة 
في جمهورية جيبوتي، عقدت الهيئة ورش���ة عمل وطنية من أجل 
اعتم���اد الصيغة النهائية لاس���تراتيجية الوطني���ة إلدارة مياه 
االتزان )الصابورة( والائحة التنفيذية املتعلقة بها في جمهورية 
جيبوتي، تلك االستراتيجية التي كانت الهيئة قد أعدتها بالتعاون 
م���ع املنظمة البحرية الدولية خال الع���ام املاضي. قام وفد من 
الهيئ���ة يضم أحد اخلبراء املتخصصن في هذا املجال ويرافقه 
 )IMO( مستش���ار دولي معتمد من املنظمة البحري���ة الدولية
بتنفيذ فعاليات تلك الورشة وذلك خال الفترة 25-26 نيسان/

أبريل 2018م.
افتتح أعمال الورشة الس���يد حسن ريراش روبلية مدير البيئة 
في وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة وسعادة األستاذ آدم علمي 
مستش���ار وزير اإلس���كان والتعمير والبيئة. وقد عقدت ورشة 
العمل في قاعة مبنى قصر الش���عب في جمهورية جيبوتي وفق 

جيبوتي: 25 أبريل 2018م

البرنامج املس���بق املعد لذلك وشارك فيها 28 خبيرًا وطنيًا 
م���ن اخلبراء املتخصصن في قضايا البيئة واملوانئ والنقل 
البحري. حيث مت مناقشة كافة بنود االستراتيجية واللوائح 
التنفيذية التي أعدته���ا الهيئة بالتعاون مع املنظمة البحرية 
الدولي���ة خال العام املاضي وفي نهاية الورش���ة مت اعتماد 
الصيغة النهائية لاستراتيجية الوطنية إلدارة مياه االتزان 
)الصاب���ورة( والائحة التنفيذي���ة املتعلقة بها في جمهورية 

جيبوتي من قبل املشاركن في الورشة.



م  18  السنبوك • العدد )37( • مارس 2019 م ( • مارس  السنبوك • العدد ) 18  السنبوك • العدد )37( • مارس 2019 م

15-17 أغسطس 2016م

ف���ي إطار التعاون الوثيق بن الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
في اململكة العربية الس���عودية، عقدت الهيئة ورش���ة عمل وطنية 
م���ن أجل اعتماد الصيغة النهائية لاس���تراتيجية الوطنية إلدارة 
مي���اه االتزان )الصاب���ورة( والائحة التنفيذي���ة املتعلقة بها في 
اململكة العربية الس���عودية والتي كانت الهيئة قد أعدتها بالتعاون 
م���ع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئ���ة خال العام املاضي. 
واس���تمرت الورشة على مدار يومن 2-3 مايو 2018 حيث قدم 
احملاضرات أحد اخلبراء الدولين املعتمدين من املنظمة البحرية 

الدولية )IMO( بإشراف أحد خبراء الهيئة.

وقد عقدت ورش���ة العمل في مقر الهيئة اإلقليمية للمحافظة على 
بيئة البحر األحمر وخليج عدن مبدينة جدة وفق البرنامج املسبق 
املعد لذلك وش���ارك فيها 15 ش���خص من اخلبراء واملسؤولن 
ع���ن قضايا البيئ���ة واملوانئ والنقل البحري. حيث مت مناقش���ة 
كافة بنود االس���تراتيجية واللوائح التنفيذية التي أعدتها الهيئة 
بالتع���اون مع الهيئة العامة لألرص���اد وحماية البيئة في اململكة 
العربية الس���عودية خال الع���ام املاضي ومت اعتم���اد الصيغة 
النهائية لاس���تراتيجية الوطنية إلدارة مياه االتزان )الصابورة( 
والائحة التنفيذية املتعلقة بها في اململكة العربية الس���عودية من 

قبل املشاركن في الورشة.

جده : 2 مايو 2018م

االستراتيجية الوطنية إلدارة مياه الصابورة 
)االتزان( في المملكة العربية السعودية
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إجراءات التدقيق اإللزامي بحسب متطلبات 
 )IMO( المنظمة البحرية الدولية

نظرًا القتراب موعد التدقيق االلزامي الذي ستقوم به املنظمة البحرية 
الدولية )IMO( بإجراء التدقيق اإللزامي على جمهورية السودان 
بحس���ب متطلبات االتفاقيات الدولي���ة الصادرة عن املنظمة. حيث 
س���تجري املنظمة البحرية الدولية تدقيقها اإللزامي على جمهورية 
السودان في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2018م. وإدراكا من 
الهيئة ألهمية أن جتتاز جمي���ع دول اإلقليم هذا التدقيق اإللزامي 
ال���ذي تقوم به املنظمة البحرية الدولية )IMO( بنجاح فقد قامت 
الهيئ���ة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 
بعقد ورش���ة عمل وطنية حول إجراءات التدقيق اإللزامي بحس���ب 
متطلبات املنظمة البحرية الدولية وش���ارك في هذه الورشة ثمانية 
وأربعون )48( خبيرًا ومسؤواًل وطنيًا ميثلون عدة جهات حكومية 
من املتخصصن في شؤون املوانئ والبيئة في جمهورية السودان، 
ومن ضمنهم  الس���ادة أعضاء اللجنة الدائمة للبحار بالس���ودان 
واملش���كلة بقرار من وزير العدل رقم )108( لسنة 2017م. وقد 
عق���دت ورش���ة العمل في جمهورية الس���ودان على مدار خمس���ة 
أي���ام اعتبارًا م���ن يوم األح���د 2018/5/5 وحتى يوم اخلميس 
2018/05/9م وف���ق البرنامج املس���بق املعد لذلك. وقد ش���ملت 

الدورة على محاضرات نظرية وتدريب عملي شمل زيارات ميدانية 

إلى القاع���دة البحرية وهيئة املوانئ البحرية وغيرها من اجلهات 
ذات العاق���ة. قام باإلش���راف على هذه الورش���ة أحد اخلبراء 
الدولين املتخصصن في هذا املجال كمستشار الهيئة اإلقليمية 
للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن والذي س���بق وأن 
شارك في تنفيذ هذا التدقيق وأحد خبراء الهيئة املتخصصن في 
هذا املجال. وفي ختام أعمال الورش���ة مت توزيع الشهادات على 
املش���اركن الذين أكدوا على أهمية الورشة وجناحها وأثنواعلى 
الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن ملا 

بذلته من جهود في سبيل عقد وتنفيذ هذه الورشة.

 بورتسودان 5 مايو 2018م

ــ

اخلبراء املشاركون يف الورشة يف إحدى الزيارات احلقلية
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تفعيل منظومة OIlMap لنمذجة مصير الزيت 
المنسكب في البيئة البحرية

مت تدري���ب اخلبراء في غرفة العمليات اخلاصة مبكافحة التلوث بجهاز 
 OILMAP ش���ؤون البيئة بجمهورية مصر العربية عل���ى منظومة

اخلاصة بتوقع مسار ومصير الزيت املنسكب في البيئة البحرية. 
وقد مت التدريب مبش���اركة خبير دولي من الشركة املنتجة للمنظومة 
واحد خبراء الهيئة وعدد من املتخصصن في مكافحة التلوث بالزيت 

في جهاز شؤون البيئة. 
وقد اس���تمر التدريب على م���دار يومي 9 و10 يوليو 2018م. جاء 
ه���ذا التدريب وتركيب املنظومة كختام ملش���روع على أرض الواقع 
الذي مت تنفيذه في جمهورية مصر العربية وقد اس���تهدف التدريب 
رفع قدرات اخلبراء العاملن في جهاز شؤون البيئة في هذا املجال

كم���ا قامت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 
ع���دن بتدري���ب العاملن في مركز املس���اعدات املتبادل���ة للطوارئ 
البحري )إميارس���جا( على استخدام منظومة حتديد مسار ومصير 

الزيت املنسكب في البيئة البحرية.
واستمر التدريب في املركز على مدار يومي 11-12 يوليو 2018م 
حيث قام اخلبير الدولي من الشركة املوردة للمنظومة بتثبيت املنظومة 
على جهاز اخلادم وتدريب العاملن باملركز على كيفية اس���تخدامها 

في حاالت التلوث البحري.
وتهدف هذه املنظومة ال���ى توفير الدعم ملتخذ القرار أثناء التصدي 
للح���االت الطارئة الناجتة عن انتش���ار الزيت ف���ي البيئة البحرية. 
ويتم هذا عن طريق توقع مس���ار انتشار هذا الزيت والكميات التي 
ستصل منه إلى الش���اطئ وتقوم املنظومة بتحديد مدى التأثير من 

خال عملها كمحاكي للبيئة الواقعية ويتم عرض هذه املخرجات على 
هيئة خرائط بسرعة كبيرة لتقدميها ملتخذ القرار أثناء إدارة االزمة. 
األمر الذي يس���اعد متخ���ذ القرار على توجيه امل���وارد املخصصة 
للمكافحة والتصدي للتلوث الى األماكن األكثر حساس���ية بيئية مبا 

يترتب عليه أثرًا مباشرًا في احلد من التأثير السلبي للتلوث.
ويأتي تفعيل املنظومة في القاهرة وفي مركز )إميارس���جا( كخطوه 
إضافية في س���بيل تفعيلها على مس���توى اإلقليم حيث س���بق ذلك 
تفعي���ل نفس املنظومة في إدارة الكوارث في الهيئة العامة لألرصاد 

وحماية البيئة باململكة العربية السعودية.
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ضم���ن اجلهود الت���ي تبذلها الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة 
البحر األحمر وخليج عدن لدعم وتطوير وحتديث االس���تراتيجيات 
الوطني���ة إلدارة مياه الصابورة )االتزان( ف���ي دول اإلقليم. وفي 
إطار التع���اون الوثيق بن "الهيئة" ووزارة البيئة واملوارد الطبيعية 
والتنمية العمرانية في جمهورية السودان، عقدت الهيئة ورشة عمل 
وطنية من أج���ل اعتماد الصيغة النهائية لاس���تراتيجية الوطنية 
إلدارة مي���اه االتزان )الصابورة( والائح���ة التنفيذية املتعلقة بها 
في جمهورية السودان، والتي كانت الهيئة قد أعدتها بالتعاون مع 

املنظمة البحرية الدولية خال العام املاضي. 
وقد قام وفد من الهيئة يضم أحد اخلبراء البيئين املتخصصن في 
هذا املجال باإلضافة إلى احد اخلبراء الدولين املعتمدين من قبل 
املنظمة البحرية الدولية )IMO( بتنفيذ أعمال تلك الورش���ة وذلك 

خال الفترة 18-19 متوز/يوليو 2018م.
وقد افتتح أعمال الورش����ة س����عادة الدكتور عمر مصطفى وكيل 
وزارة البيئة واملوارد الطبيعية والتنمية العمرانية بحضور سعادة 
مدير هيئ����ة املوانئ البحرية في جمهورية الس����ودان وقد عقدت 
ورشة العمل في قاعة والية البحر األحمر في جمهورية السودان 

وفق البرنامج املس����بق املعد لذلك وش����ارك فيها 38 خبيرًا من 
املتخصصن ف����ي قضايا البيئة واملوانئ والنقل البحري. حيث 
مت مناقش����ة كافة بنود االس����تراتيجية واللوائح التنفيذية التي 
أعدتها الهيئة بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية خال العام 
املاض����ي ومت اعتماد الصيغة النهائية لاس����تراتيجية الوطنية 
إلدارة مياه االتزان )الصابورة( والائحة التنفيذية املتعلقة بها 

في جمهورية السودان.

اخلبراء املشاركون يف الورشة أثناء إحدى الزيارات احلقلية

اعتماد االستراتيجية الوطنية إلدارة مياه الصابورة 
)االتزان( في جمهورية السودان

بورتسودان:  18يوليو2018
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الملحق السادس من االتفاقية الدولية لمنع التلّوث من السفن 

)اتفاقية ماربول( )MARPOL VI( - جمهورية مصر العربية

15-17 أغسطس 2016م

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
بالتعاون مع وزارة البيئة - جهاز ش���ؤون البيئة في جمهورية مصر 
العربية، ورش���ة عمل تدريب وطنية حول امللحق الس���ادس التفاقية 
مارب���ول )MARPOL VI(. وجاء عقد هذه الورش���ة بناء على 
طلب جهاز ش���ؤون البيئة ومتابعة للورش���ة اإلقليمية التي سبق أن 
عقدته���ا الهيئة ف���ي مقرها مبدينة جدة خ���ال الفترة من 15-13 
نوفمبر 2017م، وكذلك بهدف تعريف كافة اجلهات ذات العاقة في 
جمهورية مصر العربية باملرفق الس���ادس من اتفاقية ماربول والذي 
يتعلق باحلد من تلوث الهواء من السفن، وبالتالي مساعدة جمهورية 

مصر للمصادقة على هذا املرفق في أقرب وقت.
وافتتح أعمال الورش���ة الدكتورة كوثر حفني أبو السعود من جهاز 
ش���ؤون البيئة حي���ث رحبت باحلضور وش���كرت الهيئ���ة اإلقليمية 
للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن على تلبية طلب جهاز 

شؤون في عقد هذه الورشة الهامة جلمهورية مصر العربية. 
 استمرت أعمال الورشة والتي عقدت في مدينة القاهرة، على مدار 
ثاثة أيام اعتبار من 24-26 يوليو 2017م. وقد شارك في تقدمي 
مواد هذه الورشة أحد اخلبراء املعتمدين من املنظمة البحرية الدولية 

)IMO(  وأحد خبراء الهيئة املتخصصن في هذا املجال.
وكم���ا هو معلوم فقد أصبح نقل البضائ���ع املختلفة عن طريق البحر 
بواسطة الس���فن أحد ركائز 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 مثًا، إال أن احلجم الكبير الذي 
يش���كله قطاع النقل البحري جعل من االنبعاثات الغازية من السفن 
مصدرًا هامًا ألكاس���يد النيتروجن والكبريت وثاني أكسيد الكربون 
باإلضاف���ة إلى االنبعاثات الغازية التي تؤثر على طبقة األوزون. ومن 
املعروف أن جميع أنواع هذه الغازات لها تأثيرات سلبية على صحة 
اإلنس���ان والبيئة بشكل عام وعلى البيئة البحرية بشكل خاص حيث 
تزيد من ظاهرة حتم���ض احمليطات واالحتباس احلراري. ومن هذا 
املنطلق تدخل املجتمع الدولي ومن خال املنظمة البحرية لوضع إطار 
تش���ريعي عاملي يحد من تلك االنبعاث���ات الغازية ويحافظ على البيئة 
ومواردها الهامة فجاء دخول امللحق الس���ادس التفاقية ماربول حيز 

النّفاذ في 19 أيار/مايو 2005م.   
وقد كانت الورش���ة ناجح���ة جدًا من حيث تفاعل املش���اركن فيها 
بش���كل ممتاز وخرجوا مبجموعة من التوصي���ات الهامة وكان من 

بينها:
• تش���جيع اجلهات املانحة عل���ى تقدمي الدعم الفني واللوجيس���تي 
للدول املوقعة على اتفاقية MARPOL لتطبيق امللحق الس���ادس 

من االتفاقية.
• إجراء ورش���ة عمل اقليمي���ة حول التحديات الت���ي واجهت الدول 
املنضمة للملحق الس���ادس اثناء التنفي���ذ واالليات التي مت اتباعها 

لتافى العقبات لتشجيع باقي الدول لانضمام للملحق السادس.
• تعميم اليات احلصول على الدعم املالي من IMO واجلهات الدولية 
ذات الصلة والتي قد تكون متاحة وال تستفيد منها الهيئات املصرية.

القاهرة: 24 يوليو 2018م
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البروتوكول اإلقليمي الخاص بالتعاون الفني الستعارة ونقل الخبراء 

الفنيين واألجهزة والمعدات والمواد في الحاالت الطارئة الغردقة 

في إطار اجلهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز التعاون بن دولها األعضاء 
في مجال التص���دي حلاالت الطوارئ الناجتة ع���ن التلوث البحري، 
قامت الهيئة بعقد ورش���ة عمل إقليمية ملراجعة "البروتوكول اإلقليمي 
اخلاص بالتعاون الفني الس���تعارة ونقل اخلب���راء الفنين واألجهزة 
واملعدات واملواد في احل���االت الطارئة )2009("، قامت الهيئة بعقد 
هذه الورش���ة خال الفترة من 2018/7/30م إلى 2018/8/1م 
في مركز املس���اعدات املتبادلة للطوارئ البحرية )إميارسجا( التابع 
للهيئ���ة اإلقليمية في مدينة الغردق���ة – جمهورية مصر العربية. حيث 
قام بتس���يير أعمال هذه الورشة أحد خبراء "الهيئة" املتخصصن في 
هذا املجال وسعادة مدير مركز املساعدات املتبادلة للطوارئ البحرية 

)إميارسجا(. 
ومت خال هذه الورشة اس���تعراض كافة بنود البروتوكول بالتفصيل 
ومناقش���تها مع املش���اركن ممثلي الدول األعض���اء بالهيئة حيث مت 

االتفاق على النقاط التالية:
1( أن تقوم الهيئة اإلقليمية بإرســـــــال رسالة رسمية إلى نقاط االتصال 

الوطنية تتضمن ما يلي:
أ ( اإلشارة إلى القرارات السابقة للمجلس الوزاري للهيئة والذي يحث 

الدول للمصادقة على هذا البروتوكول؛
ب (  اإلش���ارة إلى ورش���ة العمل اإلقليمية حول البروتوكول اإلقليمي 
اخلاص بالتعاون الفني الس���تعارة ونقل اخلب���راء الفنين واألجهزة 
واملعدات واملواد في احلاالت الطارئة والتي عقدت في مدينة الغردقة – 

جمهورية مصر العربية خال الفترة من 30 متوز/يوليو إلى 1 أب/
أغس���طس 2018م والتي ناقش فيها ممثلو الدول مواد البروتوكول 

بالتفصيل واإلشارة إلى ما مت االتفاق عليه أعاه.
2( حـــــــث الـــــــدول على حتديث خططهـــــــا الوطنيـــــــة املتعلقة مبكافحة 

 )HNS( التلـــــــّوث بالزيت، وتضمني حـــــــوادث املواد اخلطـــــــرة وامُلقلقة
املنقولة بحرًا  بتلك اخلطط.

3( أن تقـــــــوم الهيئـــــــة اإلقليميـــــــة ضمـــــــن إمكاناتهـــــــا مبســـــــاعدة الدول 

األعضاء يف حتديث تلك اخلطط.
4( أن تقوم الهيئة اإلقليمية ضمـــــــن إمكاناتها بتطوير قاعدة بيانات 

مركـــــــز املســـــــاعدات املتبادلة اخلاصة مبكافحة التلـــــــّوث بالزيت واملواد 
اخلطـــــــرة وامُلقلقـــــــة )HNS( املنقولة بحرًا وتوفيـــــــر صالحيات لدول 
اإلقليـــــــم األعضـــــــاء بالهيئة لتحديـــــــث بياناتها بصفـــــــة دورية )مرتان 

سنويًا على األقل(.
5( أن تقـــــــوم الهيئة اإلقليمية ضمـــــــن إمكاناتها بإعداد خطة إقليمية 

ملكافحة التلّوث بالزيت واملواد اخلطرة وامُلقلقة )HNS( املنقولة بحرًا.
6( أن تقـــــــوم الهيئـــــــة اإلقليميـــــــة ضمن إمكاناتها مبســـــــاعدة الدول يف 

تنفيـــــــذ مترين عملي حول كيفية التصدي حلـــــــادث افتراضي للتلوث 
بالزيت يف اإلقليم.

7( ضـــــــرورة البدء يف إعداد اخلطوات العملية للســـــــير قدمًا يف تنفيذ 

هذا البروتوكول بعد املصادقة عليه.

 الغردقة:  30 يوليو 2018م

اخلبراء املشاركون مناقشة بروتوكول التعاون الفني اخلاص بتبادل اخلبراء واألجهزة واملعدات يف حاالت الطوارىء البحرية
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عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر االحمر وخليج 
عدن، بالتنس���يق مع الهيئة العامة حلماي���ة البيئة باجلمهورية 
اليمني���ة )نقطة االتصال الوطنية( ب���وزارة املياه والبيئة، حلقة 
نقاش خاصة بالنفايات الصلبة املبعثرة على شواطئ محافظة 
ع���دن باجلمهورية اليمنية في الس���ادس من أغس���طس لعام 
2018م. وكان الغ���رض م���ن ه���ذه احللقة هو حماي���ة البيئة 
الس���احلية من النفايات الصلبة املبعثرة في محافظة عدن. ومت 
االش���راف على الورشة من أحد خبراء الهيئة املتخصصن في 

هذا املجال وقد  هدفت هذه الورشة بشكل أساسي إلى: 
1. رف���ع الوعي البيئ���ي عن تأثير النفاي���ات الصلبة على البيئة 
البحرية وعلى الكائنات البحرية وأهمية حماية البيئة البحرية من 
هذه امللوثات ودور الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 
األحمر وخليج ع���دن والهيئة العامة حلماية البيئة في احلد من 

تأثيرها على البيئة البحرية.
2. مناقشة إمكانيات وسبل تعزيز التعاون والفرص املتاحة بن 
الهيئ���ة العامة حلماية البيئة واجله���ات الوطنية األخرى املعنية 
من أجل حماية البيئة الس���احلية وش���واطئ محافظة عدن من 

النفايات البحرية املبعثرة.
وش���ملت فعاليات حلقة النقاش أربعة محاضرات. فاحملاضرة 
األولى كانت تتضمن خلفية عامة عن النفايات البحرية املبعثرة، 
وتأثيرها عل���ى البيئة البحرية والكائن���ات البحرية واملبادرات 
الدولية واإلقليمية منها دور ومبادرة الهيئة اإلقليمية للمحافظة 
عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج ع���دن. أما احملاضرات الثاثة 
األخرى فركزت على إظهار الوضع احلالي لشواطئ عدن، ودور 
كل من صندوق النظافة وحتس���ن املدن والهيئة العامة حلماية 
البيئ���ة في احلفاظ على البيئة من النفايات البحرية املبعثرة في 
محافظة عدن. ومن ثم مت فتح احلوار واملناقشة مع املشاركن، 

املمثلن عن جهات مختلفة. 
وق���د قام الدكت���ور/ عبدالقادر اخلراز )رئي���س الهيئة العامة 
حلماية البيئة( بافتتاح فعالية هذه احللقة التي عقدت مبشاركة 
أكثر من 30 مش���اركًا من جه���ات وطنية مختلفة، من ضمنها 
صندوق النظافة وحتسن املدن مبحافظة عدن، و الهيئة العامة 
للمنطقة احلرة، ومكتب وزارة الثروة الس���مكية مبحافظة عدن، 

والهيئة العامة ألبحاث علوم البحار واألحياء املائية، و الهيئة العامة للمصائد الس���مكية، 
وهيئة موانئ خليج عدن، والهيئة العامة للشئون البحرية، وخفر السواحل، ومركز أبحاث 

البيئة بجامعة عدن، والهيئة العامة حلماية البيئة. 
وقد جاءت هذه احللقة النقاش ضمن إطار خطة العمل األقليمية لإلدارة املس���تدامة 
للنفايات البحرية املبعثرة في البحر األحمر وخليج عدن، ومتاشيا مع املادة السابعة 
) إدارة املخلف���ات الصلب���ة( م���ن  البروتوكول اإلقليمي حلماي���ة  البيئة البحرية من 
األنشطة البرية ) 2005م( والذي مت التوقيع عليه من أعضاء الهيئة اإلقليمية ومنها 

اجلمهورية اليمنية.

حلقة نقاش خاصة بالنفايات الصلبة المبعثرة على شواطئ 
محافظة عدن – الجمهورية اليمنية.

بحضور د عبد القادر اخلراز )رئيس الهيئة العامة حلماية البيئة( افتتاح حلقة نقاش خاصة 
بالنفايات الصلبة املبعثرة على شواطىء محافظة عدن

عدن: 6 أغسطس 2018 
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نظم���ت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر وخليج عدن 
بالتنسيق مع الهيئة العامة حلماية البيئة ) نقطة االتصال الوطنية( 
على مدار يومن )خال الفترة 7-8 أغسطس 2018م( حملة توعية 
ونظافة لش���اطىء رأس عمران مبحافظة عدن، اجلمهورية اليمنية، 
والتي جاءت حتت الش���عار اإلقليم���ي ) نظفوا بحارنا(. ومت تنفيذ 
احلملة بإش���راف أحد خبراء الهيئ���ة املتخصصن في هذا املجال 
حيث هدفت هذه احلملة إلى رفع الوعي البيئي عن مدى تأثير هذه 

النفايات على البيئة البحرية وضرورة إزالتها من الشاطئ. 

 وق���د قام الدكتور/عبدالقادر اخلراز )رئيس الهيئة العامة حلماية 
البيئة(بتدش���ن فعاليات احلملة وذلك بحضور عدد من املسؤولن 

من منطقة رأس عمران مبحافظة عدن. 
وقد ألق����ى الدكتور/عبدالقادر اخلراز كلم����ة افتتاحية أوضح 
فيها أهداف احلملة و أهمية االهتمام واحلفاظ على الشواطئ 
والس����واحل في محافظة عدن من ه����ذه امللوثات، والتي تعتبر 
أنش����طة اإلنس����ان هي السبب الرئيس����ي لتواجدها على هذه 

الش����واطئ. وقبل بدء حملة التنظيف قام خبير الهيئة بإعطاء 
خلفية عام����ة عن أهمية احلملة و عن أض����رار النفايات على 
الكائن����ات والبيئة البحرية مش����يرًا إلى البرنام����ج اإلقليمي 
للنفايات الساحلية التابع للهيئة اإلقليمية. وخال هذه احلملة 
مت تنظيف ش����اطئ عدن م����ن النفايات الصلب����ة املبعثرة في 
منطقة رأس عمران . حيث ش����ارك في ه����ذ احلملة عدد من 
العاملن في صندوق النظافة وحتس����ن املدن مبحافظة عدن، 
وأخصائي����ن  وطنين، و صيادي����ن محلين، وعدد من أهالي 

منطقة رأس عمران.

وج���اءت فعاليات هذه احلملة ضمن إطار اخلطة اإلقليمية إلدارة 
النفايات البحرية املبعثرة في البحر األحمر وخليج عدن ومتاشيا 
مع امل���ادة الس���ابعة )إدارة املخلفات الصلبة( م���ن البروتوكول 
اإلقليم���ي حلماية البيئة البحرية من األنش���طة البرية ) 2005م( 
وال���ذي مت التوقيع عليه من قبل أعضاء الهيئ���ة اإلقليمية ومنها 

اجلمهورية اليمنية.  

تحت الشعار اإلقليمي “نظفوا بحارنا”
حملة توعية وتنظيف لشاطئ في منطقة رأس عمران

محافظة عدن- الجمهورية اليمنية

حتت شعار »نظفوا بحارنا« حملة نظافة ملنطقة رأس عمران يف اليمن

عمران: 7 أغسطس 2018م
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نظمت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر االحمر وخليج عدن، 
بالتنسيق مع وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة )نقطة االتصال الوطنية( 
بجمهورية جيبوتي ، حلقة نقاش حول النفايات الصلبة املبعثرة على 
شواطئ جيبوتي في اخلامس والعشرين من سبتمبر لعام 2018م 
في مدينة جيبوتي. وقد شملت هذه الورشة محاضرات مختلفة، عن 
تأثير النفايات البحرية املبعثرة على البيئة البحرية والكائنات البحرية 

ومبادرة الهيئة اإلقليمية في هذه املجال. 
 وكان الغرض من هذه احللقة هو حماية البيئة الساحلية من النفايات 
بشكل  الورشة  هدفت  وقد  جيبوتي.  جمهورية  في  املبعثرة  الصلبة 

أساسي إلى: 

البحرية  البيئة  على  الصلبة  النفايات  تأثير  عن  البيئي  الوعي  رفع   .1
ومواردها والكائنات البحرية وأهمية حماية البيئة البحرية من هذه امللوثات 
ودور الهيئة اإلقليمية ونقطة االتصال الوطنية في احلد من تأثيرها علي 

البيئة البحرية.
2. مناقشة أمكانيات وسبل التعاون والفرص املتاحة بن نفطة االتصال 
الوطنية واجلهات الوطنية األخرى املعنية من أجل حماية البيئة الساحلية 

وشواطئ محافظة عدن من النفايات البحرية املبعثرة.
هذا  في  املتخصصن  الهيئة  خبراء  احد  بإشراف  احللقة  عقد  مت  وقد 
املجال حيث قام األستاذ/ ديني حسن  )األمن العام  لوزارة اإلسكان 
والتعمير والبيئة( بافتتاح فعاليات حلقة النقاش وبحضور مجموعة من 
املسؤولن اآلخرين من جمهورية جيبوتي. حيث شارك في هذه احللقة أكثر 
من 30 مشارك من جهات وطنية مختلفة، من ضمنها هيئة املوانئ خفر 
والبيئة. اجلدير  والتعمير  الصيادين وزارة اإلسكان  السواحل وجمعية 
بالذكر أن تنفيذ فعاليات هذه احللقة كانت من ضمن التعاون املشترك بن 
الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر االحمر وخليج عدن و برنامج 
العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة البرية التابع لبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة، وضمن إطار خطة العمل اإلقليمية لإلدارة املستدامة 
البحر األحمر وخليج عدن، ومتاشيا مع  املبعثرة في  البحرية  للنفايات 
املادة السابعة )إدارة املخلفات الصلبة( من  البروتوكول اإلقليمي حلماية  
البيئة البحرية من األنشطة البرية ) 2005م( والذي مت التوقيع عليه من 

قبل دول أعضاء الهيئة اإلقليمية ومنها جمهورية جيبوتي.

حلقة نقاش خاصة بالنفايات الصلبة المبعثرة على شواطئ
 مدينة جيبوتي، جمهورية جيبوتي

حلقة نقاش خاصة بالنفايات الصلبة املبعثرة على شواطىء جيبوتي

 جيبوتي:  25 سبتمبر 2018
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عدن،  وخليج  البحر  بيئة  على  للمحافظة  اإلقليمية  الهيئة  نظمت 
بالتنسيق مع وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة ) نقطة االتصال 
الوطنية في جيبوتي( ، حملة توعية ونظافة في جزيرتي موشى- 
ماسكالي بجمهورية جيبوتي، في السادس والعشرين من سبتمبر 
لعام 2018م وذلك حتت شعار » نظفوا بحارنا ». حيث هدفت 
احلملة إلى رفع الوعي البيئي حول مدى خطورة هذه النفايات 

على البيئة البحرية و ضرورة إزالتها. 

 وقد مت تنفيذ احلملة بإشراف أحد خبراء الهيئة املتخصصن في 
هذا املجال وفي بدايتها قام األستاذ آدم حسن علمي ) مستشار 
احلملة.  فعاليات  بافتتاح  والبيئة(   والتعمير  اإلسكان  وزارة 
وبدأت احلملة في جزيرة ماسكالي بتقدمي محاضرات توعوية عن 
النفايات البحرية املبعثرة. وخطورتها على  البيئية البحرية وعن 
البيئة البحرية وكذلك على صحة األنسان وتبيان أهمية االهتمام 

واحلفاظ على الشواطئ والسواحل من هذه امللوثات، والتي تعتبر 
أنشطة اإلنسان هي السبب الرئيسي النتشارها على الشواطئ. 

وخال هذه احلملة متت إزالة نفايات صلبة، أغلبها باستيكية.

للنفايات  اإلقليمي  البرنامج  ضمن  احلملة  فعاليات  وجاءت 
البحرية وحتت إطار اخلطة اإلقليمية إلدارة النفايات في البحر 
األحمر وخليج عدن، و بالتعاون مع برنامج العمل العاملي حلماية 
للبيئة،  املتحدة  لألمم  التابع  البرية  األنشطة  البحرية من  البيئة 
من  البحرية  البيئة  حلماية   اإلقليمي  البروتوكول  مع  ومتاشيا 
األنشطة البرية )2005م(. حيث شارك في هذ احلملة عدد من 
األخصائين من وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة وهيئة املوانئ 
وصيادين من املنطقة. اجلدير بالذكر أنه سبق هذه احلملة حلقة 
اخلامس  في  جيبوتي،  مدينة  في  الصلبة  النفايات  عن  نقاش 

والعشرين من سبتمبر 2018م. 

تحت الشعار اإلقليمي “ نظفوا بحارنا “
حملة توعية وتنظيف لشاطئ في منطقة جزيرتي موشى - ماسكالي 

جمهورية جيبوتي

حملة نظافة وتوعية لشواطىء جزيرة موشى مسكالي يف جيبوتي

جيبوتي:  26 سبتمبر 2018
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 )IMO( إجراءات التدقيق اإللزامي للمنظمة البحرية الدولية
في جمهورية جيبوتي

15-17 أغسطس 2016م

إدراكًا من "الهيئ���ة" ألهمية أن جتتاز جميع دول اإلقليم التدقيق 
اإللزام���ي الذي تقوم به املنظمة البحرية الدولية )IMO( بنجاح   
فق���د قامت الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر 
وخليج عدن بعقد ورشة عمل تدريب وطنية في جمهورية جيبوتي 
حول إجراءات التدقيق اإللزامي بحسب متطلبات املنظمة البحرية 
الدولية. ش���ارك في هذه الورش���ة واحد وأربعون )41( شخصًا 
ميثل���ون عدة جهات حكومي���ة وأصحاب املصلحة في الش���ؤون 

املينائية والبيئية في جمهورية جيبوتي. 
افتتح أعمال الورشة السيد حسن ريراش روبلية مدير البيئة في 
وزارة اإلس���كان والتعمير والبيئة بحضور السيد علي مرح مدير 
الهيئة البحرية في جمهورية جيبوتي وس���عادة األستاذ آدم علمي 
مستشار وزير اإلسكان والتعمير والبيئة. وقد عقدت ورشة العمل 
ف���ي قاعة مبنى وزارة اإلس���كان والتعمي���ر والبيئة في جمهورية 
جيبوت���ي خال الفترة من ي���وم األحد 2018/12/2 وحتى يوم 

اخلميس 2018/12/6 وفق البرنامج املسبق املعد لذلك. 
وقد ش���ملت ال���دورة على ع���دة محاضرات نظري���ة قدمها أحد 

 ،)IMO( اخلبراء الدولين املعتمدين من املنظمة البحرية الدولية
مستش���ار الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئ���ة البحر األحمر 
وخليج عدن مع أحد خبراء الهيئة املتخصصن في هذا املجال. 
وفي ختام أعمال الورش���ة مت توزيع الش���هادات على املشاركن 
وتزويدهم بكافة املواد املتعلقة مبوضوع الورشة إلكترونيا. حيث 
أكد املش���اركون على أهمية الورشة وجناحها وأثنوا على الهيئة 
اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن ملا بذلته 

من جهود في سبيل عقد وتنفيذ هذه الورشة.

اخلبراء الوطنيون املشاركون يف ورشة اجراءات التدقيق االلزامي بحسب متطلبات املنظمة البحرية الدولية يف جيبوتي

 جيبوتي: 2 ديسمبر2018
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تنفيذ “اتفاقية ماربول - رقابة دولة الميناء”

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
وبالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية )IMO( ورش���ة عمل إقليمية 
ح���ول "اتفاقية ماربول - رقابة دولة املين���اء". عقدت الدورة في مقر 
الهيئة اإلقليمية مبدينة جدة باململكة العربية السعودية واستمرت ملدة 
ثاثة أيام خال الفترة من 10 إلى 12 ديس���مبر 2018م. ش���ارك 
في هذه الدورة ثمانية وعش���رون مش���اركًا ميثلون الدول األعضاء 
في الهيئة اإلقليمية وهم اململكة العربية الس���عودية وجمهورية مصر 
العربية وجمهورية الس���ودان وجمهورية جيبوت���ي واململكة األردنية 

الهاشمية.
وج���اءت أهمية هذه الدورة لكون النق���ل البحري أصبح أحد أهم 
املقومات الرئيس���ة ملا بات ُيعرف باالقتص���اد األزرق في عصرنا 
احلاض���ر حيث يتم نقل معظم البضائع عن طريق الس���فن. وعلى 
الرغم من أهمية النقل البحري إال أنه يعتبر أحد املصادر الرئيسة 
لتلوث املياه والهواء والتربة. ولذلك فقد عكفت املنظمة البحرية الدولية 
عل���ى وضع العديد من االتفاقيات الدولية التي تنظم عمليات النقل 
البحري وتضمن س���امة األرواح واحلد من التلوث البيئي الناجت 
عن حركة السفن. وعلى الدول األعضاء في املنظمة والتي تصادق 
على تلك االتفاقيات أن تعكس هذه االتفاقيات ضمن تش���ريعاتها 
وقوانينه���ا وإجراءاته���ا الداخلية. ولعل من أهم تل���ك االتفاقيات 
"االتفاقي���ة الدولية ملنع التلوث من الس���فن" والتي تعرف "باتفاقية 

ماربول" وتضم هذه االتفاقية س���تة )6( ملحقات تتعلق بالزيوت 
وامل���واد الكيماوية والضارة ومخلفات املواد الس���ائلة )قاذورات 
مجارير السفن( والنفايات الصلبة )قمامة السفن( وتلوث الهواء 
)ضبط االنبعاثات الغازية من السفن(. وعند دخول السفينة مليناء 
أي دولة فإن تلك الس���فينة ُتصبح خاضع���ة لإلجراءات القانونية 
 Port State( لتلك الدولة من خال ما يعرف برقابة دولة امليناء
Control( والت���ي يناط بها التفتيش على الس���فن والتأكد من 

التزامها باالتفاقيات الدولية الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية 
واملدرج���ة ضمن قوانن وتعليمات الدولة. وحتى تتم هذه العملية 
بساسة ويسر وتضمن س���امة البيئة واألرواح وبالشكل الذي 
يضمن عدم تأخر الس���فينة فا ب���د أن يكون ضابط رقابة امليناء 
)Port State Control Officer( على معرفة تامة مبتطلبات 

تلك االتفاقيات الدولية وبأخر املستجدات التي طرأت عليها.
ومن هنا جاءت هذه الدورة للتعريف بأخر املستجدات التي يجب 
عل���ى ضابط رقابة امليناء معرفتها بش���كل تفصيلي من إجراءات 
ح���ول كل ملحق من ماح���ق اتفاقية ماربول بحي���ث تتم عمليات 
التفتيش بدقة ويسر وتضمن سامة البيئة في دول اإلقليم.  حيث 
قامت الهيئة باالس���تعانة بخبيرين دولي���ن متخصصن في هذا 
املج���ال ومعتمدين من املنظمة البحري���ة الدولية )IMO( لتنفيذ 

أعمال الورشة.

أمني عام الهيئة أثناء افتتاح ورشة العمل اإلقليمية حول  تنفيذ اتفاقية ماربول اخلاصة برقابة دولة امليناء 

جدة :  10 ديسمبر 2018
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عق���دت الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 
وبالتعاون م���ع الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ورش���ة عمل وطنية 
في اململكة العربية الس���عودية حتت عن���وان "التقييم االقتصادي ألضرار 
الش���عاب املرجانية الناجتة عن جنوح القوارب/السفن" خال الفترة من 
27-2018/2/28م وذلك في مقر الهيئة اإلقليمية مبدينة جدة. ش���ارك 

في هذه الدورة 51 مش���اركًا ومش���اركة ميثل���ون 13 هيئة وجهة إدارية 
في اململكة. افتتح أعمال هذه الورش���ة س���عادة الدكتور أحمد بن محمد 

األنصاري، نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة.

وقد هدفت الورشة إلى حتقيق مجموعة من األهداف أهمها: 
•مناقش���ة املفاهيم العامة لاقتصاد البيئي، املسئولية القانونية عن تدمير 

البيئة البحرية والتعويض عنها، 
•مناقش����ة التوابع البيولوجي����ة والبيئية واالقتصادي����ة والقانونية 

ألسباب التدمير، 
• تق���دمي الدلي���ل الذي كانت الهيئة اإلقليمية قد نش���رته بعن���وان "الدليل 
االسترش���ادى إلجراءات التعويض عن تدمير الش���عاب املرجانية نتيجة 

جلنوح السفن والقوارب" 
• ش���رح لطرق التعويض املعمول بها فى دول إقليم البحر األحمر وخليج 

عدن، 
• التعري���ف بدور عمليات التعويض عن التدمير فى إدارة املوارد البحرية 

واحملافظة عليها.
ولتحقيق أهداف الورشة استعانت الهيئة اإلقليمية بأحد اخلبراء الدولين 
املتخصصن في هذا املجال للتدريب على موضوعات الورش���ة ومبساعدة 
خبراء الهيئة اإلقليمية حيث مت تقدمي ومناقش���ة ثمان عروض تضمن كل 
منه���ا موضوع معن يحقق هدف أو مجموعة من أهداف الورش���ة. كانت 
اللغة الرسمية للورشة هي اللغة العربية وذلك نظرًا لعدم وجود أي مشارك 
من جهة أجنبية. وفي ختام الورش���ة اتفق املش���اركون على مجموعة من 

التوصيات التي تتعلق بهذا املوضوع.

التقييم االقتصادي والتعويض عن تدمير الشعاب المرجانية 
نتيجة جنوح السفن

جده: 27 فبراير 2018

شبكة المحميات والحفاظ على التنوع اإلحيائي
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نظمت الهيئة االقليمية للمحافظة على بيئة البحر االحمر وخليج عدن، 
بالتعاون مع نقطة االتصال الوطنية )وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة(، 
ورشة عمل وطنية حول تقييم فعالة اإلدارة للمحميات البحرية في مدينة 
2018م.  مارس   21-20 الفترة  خال  جيبوتي،  جمهورية  جيبوتي، 

هدفت الورشة بشكل أساسي إلى: 
احملميات  ملناطق  الفعالة  اإلدارة  تقييم  مفهوم  عن  خلفية  إعطاء   .1

البحرية؛
2. استعراض الطرق املختلفة املستخدمة للتقييم؛

3. تدريب املشاركن عن الطريقة املستخدمة من قبل البنك الدولي قي 
تقييم اإلدارة الفعالة حملميات البحرية: وكذلك

4. استعراض الطريقة املستحدثة لتقييم إدارة احملمية البحرية جلزيرة 
سقطرى كدراسة حالة 

مكونات  من  الثالث  املكون  أنشطة  ضمن  العمل  ورشة  إنعقاد  يأتي 
البحر األحمر وخليج عدن،  البيئي في  النظام  بنهج  اإلدارة  مشروع 
مرفق  من  وبتمويل  الدولي  البنك  مع  بالتعاون  الهيئة  تنفذه  والذي 

عبدالله  ديني  األستاذ/  الورشة  فعاليات  أفتتح  وقد  العاملي.  البيئة 
لوزارة اإلسكان والتعمير والبيئة ( وقد مت عقد  العام  عمر ) أمن 
هذا النشاط بإشراف خبراء الهيئة. وقد شارك في الورشة حوالي 
واحتاد  املوانئ  ضمنهم  من  مختلفة،  جهات  من  مشارك  عشرين 

الصيادين، ووزارة اإلسكان والتعمير والبيئة.    

عقدت الهيئة االقليمية للمحافظة على بيئة البحر االحمر وخليج 
عدن بالتعاون، مع نقطة األتصال الوطنية )سلطة منطقة العقبة 
تقييم  حول  وطنية  تدريبية  عمل  ورشة  اخلاصة(،  األقتصادية 
اململكة  العقبة،  مدينة  في  البحرية  للمحميات  اإلدارة  فعالية 
األردنية الهاشمية، خال الفترة 9-10 أبريل 2018م. هدفت 

الورشة بشكل أساسي إلى:  
1. إعطاء خلفية عن مفهوم تقييم اإلدارة الفعالة ملناطق احملميات 

البحرية؛
2. استعراض الطرق املختلفة املستخدمة للتقييم؛

البنك  قبل  من  املستخدمة  الطريقة  عن  املشاركن  تدريب   .3
الدولي قي تقييم األدارة الفعالة ملمحميات البحرية: وكذلك

4. استعراض الطريقة املستحدثة لتقييم إدارة احملمية البحرية 
جلزيرة سقطرى كحالة دراسة(. 

جاء انعقاد ورشة العمل ضمن أنشطة املكون الثالث من مكونات 
مشروع األدارة بنهج النظام البيئي في البحر األجمر وخليج 
عدن، والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من 

مرفق البيئة العاملي. افتتح فعاليات الورشة األستاذ/ سليمان 
االقتصادية  العقبة  منطقة  - سلطة  البيئة  )مفوض  جنادات 
اخلاصة( ومت عقدها حتت اشراف خبراء من الهيئة وشارك 
جهات  من  مشاركًا  وعشرين  خمسة  حوالي  الورشة  في 
مختلفة، من ضمنهم املوانئ وأحتاد الصيادين، متنزة العقبة 

الوطني، وسلطة منطقة العقبة اخلاصة. 

تقييم فعالية إدارة المحميات البحرية 

تقييم فعالية إدارة المحميات البحرية 

تقييم فعالية إدارة احملميات يف جيبوتي

خبير الهيئة أثناء تدريب اخلبراء الوطنيني من اململكة األردنية الهاشمية 
حول كيفية تقييم اإلدارة الفعالة للمحميات البحرية 

جيبوتي: 20  مارس 2018

العقبة: 9  أبريل 2018
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رصد ومراقبة ِصحة الشعاب المرجانية باستخدام 
 )Reef Check(  منهجية ريف تشيك

قامت الهيئة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة اإلسكان والتعمير والبيئة 
في جمهورية جيبوتي ومن خال مشروع اإلدارة البيئية املتكاملة املمول 
من مرفق البيئة العاملي وبالشراكة مع البنك الدولي، بإقامة دورة تدريب 
عملي على كيفية رصد احلالة الصحية لبيئة الشعاب املرجانية باستخدام 
في  العمل  ورشة  عقدت  حيث   .)Reef Check( شيك  ريف  طريقة 
محمية جزيرة موشى البحرية في جمهورية جيبوتي وذلك خال الفترة 
من يوم األحد 2018/03/25م وحتى يوم اخلميس 2018/03/29م 
والعمل  البحرية  بالبيئة  لها عاقة  التي  ومبشاركة ممثلن عن اجلهات 

البحري وأصحاب املصلحة في املنطقة.
هدفت الورشة إلى إشراك اجلهات املختلفة من أصحاب املصلحة املعنين 
معيارية سهلة  على طريقة  ميدانيا  وتدريبهم  وتعريفهم  البيئي  بالشأن 
باستخدام  املرجانية  الشعاب  لرصد حالة  العالم  على مستوى  ومتبعة 
الغوص حتت املاء وإجراء عمليات رصد ميدانية تعزز من قدراتهم وترفع 
من كفائتهم مما يساهم في حماية البيئة البحرية والساحلية ويساعد في 

استدامة مواردها الطبيعية الهامة. 
البحرية  بالبيئة  العاقة  ذات  اجلهات  عن  ممثلون  الورشة  في  شارك 

اإلسكان  وزارة  من  كل  في  غواصون  شارك  حيث  البحري  والعمل 
وخفر  الوطنية  البحرية  والقوات  الصيادين  ومجتمع  والبيئة،  والتعمير 

السواحل  في جمهورية جيبوتي. بلغ عدد املشاركن 11 مشاركًا. 
تضمن  عملي  جزء  وكذلك  نظرية  محاضرات  على  الدورة  شملت  وقد 
عمليات غوص حتت املاء في محمية جزيرة موشى مت التدريب باشرف 
البحر األحمر وخليج  بيئة  للمحافظة على  اإلقليمية  الهيئة  أحد خبراء 
أهمية  محاضراته  في  بن  حيث  املجال.  هذا  في  املتخصصن  عدن 
 Reef( شيك  ريف  طريقة  باستخدام  املرجانية  الشعاب  قاع  رصد 
Check(، وشرح للمشاركن مميزات هذه الطريقة في رصد الشعاب 
أفراد  من  تطبيقها  وميكن  بسيطة  معيارية  طريقة  وكونها  املرجانية 
املجتمع املدني دون احلاجة ملعرفة علمية متخصصة ومعمقة. وبن أن 
هذه الطريقة تستخدم لرصد 1( قاع الشعاب املرجانية وحتديد نسبة 
الغطاء املرجاني من القاع وكلما زادت هذه النسبة كلما دلت على حالة 
الناحية  من  الهامة  الافقريات  بعض   )2 املرجانية وصحتها  الشعاب 
البيئة واالقتصادية والتي تدل على صحة الشعاب املرجانية و 3( بعض 
أيضًا  تدل  والتي  احمللي  للمجتمع  االقتصادية  األهمية  ذات  األسماك 

على صحة الشعاب املرجانية. 

تدريب اخلبراء الوطنيون يف جيبوتي على استخدام طريقة ريف تشيك يف رصد ومراقبة صحة الشعاب املرجانية

جيبوتي:  24 مارس 2018
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“نطاقات االستخدام وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية 
للمشروعات داخل المناطق المحمية” بالغردقة

قامت الهيئة اإلقليمية ومن خال مش���روع اإلدارة اإلس���تراتيجية 
للبح���ر األحم���ر وخليج عدن بتنظيم ورش���ة عم���ل تدريبية حول » 
نطاقات االستخدام وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروعات 
داخ���ل احملميات الطبيعي���ة« وذلك خال الفترة م���ن 16 إلى 18 
أبريل 2018 مبدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية. حيث شارك 
في أعمال هذه الورش���ة حوالي 30 مشاركًا من جميع دول الهيئة 
ميثلون خبراء احملمي���ات الطبيعية وأصحاب املصلحة واملجتمعات 
احمللية وكان الهدف الرئيس���ي من هذه الورش���ة ه���و بناء قدرات 
املختصن والباحثن وأصحاب املصلحة في إدارة احملميات البحرية 
في مجاالت تخطيط وتطبيق نطاقات االس���تخدام واإلدارة البيئية 

واالجتماعية للمشروعات داخل احملميات الساحلية والبحرية.

وتدرب املشاركون على كيفية تخطيط وإدارة احملميات الطبيعية 
ثم ش���اركوا من خال مجموعات عمل في عمليات حتديث خطط 
اإلدارة وتقس���يم مناط���ق احملمية إلى التصنيف���ات املختلفة من 
االس���تخدامات، كما قام املشاركون بتقييم فعالية اإلدارة جلميع 
محميات اإلقلي���م وذلك من خال طريقة بطاقات التقييم املعتمدة 

من قبل البنك الدولي. 
كما ناق���ش املتدربون خال النصف الثاني من أعمال الورش���ة 
التدريبية السبل املثلى لتصميم واختيار املشروعات داخل املناطق 
احملمي���ة، وكيفية إجراء عمليات الرصد البيئي واالجتماعي لهذه 
املش���روعات مع تنفيذ اش���تراطات احلماية البيئية واالجتماعية 

لهذه املشروعات على السكان احمللين داخل املناطق احملمية.

الغردقة:  16 أبريل 2018
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عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظ���ة على بيئة البحر االحمر وخليج عدن، 
بالتنس���يق مع الهيئ���ة العامة حلماية البيئة باجلمهوري���ة اليمنية )نقطة 
االتصال الوطنية( بوزارة املياه والبيئة، ورشة عمل تدريبية وطنية حول 
تقيي���م فعالية إدارة احملميات البحرية في عدن باجلمهورية اليمنية، ملدة 
أربعة أيام وذلك خال الفترة 30 يوليو إلى 2 أغس���طس 2018م. وقد 
قام األس���تاذ الدكتور/ عزي هبة الله شرمي )معالي وزير املياه والبيئة 
باجلمهوري���ة اليمنية( بافتتاح فعاليات هذه الورش���ة التدريبية الوطنية 
بحضور الدكتور/عبدالقادر اخلراز )رئيس الهيئة العامة حلماية البيئة( 

وأحد خبراء الهيئة املتخصصن في هذا املجال.
وكان الغرض األساس���ي من هذه الورش���ة التدريبية هو رفع القدرات 
الوطني���ة اليمني���ة حول كيفية تقيي���م فعالية إدارة احملمي���ات البحرية، 

وهدفت الورشة إلى: 
1. تزويد املشاركن مبعلومات عامة حول احملميات البحرية؛

2. إعطاء خلفية عن مفهوم وطرق تقييم فعالية إدارة احملميات البحرية؛
3. اس���تعراض طريقة مس���تحدثة لتقييم فعالية إدارة محمية بحرية في 

اجلمهورية اليمنية. 
4. زيارة إحدى احملميات الساحلية في محافظة عدن؛

5. تدريب املش���اركن على استخدام أحد الطرق القياسية الدولية لتقييم 
فعالية إدارة محمية بحرية؛

وشملت ورشة العمل التدريبية الوطنية عدة محاضرات وفعاليات مختلفة 
خال األربعة األيام. ففي اليوم األول تضمنت الورشة محاضرات حول: 
البيئة البحرية في اليمن، منها البيئة البحرية في خليج عدن؛ واحملميات 
البحرية في محافظة عدن؛ ومفهوم احملميات البحرية وأنواعها بش���كل 
عام. وف���ي اليوم الثاني كانت احملاضرات تترك���ز حول مفهوم التقييم 

والطرق القياسية الدولية التي ميكن استخدامها ملختلف مناطق محمية. 
ومت أيضا في اليوم الثاني اس���تعراض طريقة مس���تحدثة لتقييم فعالية 
إدارة احملمية البحرية جلزيرة س���قطرى. وف���ي اليوم الثالث قام جميع 
املشاركن في الورشة- مع الفريق الفني للورشة- بزيارة ميدانية حملمية 
احلسوة في محافظة عدن، لاطاع على معاملها الطبيعية والبنية التحتية 
له���ا وكذلك عل���ى كيفية إدارتها. أما في اليوم األخي���ر ) اليوم الرابع( 
للورشة فقد مت تقسيم املشاركن إلى أربعة مجموعات عمل لتقييم فعالية 
إدارة محمية احلس���وة واستعراض مناقشة نتائجها في الورشة، وذلك 
كتدريب تطبيقي، مستخدمن بطاقة التقييم التابع ملجموعة البنك الدولي. 
وفي ختام ورشة العمل التدريبية مت توزيع شهادات احلضور للمشاركن 
مع تزويد كل مش���ارك بنس���خ الكترونية من جميع احملاضرات ومواد 

علمية أخرى معنية وصور فوتوغرافية للورشة.     
وقد ش���ارك في هذه الورش���ة أكثر من 25 مش���اركًا من جهات وطنية 
مختلفة، من ضمنها الهيئة العامة ألبحاث علوم البحار واألحياء املائية، 
و الهيئ���ة العامة للمصائد الس���مكية، وهيئة موانئ خليج عدن ، والهيئة 
العامة للشئون البجرية، وخفر السواحل، و جامعة عدن، والهيئة العامة 

حلماية البيئة. وغيرها 

تقييم فعالية إدارة المحميات البحرية- )محميات عدن نموذجَا(

معالي وزير البيئة باجلمهورية اليمنية أثناء أفتتاح الورشة صورة جماعية للمشاركني يف اجتماع إدارة احملميات البحرية

عدن: 30 يوليو 2018
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تعتبر حرفة الصيد من احلرف الرئيس����ية للسكان احمللين في مدن البحر 
األحمر وخليج عدن املختلفة. ولألس����ف الش����ديد فأن����ة في بعض األحيان 
ونظ����را للظروف االقتصادية أو االجتماعية للبعض أو جلهل البعض األخر 
فإنه����ا تتحول حلرفة مدمرة للبيئة عندما يتحول الصيد إلي الصيد اجلائر. 
اآلث����ار الس����لبية للصيد اجلائ����ر ال تتضمن فقط تدمير البيئ����ة ولكن تهدد 
أيضا احلالة االجتماعية للصيادين فاختفاء األنواع التي يتم صيدها تهدد 

مصادر رزقهم. 
ب����دأت عمليات صيد خيار البحر في البحر األحمر في أواخر التس����عينات 
في الس����واحل اجلنوبية للبحر األحمر عن طريق مراكب اجلر والتي كانت 
تصط����اد خيار البح����ر كصيد ثانوي أوال وبعد اكتش����اف قيمت����ه العالية 
أصبحت تستهدفه كصيد رئيسي نظرا الرتفاع أسعاره وكثرة الطلب علية 
في دول جنوب شرق أسيا والصن خصيصا وبحلول عام 2000 اتسعت 
عمليات الصيد بصورة كبيرة نتيجة للمكاسب الهائلة التي حققها العاملن 
بصي����د خيار البحر وانتقلت عملي����ات الصيد من جنوب البحر األحمر إلي 
شماله ومت استخدام تقنيات جديدة في الصيد وهي التجميع باليد من على 
الش����عاب املرجانية والغوص لتجميع خيار البحر من املياه العميقة. وأدي 
وصول س����عر الط����ن املجفف من خيار البحر إلي أكث����ر من  مليون دوالر 
إلى مشاركة كل الصيادين املدربن والغير مدربن في عمليات صيد خيار 
البحر ومتت عمليات جتريف واس����عة للمخزون البيئي من خيار البحر مما 

أدي إلي اختفاء الكائن تقريبا من معظم السواحل .
اش����تملت املش����اكل البيئي����ة الناجتة عن صي����د خيار البح����ر أوال: تدمير 
الش����عاب املرجانية نتيجة لتجميع الكائن من عليها ووجود أعداد كبيرة من 
الصيادين في معظم األحيان ميشون أو يقفون على الشعاب لتجميع خيار 
البح����ر باليد. زيادة العكارة في املياه نتيجة لتجميع خيار البحر بواس����طة 
غواصن غير مدربن مما أدي إلي موت أعداد كبيرة من الشعاب املرجانية 
ف����ي املناطق احمليطة نتيج����ة لزيادة تركيز املواد العالق����ة في املياه والتي 
أعاقت بدورها مناطق تغذية وتنفس الشعاب املرجانية وعملت على خنقها. 
ويقوم خيار البحر بدور بيئي مميز جدا في البيئة البحرية بس����بب طريقته 

في التغذية, حي����ث يتغذي علي املواد العضوية املوجودة في الرس����وبيات 
بق����اع البحر وهو مما يزيد عملية تدوير املغذيات في البحر وكذلك يحد من 
احملت����وي البكتيري للقاع . وقد وجدت بعض الدراس����ات عاقات قوية بن 

اختفاء خيار البحر وزيادة احملتوي البكتيري في البحر. 
كما يستخدم خيار البحر في دول جنوب شرق آسيا والصن كمصدر غذاء 
أو في الطب الشعبي )يعتقد السكان احمللين في قدرة على شفاء أمراض 
مثل البواس����ير والعقم باإلضافة إلي تقوية البصر(. والطلب عليه في تزايد 
الرتباط صناعة صيد خيار البحر بنس����ق الصيد بكميات كبيرة من أماكن 
محدده ثم اختفاء ت����ام لألنواع من هذه املناطق فيتحول التجار إلي مكان 
أخر. وهو ما ميثل خطر بيئي كبير علي موارد البحر األحمر وخليج عدن. 
إن احلف����اظ عل����ي االتزان البيئ����ي ملوائل البحر األحم����ر وخليج عدن  هو 
الهدف الرئيسي للهيئة مع دعم التنمية املستدامة في دول اإلقليم من خال 
تنظيم عمليات الصيد وتوعية الصيادين حول مخاطر الصيد اجلائر وآثاره 

السلبية علي البيئة واملجتمع.

خيار البحر ومشكلة الصيد الجائر
)مقال علمي(

تشكل عمليات الصيد اجلائر التهديد الرئيسي خليار البحر يف االقليم
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قامت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن بإعداد 
وحتديث خطة نطاقات االستخدامات حملمية وادي اجلمال- حماطة بجمهورية 
مصر العربية خال العام 2018 وذلك من خال مشروع اإلدارة اإلستراتيجية 

للبحر األحمر وخليج عدن.
وتعتبر مرحلة التخطيط وإعداد خطط إلدارة احملمية الطبيعية البحري��ة من 
خطة  إن  حيث  البحري��ة.   احملمية  إنش��اء  عملية  في  املراحل  واعق��د  أهم 
اإلدارة تتمحور على ثاث محاور رئيسية يجب أن تشملهم مرحلة التخطيط 

واإلدارة هي: 
• املشاركة املجتمعية 

 )zoning plan( وإع��داد مخطط نطاقات االستخدامات •
• وتنمية واستدامة املوارد املالية. 

 وتعنى خطة حتديد نطاقات االستخدامات بتقسيم احملمية الطبيعية البحرية 
احلماية  مس��توى  من  متفاوتة  درج��ات  نطاق  لكل  محددة  نطاق��ات  إلى 

واالستخدام للموارد. 
وتبرز أهمية إعداد وتطبيق خطة حتديد نطاقات االستخدامات في احملميات 
ذات االستخدامات املتعددة وخصوصا عندما يكون هناك تض��ارب واض��ح 
املتاح��ة باحملمية.  الطبيعية  امل��وارد  ف��ي أس��اليب ورؤى وطرق اس��تخدام 
تعريف  هو  االستخدامات  نطاقات  خطة  من  األهم  اجلزء  يعتبر  ما  ودائما 
بش��كل  احملمية  وم��وارد  مبنطق��ة  واملهتمن  املس��تخدمين  كاف��ة  وإخطار 
مباش��ر أو م��ن خال ممثليهم بل وإعام اجلميع بوجود خطة حتدي��د نطاقات 
االستخدامات حتت اإلعداد للمحمية وجاري جتميع  البيانات واآلراء وأخ��ذ 

املاحظات والتوجيهات واملعلوم��ات املتعلقة باملوارد الطبيعية واستخداماتها 
داخل حدود احملمية وكان من املهم خلق قنوات اتصال مباش��رة مع كب��ار 

املس��تخدمين واملنتفعي�ن والتنفيذين.
ولذلك قامت الهيئة وبناءا على طلب من وزارة البيئة بالتعاقد مع خبير دولي 
متخصص في عملية تخطيط وإدارة احملميات وذلك لتحديث خطة اإلدارة 

وإعداد خطة نطاقات االستخدامات حملمية وادي اجلمال-حماطه.
مدراء احملميات  من  والعديد  الدولي  واخلبير  الهيئة  من  مكون  فريق  وقام 
وعمل  واملعلومات  البيانات  بتجميع  البيئة  شؤون  جهاز  في  واملسؤولن 
املصلحة  وأصحاب  واملنتفعن  املسؤولن  لكل  استماع  وجلان  استشارات 
واملجتمع احمللي داخل احملمية  وأخذ رأيهم وتدوين ماحظاتهم وتعليقاتهم 
على مسودة  اخلريطة وعلى مسودة خطة نطاقات االستخدامات للمحمية 
أكثر من مرة وتعديل اخلطة طبقا لهذه املاحظات، ومت االنتهاء من إعداد 
اخلطة بنهاية نوفمبر 2018 وذلك مبشاركة جميع أصحاب املصلحة في 

وضع وحتديد مناطق اخلطة وأسلوب احلماية واالستخدامات.
وخال الورشة اخلتامية ملشروع اإلدارة اإلستراتيجية للبحر األحمر وخليج 
عدن والتي عقدت مبدينة الغردقة خال الفترة 17-19 ديسمبر 2018 قام 
سعادة األمن العام للهيئة بتسليم نسخة مطبوعة من املسودة النهائية خلطة 
نطاقات االستخدامات حملمية وادي اجلمال- حماطه إلى الدكتور / محمد 
سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة املصرية والذي يعتبر اجلهة 
اإلدارية التي جتيز وتعتمد مثل هذه اخلطط وذلك في حضور محافظ البحر 

األحمر وكذلك مندوب البنك الدولي.

إعداد خطة نطاقات االستخدامات )zoning plan( لمحمية 
وادي الجمال - حماطه بجمهورية مصر العربية 2018

أمني عام الهيئة يسلم نسخة من مخطط نطاقات االستخدام لرئيس قطاع حماية 
الطبيعية بوزارة البيئة 

خبراء احملميات بالبحر األحمر أثناء دراسة خطة نطاقات االستخدام
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شاركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن بوفد 
برئاس���ة أمينها العام في االجتماع الرابع عش���ر ملؤمتر األطراف التفاقية 
التن���وع البيولوجي CBD-COP14 وتعتبر الهيئ���ة عضو »مراقب« في 
مؤمت���ر األطراف اخلاص باتفاقي���ة التنوع البيولوجي من���ذ العام .2014  
ويعتب���ر مؤمتر األط���راف اخلاص باالتفاقي���ة امللتق���ى احلكومي اخلاص 
باألط���راف املوقعة على االتفاقي���ة )CBD-COP( والتي تتبنى القرارات 
املتعلق���ة بتنفيذ أحكام االتفاقية، وتدور املفاوضات داخله حول ثاثة أهداف 

رئيسية هي 
• حماية التنوع البيولوجي، 

• االستخدام املستدام ملكونات هذا التنوع، 
• التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية.

وجاءت مشاركة الهيئة في هذا املؤمتر الدولي الهام والذي أقيم مبدينة شرم 
الشيخ – جمهورية مصر العربية، 17-29 ،نوفمبر 2018  حتت عنوان » 
االس���تثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية اإلنسان وحماية 
الكوكب« وقام خبراء الهيئة خال املؤمتر باالجتماع مع سكرتارية االتفاقية 
لعرض أنش���طة الهيئة وإبراز دور الهيئة في حماي���ة التنوع البيولوجي في 
إقليم البحر األحمر وخليج عدن، والتقى الفريق باملجموعات العربية املشاركة 
في مؤمتر األطراف أكثر من مرة، وأيضا شارك فريق الهيئة في العديد من 
األنشطة اجلانبية اخلاصة باملنظمات الدولية وكذلك اخلاصة بدول الهيئة.  

كما شاركت الهيئة في جناح املعارض من خال إقامتها ملعرض يحتوي على 

جميع إصدارات الهيئة من مطبوعات وأفام وثائقية وأنشطة خاصة باحلفاظ على 
بيئة وموارد البحر األحمر وخليج عدن.  

وف���ي ختام املؤمت���ر قامت الهيئة بعمل نش���اط جانبي حول« مش���اركة أصحاب 
املصلحة في إدارة احملميات البحرية وحتس���ن مستوى املعيشة للسكان احمللين 
داخل هذه احملميات« وش���ارك في تقدمي العروض لهذا النشاط ممثلن من جميع 
دول اإلقليم، كما شهد النشاط اجلانبي ومعرض الهيئة إقبااًل كبيرًا خصوصا من 

قبل املشاركن الناطقن باللغة العربية. 

مشاركة الهيئة في االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف 

التفاقية التنوع البيولوجي CBD-COP14 شرم الشيخ 

جانب من املشاركني يف إحدى جلسات املؤمتر 

خبراء من وزارة البيئة املصرية أثناء زيارتهم ملعرض الهيئة بحضور أمينها العامالنشاط اجلانبي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع قطاع احملميات 

شرم الشيخ: 17 نوفمبر 2018
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أسبوع التوعية البيئية في بورتسودان 

نظم���ت وزارة البيئة وامل���وارد الطبيعية بجمهورية الس���ودان بالتعاون 
م���ع الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن في 
مدينة بورتس���ودان – جمهورية الس���ودان -بحضور معالي وزير البيئة 
واملوارد الطبيعية ووالي والية البحر األحمر حفًا جمع كبار املس���ؤولن 
في احملافظة وذلك النطاق فعاليات أسبوع التوعية البيئية الذي استمر 

خال الفترة 14-17 يناير 2018. 
وقد ضمت فعاليات األس���بوع املَخصص للتوعية البيئية أنشطة متنوعة 
مم���ا يعكس حرص املس���ؤولن ف���ي األجهزة احلكومية لتس���خير كافة 
الوس���ائل والكفاءات اإلعامية املختلفة في ترسيخ مفهوم احملافظة على 

البيئة وتوعية املجتمع بذلك في جميع أنحاء جمهورية السودان.  
اجللسة االفتتاحية 

احتضن���ت أمانة والية البح���ر األحمر اجللس���ة االفتتاحية حيث َرحب 
األستاذ / محمد جمال الدين –االعامي املعروف بالتلفزيون القومي-
بالسادة الضيوف واملشاركن ثم أعطى كلمة ألقاها نيابة عن الصحفين 
املش���اركن األس���تاذ / مصطفى أبو العزائم – رئيس حترير صحيفة 
األخبار-أشار فيها بأن تطوير اإلعام البيئي يتطلب تدريب الصحفين 
م���ن جانب واعتماد خط���ط إعامية من جانب آخر. ومن جانبه َش���كر 
معال���ي/ صالح صاح صالح – وزير البيئة والس���ياحة واحلياة البرية 
بوالي���ة البحر األحم���ر احلضور وأكد اس���تعداد وزارت���ه للتعاون مع 

اإلعامين في نشر الوعي البيئي البحري. 
كم���ا خاطب احلضور كل م���ن الدكتور عبد امللك النعي���م أحمد - األكادميي 

واملستشار اإلعامي بجامعة اخلرطوم والدكتور/ نور الّدين أحمد عبد الله 
– األمن العام للمجلس األعلى للبيئة واملوارد الطبيعية -حيث أكدا ضرورة 
التنس���يق بن اجلهات ذات العاقة حتى يك���ون هناك إعام بيئي يجمع بن 

املهنية وحمل الرسالة الصحيحة علميًا. 
واس���تعرض معالي الدكتور / حس���ن عبد القادر هال – وزير البيئة 
واملوارد الطبيعية جلمهورية السودان -أهمية املوارد البحرية القتصاد 
الس���ودان وض���رورة معرفة اإلعامي���ن بأهمية احلف���اظ على املوارد 
البحرية، كما أّكد بأن االعام ليس شريكا في حمل هّم الوزارة فحسب 
بل إنها مسؤولة في احملافظة على البيئة عبر إعام بيئي علمي ومتميز.  
وف���ي اخلت���ام أكد الدكتور/ عل���ي أحمد حامد – وال���ي والية البحر 
األحم���ر – »اإلض���رار بالبيئة خط أحمر، وأن الدول���ة ال تتهاون مع 
املفس���دين فيه���ا ألن احملافظ���ة عل���ى البيئة من ضروري���ات احلياة 
جلمهورية السودان«. وَرحب مبعالي الوزير واملشاركن من اخلرطوم، 
وأّك���د بأن »كل جهد إعامي بيئي يصبو إلى االس���تفادة من خيرات 

البحر مع احملافظة عليها فهو أمر ُمرحب في والية البحر األحمر«. 

الدورة التدريبية 
ج���اءت فعاليات الورش���ة التدريبية اخلاصة بتوعي���ة اإلعامين حول 
أهمية املوارد البحرية والس���احلية في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 
اإلقليمي���ة للمحافظ���ة على بيئة البحر األحم���ر وخليج عدن والتي من 
مرتكزاتها تطوير وتس���جيع اإلعامي البيئي في اإلقليم ليدعم نش���ر 

الوعي في مجال حماية البيئة البحرية والساحلية. 
 

اخلبراء املشاركون يف النشاط من والية البحر األحمر بالسودانتولي الهيئة إهتمامًا كبيرًا بنشر الوعي البيئي بني األطفال

التوعية واإلعالم البيئي

بورتسودان: 14 يناير 2018
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التوعية حول البيئات البحرية في اإلقليم
مقديشو – جمهورية الصومال الفيدرالية  

عقدت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج ع���دن وبالتعاون م���ع وزارة البيئة في جمهورية 
الصومال الفيديرالية ورش���ة عم���ل وطنية للتوعية حول 
البيئ���ات البحرية في البحر األحم���ر وخليج عدن. وقد 
عقدت ورش���ة العمل في أح���د فنادق مدينة مقديش���و 
عاصمة جمهوري���ة الصومال الفيديرالي���ة خال الفترة 
م���ن يوم الس���بت 2018/04/28 وحت���ى يوم األحد 

2018/04/29م. 

ش���ارك في هذه الورش���ة وعلى عدة جلس���ات ما يزيد 
عن ثاثون ش���خصًا )30( ميثلون عدة جهات حكومية 
وأصحاب املصلحة ف���ي جمهورية الصومال الفيديرالية 
منهم الس���ادة أصحاب املعالي ال���وزراء )وزير التربية 
والتعلي���م )Dr. Abdirahman Aw Dahir( ووزي���ر 
 Eng. Sodia Abdullahi( الشؤون العامة وإعادة البناء
 Mr.( ونائ���ب وزير املوان���ئ والنق���ل البحري )Abdi

Osman Daalo(( والسادة أصحاب السعادة أعضاء 

 Dr. abdullahi Godax Barre; Chairman( البرملان
 of natural resources committee, Dr. Abdi Ali,

 Mr. Aden Ali, Mrs Qadro Ali & Dr. Farhia

 Mr.( وسفير الصومال لغرب إفريقيا ))Munim Cali

Awliyo( وموظف���ون ف���ي وزارة البيئة في اجلمهورية. 

وقد شملت الورش���ة على عدة محاضرات نظرية ألقاها 
خبراء الهيئة. 

كما ش���ملت الورش���ة على زيارة ميدانية مليناء مقديشو 
حيث مت االجتماع مع مدير امليناء الس���يد أحمد محمد 
محم���ود وذلك يوم األحد 2018/4/29م. خال زيارة 
امليناء قام سعادة املدير بتقدمي عرض عن امليناء وأنه مت 

حاليا إعداد مخطط شمولي جديد لتوسعته. 
من ناحية أخرى يقوم امليناء باملتابعة مع املنظمة البحرية 

الدولية ويجري العمل على مصادقة جمهورية الصومال الفيديرالية 
على بعض االتفاقيات الدولية املنبثقة عن املنظمة. 

وقد أشاد أصحاب املعالي الوزراء والسادة أعضاء البرملان بالهيئة 
اإلقليمية على ما بذلوه من جهود وعقد هذه الورش���ة وعلى اجلهود 
التي تبذلها الهيئة في مجال احملافظة على البيئة البحرية والساحلية 
وحمايتها من التلّوث مبختلف أشكاله وأعربوا عن حرصهم ورغبتهم 
في توثي���ق التعاون مع الهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر 

األحمر وخليج عدن.

خبراء الهيئة برفقة املسؤولني احملليني أثناء زيارة ميناء مقديشو

ورشة العمل التوعوية يف مقديشو

مقديشو :  28 أبريل 2018
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انطاق����ًا من نهج الهيئ����ة اإلقليمية للمحافظة عل����ى بيئة البحر 
األحمر وخليج ع����دن )PERSGA( في العمل على احملافظة 
عل����ى بيئة البحر األحمر وخليج ع����دن، واحملافظة على املواطن 
البيئي����ة املختلفة املوجودة باإلقليم، وتعزيز التنمية املس����تدامة 
في����ه، والعمل على رفع قدرات دول اإلقلي����م من أجل احملافظة 
على البيئة البحرية والس����احلية، ونشر التوعية بالبيئة البحرية 
والساحلية وأهميتها، والتعاون مع املنظمات والهيئات واجلهات 
احلكومي����ة وغير احلكومية في هذا املج����ال. وحيث تقوم الهيئة 
بتنفي����ذ مش����روع اإلدارة البيئي����ة املتكاملة بتموي����ل من مرفق 
البيئة العاملي وبالش����راكة مع البنك الدولي. وحيث تقدر الهيئة 
أهمي����ة رفع الوعي البيئي لدى العامة وأصحاب املصلحة وكافة 
القطاعات التي لها عاقة بالبيئة البحرية والس����احلية مما يعزز 
القدرة على استدامة املوارد البحرية لألجيال القادمة. فقد عقدت 
الهيئة وبالتعاون مع س����لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 
ورشة عمل وطنية بعنوان "أهمية البيئة البحرية في العقبة وسبل 
حمايتها" وذلك في متنزه العقبة البحري التابع لس����لطة منطقة 
العقبة االقتصادية اخلاصة ف����ي مدينة العقبة باململكة األردنية 

الهاشمية وذلك خال الفترة 5-2018/3/7م. 
مت عقد الورشة حتت رعاية عطوفة مفوض شؤون البيئة واإلقليم 
في س���لطة منطقة العقبة االقتصادي���ة اخلاصة ونقطة االتصال 
الوطنية للهيئة، عطوفة األس���تاذ س���ليمان النجادات وبحضور 
س���عادة األستاذ عبدالله أبو عوالي املستشار البيئي في السلطة 

وبإشراف خبراء من "الهيئة". 
وجاء انعقاد هذه الورش���ة في إطار تنفيذ أنشطة مكون التوعية 
البيئية من برنامج "الهيئة". حيث ش���ارك في الورشة ممثلن عن 
اجلهات التي لها عاقة بالبيئة البحرية والعمل البحري وأصحاب 
املصلح���ة ف���ي املنطقة مثل اجلم���ارك، الهيئة البحرية، ش���رطة 
الس���ياحة البيئية، اإلدارة امللكية حلماية البيئ���ة، القوة البحرية 
امللكي���ة، الدفاع املدن���ي، قضاة محكمة  العقب���ة، دائرة االدعاء 
العام كما ش���ارك أيض���ا مختبرات بن حي���ان، اجلمعية امللكية 
حلماية البيئ���ة البحرية ومتنزه العقبة البحري. وقد كان من أهم 
توصيات الورشة ما تقدم به أصحاب السعادة القضاة من تأكيد 
على ضرورة أن تقوم س���لطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 
بتعديل نظام حماي���ة البيئة لديها مبا يتوافق مع التعديات التي 

قامت بها السلطة لقانونها مؤخرًا.

أهمية البيئة البحرية لخليج العقبة وسبل الحفاظ عليها

السادة املشاركني يف ورشة العمل حول أهمية البيئة البحرية خلليج العقبة

العقبة:  5  مارس 2018
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بن���اء على طلب من االحتاد العربي للش���باب والبيئة وبإش���راف من 
جامعة الدول العربية وبالتعاون مع املنظمة اإلسامية للتربية والعلوم 
والثقافة )اإليسيس���كو( ووزارة الش���باب والرياضة بجمهورية مصر 
العربية ش���اركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن »برسجا«  في املنتدى التاسع للبيئة الساحلية والذي عقد 
حتت عنوان » التكيف مع آثار التغيرات املناخية على السواحل العربية 
»واستمر املنتدى على مدار خمسة أيام باملدينة الشبابية بشرم الشيخ 

خال الفترة من 1-5 أبريل 2018.
وش���ارك في املنتدى أكثر من 200 فتاة وش���اب ممثلن عن الشباب 
العربي قدموا من 14 دولة عربية حيث شاركوا في ورش عمل وفعاليات 
هدفت لنش���ر التوعية بالقضايا البيئية والتوعية حول كيفية التصدي 
لتلك القضايا، كما بحث املش���اركون من اخلبراء أهمية احلفاظ على 
الس���واحل العربية واالس���تغال األمثل لها مما يس���اعد علي حتقيق 

التنمية املستدامة.
وعق���دت هذه الدورة من املنتدى حتت عن���وان »التكيف مع التغيرات 
املناخية على الس���واحل العربية« في إطار االهتمام بتفاعل الش���باب 
العربي مبش���كاته البيئية وقضاي���ا مجتمعاته���م والتوعية مبخاطر 
التغي���رات املناخي���ة وتأثيرها على البيئة الس���احلية واحلياة البحرية 

وكيفية التكيف مع تلك املتغيرات. 
 كما مت مناقشة اإلستراتيجية العربية املوحدة للعمل الشبابي البيئي 
ف���ي مجال البيئة الس���احلية وتفعي���ل مجال التع���اون البيئي وتبادل 
اخلبرات ووضع خطة للتغلب علي اآلثار الناجتة من التغيرات املناخية 
على الس���واحل العربية مع التعريف باملخاطر التي تتعرض لها البيئة 

البحرية، وأيضا مت عرض بعض التجارب العربية في مجال التكيف 
م���ع آثار التغي���رات املناخية وبحث اإلدارة املس���تدامة للمحميات 
البحري���ة.  و يعقد اإلحتاد العربي للش���باب والبيئ���ة هذا املنتدى 
بالتعاون مع املنظمة اإلسامية للتربية والعلوم والثقافة “إسيسكو«  
والهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن من 
خال برنامج ثابت للتعاون، حيث عقدت اللقاءات الس���ابقة ما بن 
الغردقة وشرم الشيخ في مصر، وطرابلس بلبنان، والعقبة باألردن، 

وبورسودان بالسودان.
وخال املنتدى قدم ممثل الهيئ���ة ثاثة محاضرات حول التغيرات 
املناخي���ة وأثرها على س���واحل البحر األحم���ر وخليج عدن حيث 
اس���تعرض دور الش���عاب املرجانية ف���ي البح���ر األحمر ومدى 
اس���تجابتها لهذه التغيرات املناخي���ة، وأيضا دور املوارد البحرية 
الس���احلية في عمليات التخفيف والتلطيف من أثار التغير املناخي 
عن طريق تخزين الكربون في التربة أو ما يعرف بالكربون األزرق.

المنتدى التاسع للشباب العربي حول البيئة الساحلية بشرم الشيخ

مجموعة من الشباب العربي املشارك يف املنتدى اللذين استفادوا من احملاضرات التوعوية التي قدمتها الهيئة 

شرم الشيخ: 1 أبريل 2018  
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التعريف بدور المحميات وبأهمية السياحة البيئية 
في مصر أبريل 2018 - مرسى علم

 تشكل احملميات أكثر من %15 من 
مس���احة جمهورية مص���ر، وحتتضن 
م���وارد بيئية هائل���ة ويجب أن يراعى 
بعدي���ن فى غاية األهمي���ة هما تطوير 
حقيق���ي يس���هم بفعالي���ة ف���ي جذب 
الس���ائحن وكذلك وج���ود إعام قوى 
ق���ادر عل���ى الترويج لتل���ك احملميات 
وإبراز م���ا تتفرد به م���ن تنوع هائل 
وتكوينات رائعة ومناظر خابة ويدعم 

ذل���ك كله خطط للصيان���ة واحلماية تس���تطيع أن حتافظ على هذا 
التراث الطبيعي املتميز بل وتنميته.

ومن هنا جاءت أهمية هذه الورش���ة التي عقدتها الهيئة حيث تسهم 
السياحة بصورة مباشرة في صون املناطق واملوائل احلساسة من 
خال مجموعة من األنش���طة ورفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي 
كمس���ارات لضمان االستدامة الطويلة األجل للسياحة، فعلى سبيل 
املثال حتقق س���مكة القرش الواحدة 200 ألف دوالر س���نويًا من 
س���ياحة الغوص، وحيث أن متوسط عمرها يتراوح بن 20 و 40 
سنة فإنها ميكن أن حتقق من 4 �� 8 ماين دوالر في خال حياتها، 
ف���ى حن أن من يصطادها لن يحص���ل منها إال على 120 دوالرا 

على اقصى تقدير.
وقد هدفت الورشة إلى:

تعريف كبار الكتاب والصحفين باحملميات الطبيعية والس���ياحة • 
البيئية في مصر.

بعض الكتاب واالعالميني يف جمهورية مصر العربية أثناء زيارة حقلية للمحمية البحرية

حتديد دور االعام في دعم وتشجيع السياحة البيئية.• 
القاء الضوء على التحديات التي تواجه الس���ياحة البيئية في مصر • 

والفرص املتاحة.
الوصول آلليات للترويج اإلعامي لتطوير الس���ياحة البيئية بالبحر • 

األحمر.
ع���رض دور وزارة البيئة في دعم احملمي���ات الطبيعية والتي تعتمد • 

عليها السياحة البيئية في مصر .
إلقاء الضوء عل���ى أطر التعاون بن وزارة البيئي���ة والهيئة وإبراز • 

جهود الهيئة في احلفاظ على بيئة البحر األحمر وخليج عدن.
وتضمنت الورشة الى جانب احملاضرات التثقيفية العديد من الزيارات 
امليدانية للمحميات البحرية شملت زيارة بريه بسيارات الدفع الرباعي 
الت���ي وفرته���ا احملميات ورحل���ة بحرية جلزيرة حماط���ة وكانت هذه 
الزيارات احلقلية فرصه للس���ادة اإلعامين لتوجيه األس���ئلة خلبراء 
الهيئة وخبراء احملمي���ات الطبيعية بهدف القاء املزيد من الضوء على 

أهمية احملميات والساحة البيئية.
وتأكيدا على جناح هذه الورش���ة الهامة وقبل نهاية التدريب فقد شكل 
املس���ؤولن في وزارة البيئة فريق عمل على اح���د تطبيقات التواصل 
االجتماعي قام من خاله الس���اده كبار الكتاب والصحفين مبشاركة 
مقاالتهم التي نش���روها ف���ي الصحف املختلفة ح���ول البيئة البحرية 
وأهميته���ا ودور احملمي���ات البحرية في احلفاظ عليه���ا. والتزال هذه 
املنص���ة الرقمية حت���ى وقت إصدار هذه النش���رة الفصلية تخدم في 
عملي���ة التواصل وتبادل اخلبرات ب���ن خبراء احملميات وخبراء وزارة 

البيئة من جانب وبن السادة اإلعامين من جانب اخر.
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جهود الهيئة إلعداد دراسة شاملة حول حالة 
البيئة في الصومال

قامت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 
عدن بإعداد دراس����ة حول حالة البيئة ف����ي الصومال ومت عقد 
ورشة عمل وطنية في العاصمة الصومالية مقديشو خال الفترة 
16-17 يناي����ر 2019م وذلك بهدف اس����تعراض نتائج تقرير 

حالة اإلدارة البيئية في الصومال. 
وكانت "الهيئة" قد ساهمت مع احلكومة الفيدرالية في الصومال 
في إعداد تقرير حول الوضع اإلداري الراهن للبيئة في العاصمة 
واألقاليم املختلفة بهدف حتديد احتياجات رفع القدرات املؤسسية 

للجهات العاملة في مجال احملافظة على البيئة. 
وقد ش���ارك في ورشة استعراض نتائج التقرير الوزارات املعنية 
باحملافظة على البيئة بحضور ممثلن من الوزارات املركزية مثل 
البيئ���ة، والطاق���ة، والتخطيط، والتعليم، والنق���ل، باإلضافة إلى 
وزارات البيئة في األقاليم: هيرش���بيليه، أرض بونت، جاملودوج، 

جنوب غرب، جوبا لند وبنادر )العاصمة الفدرالية(. 
وخ���ال يومن قدم اخلبير الدولي املكل���ف بإعداد التقرير نتائج 

املشاورات مع اجلهات املشاركة حول ثاثة محاور رئيسية. 

• التكوين اإلداري للوزرات البيئية في األقاليم واملركز 
• املوارد البشرية واللوجستية املتوفرة لدى الوزارات البيئية 

• دور الوزارات املختلفة في حماية البيئة في الصومال  
وفي اخلتام انقس���م املش���اركون إلى مجموعات عم���ل ثاثة إلثراء 
التس���اؤالت الثاثة املطروحة وتقدمي املزيد من املقترحات لتحس���ن 
اإلدارة البيئي���ة في جمهورية الصومال الفيدرالية. وجتدر اإلش���ارة 
إلى أن الصومال الفيدرالية تنظر باهتمام لهذا التقرير الذي س���وف 
يساعد احلكومة في حتديد اخلطوات املطلوبة في املستقبل لتحسن 

األوضاع البيئية في الصومال. 

جلسات النقاش مع اخلبراء الوطنيني حول التقرير الذي أعدته الهيئة بخصوص الوضع الراهن للبيئة يف الصومال 

مقديشو: 16 يناير 2019
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ش���اركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
)PERSGA( ، ف���ي االجتماع الثاني والس���بعون للجن���ة حماية البيئة 
البحري���ة )MEPC72( املنبثقة عن املنظمة البحرية الدولية وذلك في مقر 
املنظم���ة البحرية )IMO( في مدينة لن���دن باململكة املتحدة خال الفترة 

من 9-2018/4/13م. 
مت خال هذا االجتماع مناقشة العديد من القضايا التي تهم البيئة 
بش���كل عام والبيئة البحرية بشكل خاص وما ينتج عن السفن من 
ملوثات تؤدي إلى اإلض���رار بالبيئة وكيفة احلد من تلك األضرار. 
وم���ن أبرز م���ا مت اتخاذه من ق���رارات في ه���ذا االجتماع إقرار 
التعديات على املرفق الس���ادس من اتفاقي���ة ماربول والتعديات 
على اتفاقية مياه الصابورة )االتزان من الس���فن( وتبني مس���ودة 
اس���تراتيجية املنظمة البحرية للحد من انبعاث���ات الغازات الدفيئة 
)Green House Gases )GHG(( من الس���فن والتي تدعو 
خلفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنس���بة %50 عما كانت عليه في 
الع���ام 2008 وذلك بحلول العام 2050م باإلضافة إلى العديد من 

املواضيع األخرى. 
كما قدم س���عادة األمن العام للهيئة مداخلة باسم الهيئة االقليمية حتت 
البند 12/72 من جدول أعمال اللجنة. استعرض فيها الشراكة املمتدة 
م���ا بن الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
واملنظمة البحرية الدولي���ة وما حققته من إجنازات تخدم البيئة البحرية 
والساحلية في إقليم البحر األحمر وخليج عدن والذي ُيعتبر ممر ماحي 

وقع���ت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن ممثلة 
في أمينها العام مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ممثلة في مديرها 

العام السيد لي يوجن مذكرة للتفاهم 
وق���د مت توقيع االتفاقي���ة في مقر منظمة األمم املتح���دة للتننمية الصناعية 
في العاصمة النمس���اوية فينا  ، ومن املتوقع أن تشهد الشراكة مع املنظمة 
توس���عًا كبيرًا في املس���تقبل القريب، حيث يتواصل فريق خبراء من الهيئة 
واملنظم���ة حاليًا لتطوير مش���روعي ش���راكة في مجاالت املدن الس���احلية 
واملناطق الصناعية املس���تدامة، ودعم القدرات لتنفيذ اتفاقية ميناماتا حول 

الزئبق في اإلقليم.

ه���ام َتعًبر م���ن خاله أكثر من %10 من التج���ارة العاملية،  وهو في نفس 
الوقت يعتبر من أنظف بحار العالم ويحتوي على تنوع بيولوجي فريد وأنواع 
من األحياء البحرية التوجد في س���واه من بحار العالم. كما أش���اد بتجربة 
الهيئة مع برنامج التعاون التقني ITCP الذي تنفذه املنظمة البحرية الدولية 
IMO وما مت تنفيذه خالها من أنش���طة ناجحة في بناء القدرات والتعريف 
باجلوانب الفنية والقانونية لاتفاقيات الصادرة عن املنظمة، مما كان له األثر 
الواض���ح في انضمام عدد من دول اإلقليم له���ذه االتفاقيات والبدء الفعلي 

في تطبيقها.
كم���ا عقدت الهيئة على هامش هذا االجتماع اجتماعًا مع املدير اجلديد لبرنامج 
التعاون التقني السيد وليم عزو وعدد من زمائه في املنظمة البحرية الدولية ومت 
بحث األنش���طة املستقبلية التي ميكن أن تنفذها الهيئة بالتعاون مع املنظمة ومت 
إقرار تنفيذ ورشة عمل إقليمية تتعلق باتفاقية ماربول ورقابة دولة امليناء عليها.

 )MEPC72( االجتماع الثاني والسبعون للجنة حماية البيئة البحرية

المنبثقة عن المنظمة البحرية الدولية )IMO( لندن 

UNIDO توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

لندن:  9 أبريل 2018

فينا 27 نوفمبر 2018

األنشطة الدولية وتوقيع مذكرات التفاهم
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افتتح سعادة االستاذ ديني عبد الله عمر، األمن العام لوزارة اإلسكان 
والتعمير والبيئة ، ورش���ة العم���ل الوطنية حول مهارات التفاوض في 
االتفاقيات البيئية متعددة األط���راف والتى نظمتها الوزارة بالتعاون 
مع الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البح���ر األحمر وخليج عدن 
خ���ال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2018م بقصر الش���عب مبدينة 
جيبوتي. وحضر اإلفتتاح سعادة حسن ريراش ربلة مدير ادارة البيئة 

وبعض مديري اإلدارات بالوزارة . 
مت عق���د محاضرات الورش���ة باللغة الفرنس���ية ومبش���اركة عدد من 
خبراء العمل البيئى واالستشارين من الهيئة وجمهورية جيبوتي وقد 
حضر أكثر من 25 مش���اركا من مختلف الوزارت السيادية والهيئات 

واملنظمات االهلية العاملة في مجال حماية البيئة.
وتناول���ت فعاليات الورش���ة احد املواضيع الهامة ف���ي جهود االدارة 
البيئية حي���ث ان احملافظة على البيئة وتبني نهج التنمية املس���تدامة 
اصبح مطلبا دوليا وهدفا جماعيا ال ميكن التخلي عنه في ظل التلوث 
والتدهور في النظام البيئي العاملي. وقدم الس���يدان/ حسن ريراش 

ربيلة وإدريس محمد من جمهورية جبيوتي من خال عدة محاضرات 
خبراتهم في مج���ال التفاوض الدولي متعدد األطراف خاصة أتفاقية 
تغي���ر املناخ واتفاقية التنوع احليوي من خال عرض آليات التفاوض 
وطرقه والتى اعقبها كثيرا من املناقش���ات من املشاركن والتى اجاب 

عليها احملاضرون.
وقد ركزت الدورة التدريبية على االسهام في تعزيز قدرات املشاركن 
من خال اس���تخدام "محاكيات" جلو التفاوض وتتضمن املشاركة في 
لع���ب االدوار احلقيقية والتمرينات العملية لتعزيز القدرات التفاوضية 
من خال القيام بكتابة نصوص ثاث اتفاقيات جرى النقاش واحلوار 
املكثف حولها بن املشاركن في الورشة. كما تناولت الدورة التدريبية 
سلس���لة من احملاضرات التى قدمها االستش���اريون من الهيئة حول 
تاري���خ تطور الدبلوماس���ية البيئية متعددة األط���راف ومت من خالها 
عمل حتليل عميق لكافة السياس���ات خاصة في مجال التغير املناخي 
وعمليات وآليات التفاوض وآخر املستجدات بعد توقيع إتفاقية باريس 

واالنتقال ملرحلة التنفيذ في السنوات القادمة.

تعزيز مهارات التفاوض في المفاوضات البيئة
متعددة األطراف في جمهورية جيبوتي  

وفد الهيئة مع اخلبراء الوطنيون من جيبوتي يف اليوم األول من ورشة التدريب الوطنية حول تعزيز مهارات التفاوض يف املفاوضات البيئية متعددة االطراف يف جيبوتي

جيبوتي:  أبريل 2018
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شاركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 
احمليطات  لعلوم  الدولية  احلكومية  اللجنة  اجتماع  في  عدن، 
في  املنظمات  مبساهمة  اخلاص  لليونسكو  التابعة   )IOC(
تنفيذها خال  في  ترغب  التي  لألنشطة  والتحضير  التخطيط 
املستدامة  التنمية  أجل  من  البحار  لعلوم  املتحدة  األمم  عقد 
)2021-2030(، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس 

- في بداية يوليو 2018م
وقد اعلنت األمم املتحدة عن العقد الدولي لعلوم احمليطات من 
املجتمع  لتعبئة جهود   )2030-2021( املستدامة  التنمية  أجل 
العلمي، وواضعي السياسات، والشركات واملجتمع املدني حول 

برنامج مشترك للبحوث واالبتكار التكنولوجي. 
وسيساعد العقد الدولي لعلوم احمليطات على تسريع وتيرة التقدم 
املستدامة  التنمية  أهداف  من  عشر  الرابع  الهدف  نحو حتقيق 

واملعني بصون واستخدام احمليطات والبحار واملوارد البحرية على 
نحو مستدام.  

وقد هدف هذا االجتماع الى وضع خارطة طريق لعقد األمم املتحدة 
لعلوم احمليطات من أجل التنمية املستدامة، والذي يهدف الى توفير 
املطلوبة من أجل  والشراكات  التحتية  البنى  وتعزيز  العلمية  املعرفة 
التنمية املستدامة للمحيط، وكذلك توفير بيانات ومعلومات عن علوم 
احمليطات لتوجيه السياسات من أجل محيط جيد األداء لدعم جميع 

أهداف التنمية املستدامة املدرجة في جدول أعمال 2030. 
وأشار األمن العام للهيئة اإلقليمية أ.د زياد أبوغرارة في كلمته التي 
ألقاها في االجتماع إلى استعداد الهيئة للمساهمة واملشاركة وتقدمي 
كل الدعم املمكن في تنسيق وتنفيذ األنشطة واخلطط اخلاصة بعقد 
األمم املتحدة لعلوم احمليطات من أجل التنمية املستدامة في إقليم 

البحر األحمر وخليج عدن. 

عقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية 
المستدامة )2030-2021(

 Photo copyright
UNESCO/IOC

أمني عام الهيئة أثناء كلمته للمؤمتر 
التي أكد فيها على استعداد الهيئة 
للمساهمة ولبذل كل اجلهود املمكنه 
لتنسيق ودعم تنفيذ األنشطة اخلاصة 
بعقد األمم املتحدة لعلوم احمليطات 
من أجل التنمية املستدامة.
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بدعوة من منظمة االمم املتحدة للبيئة وكلية علوم البحار بجامعة دار 
الس���ام - تنزانيا عقدت ورش���ة عمل مبدينة زنزبار في الفترة من 
23 الى 26 يوليو بغرض وضع اطر الستراتيجية حوكمة احمليطات 

االفريقية.
 وقد حضر فعاليات الورش���ة مندوبن من اتفاقية برش���لونة للبحر 
املتوس���ط واتفاقية ابيدجان لدول احمليط االطلسي واتفاقية نيروبي 
ل���دول احمليط الهندي واتفاقية جدة لدول البحر األحمر وخليج عدن. 
كم���ا حضر فريق من االدارة القانونية ملنظم���ة االمم املتحدة للبيئة 
واملكتب االقليمي في افريقي���ا للمعهد العاملي للمحيطات وفريق من 

احملاضرين بكلية علوم البحار بجامعة تنزانيا.

بدأت فعاليات الورش���ة بتقدمي من برنام���ج االمم املتحدة للبيئة عن 
أهداف الورش���ة والتي ترمي إلى مناقش���ة افكار تؤدي إلى تأطير 
اس���تراتيجية حلوكمة احمليط���ات االفريقية في الس���نوات القادمة 
لرفعه���ا ملجلس وزراء البيئة االفارقة ف���ي اجتماعه القادم في يونيو 
2019م واذا مت التوافق حولها س���يتم رفعها الجتماع رؤساء الدول 

االفريقية العتمادها.
اس���تمع املش���اركون إل���ى العروض املقدم���ة من مندوب���ي البحار 
االقليمية وهم اتفاقية برش���لونة للبحر املتوس���ط واتفاقية ابيدجان 
للمحيط األطلس���ي واتفاقية نيروبي لدول احملي���ط الهندي واتفاقية 
جدة لدول البحر األحمر وخليج عدن. وقد قدمت الهيئة في االجتماع 

في العرض املخصص لها ش���رحا مفصا لألطر القانونية التفاقية 
جدة 1982م والبروتوكوالت التي اصدرتها الهيئة االقليمية و اليات 
احلوكم���ة في احملافظة على البيئ���ة البحرية في اقليم البحر األحمر 

وخليج عدن.
 كم���ا قدمت الهيئة في س���ياق العرض جتربتها في إدارة احملميات 
البحرية واحملافظة على النظام البيئي من خال االنش���طة ومشاريع 
أرض الواق���ع الذي تقوم به في دول االقليم. كما قدمت حتليا الهم 
الفجوات في الية التعاون ب���ن البحار االقليمية في افريقيا وأهمية 
التعاون لس���د ه���ذه الثغرات للمحافظة على البيئ���ة في هذا املجال 

احليوي.
وبعد ذلك توزع املشاركون إلى 4 فرق للعمل على 
حتلي���ل الفجوات احلرجة ف���ي حوكمة احمليطات 

األفريقية وقد خلصت فرق العمل لآلتي:
تش���ظي االتفاقي���ات وعدم مائمة التنس���يق   •

والربط الكافي بن بعضها البعض.
ضع���ف اإلرادة السياس���ية وع���دم وج���ود   •
االعت���راف الواضح داخل القارة بأن آلية البحار 
االقليمية هي األداة املناسبة حلوكمةاحمليطات في 

أفريقيا.
عدم االعت���راف الكافي مبب���دأ إدارة النظام   •
البيئي علي املستوي االقليمي كأداة فعالة حلوكمة 
احمليط���ات ف���ي أفريقيا وكموجه لاس���تثمارات 

املستدامة – االقتصاد األزرق.
ع���دم مائم���ة الترجم���ة الكامل���ة لاتفاقيات   •
االقليمية وانزالها في االطار الوطني فيما يخص عاقتها بالتخطيط 

والسياسات والتقيد بالتنفيذ وادارة املوازنة.
• عدم توفر آلية متماس���كة لتوجيه االستثمارات املرتبطة باحمليطات 

االفريقية.
• عدم مائمة انظمة االرتباط والتعاون مع احمليطات األخرى.

• عدم توفر املنتدي املناس���ب للتاقي والتنسيق بن البحار االقليمية 
االفريقية.

• ضعف البيانات أو عدم وجود بروتوكوالت للمش���اركة في البيانات 
بن البحار االفريقية.

• ضعف مشاركة القطاع اخلاص واملجتمع املدني.

تأطير استراتيجية حوكمة المحيطات في افريقيا
 )دار السالم ( يوليو 2018
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االجتمـــــــاع الدولي األول ملجموعـــــــة اخلبراء حول النفايـــــــات البحرية 
املبعثرة. نيروبي، كينيا، 29 أبريل – 1 مايو 2018.

ش���اركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن في 
اإلجتماع الدول���ي األول ملجموعة اخلبراء حول النفاي���ات البحرية املبعثرة 
التاب���ع لألمم املتحدة للبيئة، والذي عقد ف���ي مقر األمم املتحدة في نيروبي 

بجمهورية كينيا، في الفترة 29 أبريل - 1 مايو 2018.  
وكان يه����دف هذا اإلجتماع إلى طرح ومناقش����ة تدابي����ر وإجراءات مختلفة 
مقترحة تس����عى إل����ى حماية البيئ����ة البحرية من النفاي����ات البحرية املبعثرة 

وامليكروباستيك على املستوى 
الدول����ي، واإلقليمي والوطني. 
وجه����ات  دول  قام����ت  وق����د 
الهيئة  منها  وإقليمي����ة،  دولية 
اإلقليمي����ة، ومنظم����ات غي����ر 
حكومية بإعداد هذه اإلجرات 
املقترحة قبل انعقاد اإلجتماع 
بناءًا على طل����ب مكتب األمم 

املتحدة للبيئة.  

اإلجتمـــــــاع الثالث لبرنامج 
التعـــــــاون اإلقليمـــــــي حـــــــول 
النفايات البحرية البحرية 
املبعثـــــــرة يف البحر األبيض 

املتوسط. أزمير، تركيا،11-14 أكتوبر 2018.
بن���اءا على دعوة ُوجهت للهيئة اإلقليمي���ة للمحافظة على بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن للمشاركة في مجال إدارة النفايات البحرية املبعثرة فقد شاركت 
الهيئة اإلقليمية في اإلجتماع الثالث لبرنامج التعاون اإلقليمي حول النفايات 
البحرية املبعثرة التابع إلتفاقية برشلونة وخطة عمل البحر األبيض املتوسط  

في مدينة أزمير بجمورية تركيا، في الفترة 11-14 أكتوبر 2018م. 
وخال اإلجتماع مت استعراض األنشطة التي مت اجنازها و الفعاليات 
املس����تقبلية إلدارة النفاي����ات البحري����ة املبعثرة ف����ي البحر األبيض 
املتوسط من قبل اخلبراء وجهات معنية تابعة إلتفاقية برشلونة وخطة 
عمل البحر األبيض املتوس����ط. وبناءًا على طلب س����كرتارية إتفاقية 
برش����لونة وخطة عمل البحر األبيض املتوس����ط فقد أستعرض ممثل 
الهيئة اإلقليمية واملسنق اإلقليمي لبرنامج النفايات البحرية املبعثرة 
خبرة الهيئة وأنشطتها في مجال إدارة النفايات البجرية، مبا في ذلك 
خطة العمل اإلقليمية لإلدارة املستدامة للنفايات املبعثرة البحرية في 
البحر األحمر وخليج عدن، خال اإلجتماع. أتت الدعوة واملش����اركة 
في هذا اإلجتماع كمبادرة لتوطيد التعاون في مجال تبادل اخلبرات 

والدروس املستفادة في مجال إدارة النفايات البحرية املبعثرة. 

اإلجتمـــــــاع احلكومي العاملي الرابع لبرنامـــــــج العمل العاملي حلماية 
البيئة البحرية من األنشـــــــطة البرية. بالي، أندونســـــــيا،31 أكتوبر- 1 

نوفمبر 2018.
شاركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن 
في اإلجتماع احلكومي الرابع العامل���ي لبرنامج العمل العاملي حلماية 
البيئة البحرية من األنش���طة البري���ة ))GPA، والتابع لألمم املتحدة 
للبيئة، والذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية أندونيسية، في القترة 31 

أكتوبر – 1 نوفمير 2018م.  
م���ن اإلجتم���اع  الغ���رض  وكان 
الذي  األنشطة  اس�����تعراض  هو 
العاملي  العم�����ل  برنامج  نفذه���ا 
GPA ف���ي األربع�����ة أع�����وام 
ومناقشة  عرض  وكذلك  املاض��ية 
في  البرنامج  لتطوي���ر  أقتراحات 
املستقبل. وتضمنت هذه األنشطة 
مش���روع إعداد وإص���دار وثيقة 
خط���ة العم���ل اإلقليمي���ة إلدارة 
البحرية في  للنفايات  املس���تدامة 
البحر األحمر وخليج عدن، والذي 
مت تنفيذه بالتعاون والتنس���يق مع 
بالذكر  اإلقليمي���ة. اجلدير  الهيئة 
بأن هذا األجتماع يتم تنظيمه كل 
أربعة أعوام ويدعو إليه الدول وجهات دولية وأقليمية ومنظمات غير حكومية. 

االجتماع الدولي الثانـــــــي ملجموعة اخلبراء حول النفايات البحرية 
املبعثرة وامليكروبالستيك. جنيف، سويسرا، 2-6 ديسمبر 2018.

شاركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن في 
اإلجتماع الدولي الثاني ملجموعة اخلبراء حول النفايات البحرية املبعثرة، 
والذي عقد في مقر األمم املتحدة في جنيف بسويس���را، في الفترة 6-2 
ديس���مبر 2018 والذي يلي اإلجتماع الس���ابق ) األول( والذي عقد في 

نيروبي بكينيا في الفترة 29 أبريل إلى1- مايو 2018م . 
وكان الغرض من هذا اإلجتماع الثاني هو مناقش���ة وحتديد أولويات 
األج���راءات التي ممك���ن أن تتخذ ألج���ل إدارة النفاي���ات البحرية 
املبعثرة على املدى القريب واملدى البعيد. حيث مت تقس���يم املشاركن 
في اإلجتماع إلى مجموعات ملناقش���ة أولوي���ات هذه األجراءت. من 
ضمن هذه اإلجراءات مت أقتراح أمور قانونية تسعى إلى التقليل من 
أس���تخدام األكياس الباستيك  على املستوى الدولي، واخرى برامج 
وخط���ط عمل بيئية و توعوية تس���عي إلى حماي���ة البيئة البحرية من 

النفايات على املستوى الدولي، أو اإلقليمي أو الوطنى.

مشاركات دولية بشأن النفايات البحرية المبعثرة
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تعزيز تبادل المعرفة بين الجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة 2030م في جمهورية جيبوتي

عق���دت الورش���ة الوطنية اخلاصة بتب���ادل املعرفة بن اجله���ات الوطنية 
لتحقيق أهداف التنمية املس���تدامة في جمهوري���ة جيبوتي في الفترة من 
2 – 4 أكتوبر 2018 بحضور معالي وزير اإلس���كان والتعمير والبييئة 
األس���تاذ موس���ي محمد أحمد كما حضرها أكثر من 45 مش���اركا من 

مختلف اإلدارات احلكومية املختلفة لتحقيق أهداف التنمية 
املس���تدامة 2016-2030م. وه���ي احد املواضيع 

الهامة في جه���ود االدارة البيئية من خال تبني 
»نهج التنمية املس���تدامة« والذي اصبح مطلبا 

دوليا وهدفا للدول واملجتمعات االنس���انية. 
لقد ص���ارت التنمية املس���تدامة مصطلحا 
ُأمميا تتبن���اه منظمة األمم املتحدة ويهدف 
إلي تطوير موارد الدول الطبيعية والبشرية، 
وجتويد التعاطي االقتصادي - االجتماعي 

معها، ش���ريطة أن تلبي احتياجات احلاضر 
دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية 

حاجاتها اخلاصة بها.
وجاء عقد هذه الورشة الوطنية في جمهورية جيبوتي 

في إط���ار جهود الهيئ���ة اإلقليمية للمحافظ���ة علي بيئة 
البح���ر األحمر وخليج عدن لبن���اء القدرات في الدول من 
أجل إتباع »نهج التنمية املس���تدامة« الس���تحداث أمناط 

مؤسس���ية جديدة علي أس���اس حتقيق األهداف السبعة عشر واملوزعة 

علي 169 مؤش���را أو غاية ميك���ن حتقيقها حتى العام 2030م. وهي 
تشمل من ضمن القضاء على الفقر واجلوع وحتسن الصحة والتعليم، 
وجعل املدن أكثر اس���تدامة، ومكافحة تغي���ر املناخ، وحماية البيئة في 

احمليطات والغابات. 
وميكن تلخيص نتائج هذه الورشة الوطنية في اآلتي:

• عملت عل���ي ترفيع وتطوير مهارات املش���اركن في 
معرفة أهداف التنمية املس���تدامة ومؤشراتها كما 

في أجندة التنمية املستدامة 2030م ؛
• قدمت املعارف الازم���ة لتحليل طرق تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة على 
ضوء اهداف أجندة 2030م ومؤش���راتها 
وحتديد العوائق والتحديات والفرص  لتطوير 

النموذج التنموي السائد ؛
• عملت علي نش���ر الوعي اخل���اص مببادئ 
وأه���داف أجن���دة التنمية املس���تدامة 2030م 
والتعرف على ادوات وطرق دمجها في سياس���ات 

التنمية الوطنية ؛
• أرس���ت قواعد املش���اركة املعرفية وتب���ادل اخلبرات بن 
املشاركن في فعاليات الورش���ة والتى نتج عنها اقتراحات 
وتوصيات ستفيد متخذي القرار في السياسة الوطنية كما 

ستساعد علي تطوير وحتسن خطط العمل املستقبلية. 

إجتماع خبراء الهيئة
 مع معالي وزير البيئة يف جيبوتي
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في يوم الثاثاء 7 صفر 1440ه� املوافق 16 أكتوبر 2018م مت التوقيع 
على مذكرة تفاهم للتعاون املشترك بن الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
 UN( واألمم املتحدة للبيئة ،)PERSGA( البحر األحمر وخليج ع���دن
Environment(. وق���د وقع عن الهيئة اإلقليمية األم���ن العام للهيئة، 
األستاذ الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، وعن جانب األمم املتحدة للبيئة 
املمثل اإلقليمي لألمم املتحدة للبيئة ومدير مكتب غرب آسيا، السيد سامي 
دمياسي. حيث جرى توقيع هذه املذكرة في املقر الرئيسي للهيئة اإلقليمية 
للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن مبدينة جدة باململكة العربية 
الس���عودية تهدف هذه املذكرة إلى تعزي���ز التعاون الفني بن اجلانبن في 

مجال حماية البيئة البحرية. 
وق���د اتفق الطرفان على الش���راكة فيما بينها في ع���دد من املجاالت التي 

تتعلق بالشأن البيئي منها: 
• اإلدارة املستندة على النهج البيئي، 

• التأقلم مع ظاهرة التغير املناخي والكربون األزرق، 
• التقييم االقتصادي للنظم البيئية البحرية، 

• التحكم في تلوث البيئة البحرية من املصادر البرية، 
• النفايات البحرية املبعثرة واملشاركة في حمات البحار النظيفة، 

• والتن���وع احليوي وغيرها من املواضيع واملس���تجدات التي تخدم حماية 
البيئة البحرية وحتافظ على استدامة مواردها البيئية الهامة والفريدة والتي 

متتاز بها البيئة البحرية في البحر األحمر وخليج عدن.
وبهذه املناسبة قدم األمن العام للهيئة، الشكر لدولة املقر، اململكة العربية 
الس���عودية على دورها اإلقليمي الرائد في حماية البيئة البحرية ودعمها 
املتواص���ل للهيئة اإلقليمية منذ إنش���ائها في العام 1995م وهو ما مكن 
الهيئة من االستمرار في جهودها اإلقليمية للمحافظة على البيئة البحرية 
للبحر األحمر وخليج عدن وما ش���هدته من توسع كبير في أنشطتها في 
الدول األعضاء وبناء الشراكات مع املنظمات الدولية ومنها املذكرة التي 
مت توقيعه���ا هذا اليوم مع األمم املتحدة للبيئ���ة مبا يخدم احملافظة على 

البيئة البحرية في اإلقليم.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر 

)UN Environment( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،)PERSGA( وخليج عدن

بدعوة من جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية ش���اركت الهيئة في ورشة العمل 
الدولية حول مستقبل التنوع احليوي والتي عقدت في جامعة امللك عبدالله للعلوم 
والتقنية KAUST  في مدينة ثول باململكة العربية السعودية خال الفترة من 
22-2018/10/25. وش���ارك في هذه الورش���ة ما يزيد عن مائة باحث من 
مختلف أرجاء العالم قدموا خالها عدد من احملاضرات حول املس���تجدات في 
التن���وع احليوي ومن أهمه���ا تصنيف الكائنات البحرية من خال اس���تخدام 
الشفرة الوراثية )eDNA( والتي تبن من خالها أن العديد من الكائنات التي 
كان يعتقد أنها أجناس مختلفة بسبب اختاف شكلها وما هي إال جنس واحد. 
كما أكد املشاركون على أهمية تعريف الكائنات اخلفية )الغير ظاهرة في بيئة 

املرجان الغير مرئية( نظرًا ملا لها من أهمية في البيئة البحرية. 
هذا وقد قدم ممثل الهيئ���ة محاضرة عن الهيئة اإلقليمية ودورها اإلقليمي في 
حماية التنوع احليوي والبيئة البحرية في إقليم البحر األحمر ودورها في نشر 
الوعي البيئي وإعداد األدلة االسترش���ادية املختلفة التي تس���اعد الباحثن في 

تقييم حالة البيئة في البحر األحمر وخليج عدن.
كما كانت هذه الورش���ة مفيدة من حيث بحث س���بل التعاون ما بن الهيئة اإلقليمية 
والعديد من اجلهات املش���اركة في الورش���ة وعلى رأسها مؤسسة خالد بن سلطان 
وجامع���ة امللك عبد الله للعلوم والتقنية وع���دد من اجلامعات ومراكز البحث املختلفة 
في اإلقليم ومنها اجلامعة األردنية في العقبة وجامعة البحر األحمر في بورتسودان. 

المشاركة في ورشة عمل مستقبل التنوع الحيوي في البحر األحمر 

في “جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية” بجدة

أمني عام الهيئة مع السيد سامي دمياسي مدير مكتب غرب اسيا واملدير اإلقليمي
 لبرنامج األمم املتحدة للبيئة بعد توقيع مذكرة التفاهم 

جده: 22 أكتوبر 2018م

جدة:  16 أكتوبر 2018
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ش���اركت الهيئة م���ن خال مش���روع اإلدارة االس���تراتيجية للنظام 
االيكولوج���ي بنه���ج النظام البيئي SEM في االجتماع التش���اوري 
 LME meeting العش���رين للنظم االيكولوجية البحري���ة الكبيرة
وال���ذي عقد يومي 3 و 4 نوفمبر 2018 مبدينة مراكش باملغرب كما 
ش���اركت في املؤمتر العاملي التاسع للمياه IWC9  والذي عقد على 
م���دار أربعة أيام في الفترة م���ن 5-8 نوفمبر 2018 مبتحف املياه 

في مدينة مراكش..
وقد هدف املؤمتر الى توفير منتدى عاملي لقادة والعاملن في املشاريع 
البحرية والساحلية املمولة من مرفق البيئة العاملي GEF بحيث يعمل 
كمنصة لتب���ادل اخلبرات والدروس ف���ي اإلدارة والتطبيقات العلمية 

والعملية وحكومة املشاريع االيكولوجية العابرة للحدود.
كم���ا يس���اهم املؤمتر أيضا في تعزيز ش���راكة النظ���م االيكولوجية 
البحرية الكبيرة LME من خال الربط بن اخلبراء املس���ؤولن عن 
املوائل والس���واحل والتنوع االحيائي والتاقلم مع تاثيرات التغيرات 

املناخية في هذا االجتماع.
ويتمثل الهدف من مشروع IWC في تيسير التعلم وتبادل اخلبرات 
عبر مختل���ف القطاعات بش���أن مرفق البيئة العاملي. وهم يس���عون 
جاهدين إلى احلصول على املش���ورة الفني���ة من مرفق البيئة العاملي 
في قضايا البيئة واملس���اعدة في بناء قدرات املشاركن في املجاالت 

اإلدارية والتقنية الرئيس���ية. ويتيح املشروع فرصه للمشاركن في املؤمتر 
في ابراز التقدم الذي مت إحرازه في مشاريعهم. وعقدت املؤمترات الثماني 
الس���ابقة ف���ي ، وبربادوس ، وكرواتيا ، وأس���تراليا ، وجن���وب أفريقيا ، 

والبرازيل ، والصن ، واملجر.
وقد عقد هذا املؤمتر الدولي IWC9 مبشاركة اكثر من 300 مشاركًا من 
مديري مش���اريع مرفق البيئة العاملية وممثلي البلدان املستفيدة واملنظمات 
غي���ر احلكومية ومؤسس���ات اإلدارة عبر احل���دود ووكاالت األمم املتحدة 
والقطاع اخلاص في مراكش، املغرب، في الفترة من 5-8 نوفمبر 2018. 

حيث مثل هؤالء 84 مشروعًا نشيطا في مرفق البيئة العاملي، و80 بلدًا.

مشاركة الهيئة في مؤتمر المحيطات الواسعة ومؤتمر المياه 

الدولية التاسع في مراكش بالمغرب 2018

املشاركون يف مؤمتر احمليطات الواسعة يف متحف املياه مبدينة مراكش

صوره تذكارية للمشاركني يف مؤمتر املياه الدولية

مراكش:  نوفمبر 2018



م  52  السنبوك • العدد )37( • مارس 2019 م ( • مارس  السنبوك • العدد )

ش���اركت الهيئة اإلقليمية للمحافظة عل���ى بيئة البحر األحمر وخليج 
عدن ضمن أنش���طة مش���روع اإلدارة االس���تراتيجية بنهج النظام 
البيئي SEM Project في االجتماع الثاني لش���بكة مش���روعات 
مرف���ق البيئة العاملي في إفريقيا املنعقد في داكار خال الفترة -03

07 سبتمبر 2018

وقد تناولت أهداف وأنش���طة االجتماع الس���نوي الثاني للش���بكة 
 GEF LME:IW اإلقليمي���ة األفريقي���ة، وال���ذي نظمت���ه كل م���ن
 IOC-UNESCO و اللجن���ة الدولية لعل���وم احمليطات  LEARN

 )IOC-AFRICA( الفرعي���ة ألفريقيا وال���دول اجلزرية املتاخم���ة
موضوعات مختلفة مثل تقييم حالة الشبكة  اإلقليمية؛ والتوأمة وفرص 
التعاون بن املش���اريع التي يقدمها مرفق البيئة العاملية؛ وتعزيز بيئة 
مشاركة القطاع اخلاص في املشروعات؛ وإدارة املعلومات واإلدارة 
املستندة على األسس العلمية؛ وتبادل اخلبرات وكيفية تكرار أفضل 
املمارسات في القارة. كما تضمنت أنشطة االجتماع حلقات لتعزيز 

القدرات في مجاالت احلوكم���ة البيئية  للبحار والتقييم االقتصادي 
للنظم البيئية الساحلية والبحرية، وذلك من خال عرض املوضوعات 
املتجددة وأدلة استرش���اديه متخصصة مت إصدارها حديثًا بجانب 
جتارب عل���ى أرض الواقع مت تنفيذها من خال مش���روعات مرفق 

البيئة العاملي.

وقد أتاحت املشاركة فرصة عرض جتربة الهيئة والدروس املستفادة 
م���ن خال تقدمي ع���روض خاصة ح���ول جهود الهيئة ف���ي اإلدارة 
املس���تندة على األسس العلمية ودراسات حاالت ألفضل املمارسات 
في البحر األحمر وخليج عدن؛ وجهود دعم تطوير أطر السياس���ات 
حلكومة البيئات الساحلية والبحرية. كما أسهمت املشاركة في تعزيز 
التعاون م���ع ش���بكة GEF LME: LEARN  لتبادل التجارب 
واخلبرات ونتائج مش���روعات الهيئة، والدروس املستفادة وقصص 

النجاح على املستوى اإلقليمي والدولي.

االجتماع اإلقليمي الثاني لشبكة مشروعات مرفق البيئة العالمي
 في إفريقيا  داكار السنغال

داكار : 3 سبتمبر 2018



( • مارس  م السنبوك • العدد )37( • مارس 2019م  53  السنبوك • العدد )

افتتح س���عادة أمن عام الهيئة والس���يد رئيس جهاز شؤون البيئة بجمهورية 
مصر العربية الورش���ة اخلتامية ملشروع االدارة االستراتيجية مبنهج النظام 
البيئي للبحر األحمر وخليج عدن وذلك مبدينة الغردقة. وهو املش���روع املمول 
من مرفق البيئة العاملي والذي نفذته الهيئة في اإلقليم حتت إش���راف وتعاون 

من البنك الدولي.   
وقد مت ذلك بحضور وفود من خبراء البيئة باالقليم وعدد كبير من أفراد وقادة 
املجتمع احمللي باحملميات اللذين استفادت مجتمعاتهم من أنشطة املشروع.

وق���د حقق املش���روع إجنازات عديده منها تطوير خط���ط ادارة محمية وادي 
اجلم���ال مبصر وعمل نطاقات اس���تخدام له���ا وكذلك خط���ط ادارة محمية 

دونقوناب بالسودان.  
كما مت من خال املش���روع تأسيس عدد 12 مشروع فرعي هدفت إلى تنويع 
مصادر الدخل للمجتمعات الس���احلية داخل نطاق احملميات مما سيؤدي إلى 

تخفيف الضغوط على البيئة الساحلية والبحرية بشكل كبير.
كما مت من خال املش���روع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بشكل 
كبير داخل احملميات البحرية التي اس���تهدفها املش���روع وكذلك مت اعان 
محمية دونقون���اب كموقع تراث طبيعي في قائمة اليونس���كو إضافة إلى 

حتويل قرية القلعان الى قرية منوذجية لتدريب كوادر احملميات في شبكة 
احملميات على مستوى االقليم.

وفي أثناء الورش���ة عبر السيد ) إينوس إيس���كوري ( وهو منسق املشروع 
من جانب البنك الدولي كجهة مش���رفة على املشروع عن سعادته البالغة مبا 
حتقق من إجنازات على أرض الواقع س���يترتب عليها تغيير كبير في كفاءة 
إدارة احملميات في اإلقليم. وأكد على إس���تثمار هذه النجاحات مبا يساعد 

في حصول الهيئة على املزيد من املشروعات.
وفي اليوم األخير للورش���ة قام س���يادة اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر 
األحمر، بجمهورية مصر العربية بزيارة مقر االجتماع ووجه كلمة للس���ادة 
احلض���ور أكد فيها على أهمية التعاون اإلقليمي للحفاظ على البيئة البحرية 
وركز على دور الهيئة اإلقليمية في هذا املجال وأش���اد مبا حتقق من إجناز 
على األرض حيث س���بق وأن قام س���يادته بافتتاح عدد من هذه املش���اريع 
بنفس���ه خال فترة عمل املشروع. كما وجه الشكر والتحية للخبراء العاملن 

في مجال احلفاظ على البيئة البحرية من اإلقليم.
وقبل اختتام أعمال الورشة قام سيادة اللواء أحمد عبد الله وأمن عام الهيئة 
بتوزي���ع عدد م���ن الدروع التذكارية على عدد من اخلب���راء وممثلي املجتمع 
احمللي على مس���توى اإلقليم. كتعبير عن التقدير مل���ا بذلوه من جهود أثناء 

فترة عمل املشروع.

أمني عام الهيئة وسعادة محافظ البحر األحمر بجمهورية مصر العربية أثناء
 تكرمي ممثلني من املجتمع احمللي على جهودهم يف املشروع 

رئيس جهاز شؤون البيئة املصري وأمني عام الهيئة أثناء افتتاح الورشة

صورة تذكارية للمشاركني يف الورشة اخلتامية

الغردقة:  3 سبتمبر 2018

اختتام مشروع اإلدارة االستراتيجية 
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يعد الصيد عنصرًا هامًا ومصدرًا أساسيًا للدخل بالنسبة لاقتصاد 
في جيبوتي وبناء عليه فقد قام مشروع اإلدارة االستراتيجية املستندة 
sem. إل���ى النظ���ام اإليكولوجي ف���ي البحر األحمر وخلي���ج عدن
persga.org املمول من مرفق البيئة العاملية ، والذي تنفذه الهيئة 
بإش���راف من البنك الدولي بدعم مكون الرصد البيئي واالقتصادي 
االجتماع���ي وذلك عبر اش���راك املجتمع احمللي ف���ي إدارة املناطق 
احملمية وتنفيذ أنش���طة الرصد البيئي وعلى رأس���ها رصد عمليات 
الصيد اجلائر. وقد مت اختيار موقع جزيرتي موشى ومسكالي لتنفيذ 
هذه األنشطة التي متت بالتعاون مع وزارة االسكان والتعمير والبيئة 

ورابط الصيادين احمللين في جيبوتي حيث شملت هذه األنشطة:
• إنش���اء قن���وات اتص���ال قائمة على تب���ادل املعرفة ب���ن مختلف 
املؤسس���ات املعنية وأصحاب املصلحة املس���ؤولن عن تنفيذ خطط 
اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي وتوس���يع نطاق املستفيدين 

.SEM من مشروع
• تعزي���ز الوعي العام في مجتمع الصيادي���ن وغيرهم من أصحاب 

املصلحة املعنين
• إشراك الصيادين في مراقبة البيئة والثروة السمكية.

• تركي���ب مرافق تظلي���ل خفيفة للصيادين عل���ى اجلزيرة التي تخدم 
الصيادي���ن والقائمن عل���ى تنفيذ عمليات الرص���د خصوصا خال 

املوسم احلار
تعزيز قدرات فرق الرصد ودعمها باألجهزة واملعدات احلديثة

• توفير الافتات البيئية االرش���ادية للمس���اعدة على اس���تخدامات 
املنطقة احملمية

وق����د مت تعزيز الوعي الع����ام ملجتمع الصيادي����ن وغيرهم من 
أصح����اب املصلحة املعنين من خال سلس����لة من ورش العمل 
والدورات التدريبية العمل التي استهدفت الصيادين وأصحاب 
املصلحة األوس����ع نطاق����ا مبا في ذلك املدرس����ون وأخصائيو 

اإلعام وحرس السواحل.

SEM نماذج من قصص نجاح مشروع االدارة االستراتيجية بنهج النظام البيئي

 إنشاء استراحه للصيادين على جزيرة
موشى يف جيبوتي

 مجموعة من الصيادين يف

 اجتماع مع خبراء الهيئة
 ومسؤولني من وزارة االسكان

 والتعمير والبيئة يف

 داخل االستراحة

 تعمل كل املرافق يف االستراحة
 بالطاقة الشمسية حيث حتتوى

 على ملبات إضاءة و مراوح هوائية يف

 السقف وجهاز تلفزيون

تمكين الصيادين وإشراكهم 

في عمليات رصد ومراقبة البيئة والثروة السمكية في جيبوتي
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مت تنفيذ مش���روع اإلدارة االس���تراتيجية للنظام اإليكولوجي في البحر 
األحم���ر وخليج عدن املمول من مرفق البيئة العاملي GEF وبإش���راف 

من البنك الدولي WB ويتمثل الهدف اإلمنائي للمش���روع في 
»حتس���ن إدارة مناطق احملمي���ات البحرية« وذلك من 

خال مش���اركة املجتمعات احمللي���ة وتعزيز تبادل 
اخلبرات بن الدول األعضاء.

ويتمثل أحد أهداف املشروع في إيجاد بدائل 
للعي���ش للمجتمعات احمللي���ة بهدف احلد من 
الضغوط املباش���رة على املص���ادر الطبيعية 

داخل احملميات.
 

وبالرغم من التنوع البيولوجي داخل احملمية اال 
ان املجتمعات احمللية تعتمد بش���كل مباش���ر على 
الصي���د والرع���ي كمورد للرزق مم���ا يترتب عليه 
التدهور املستمر للمراعي وتراجع في املخزونات 
الس���مكية، وبالتالي فقد ركز املش���روع بش���كل 
خاص على تنوي���ع مصادر الدخ���ل للمجتمعات 

احمللي���ة داخل احملمية عن طري���ق إيجاد بدائل للعي���ش لتطوير انتاج 
احلرف اليدوية التقليدية كاحللي واملنسوجات التقليدية ومنتجات املخابز 
وقطعان من املاعز احللوبة وكذلك اش���راكهم في صناعة الس���ياحة عن 
طري���ق توفير عدد من ال���زوارق ذات القاع الزجاجي حيث مت تنفيذ كل 
هذه األنشطة بعد عقد جلسات اس���تماع وبالتعاون واالشراف الكامل 

من وزارة البيئة في كل من جمهورية مصر العربية والسودان.
وق���د تضافرت العديد من العوامل إلجناح هذه املش���اريع حيث جاء 
على رأس هذه العوامل دعم احلكومات احمللية ووزارة البيئة 
وكذلك شراكة املشروع مع منظمات املجتمع احمللي 
حي���ث أبرز التقيي���م الفني في ختام املش���روع 
هذه األنشطة كقصص جناح خصوصا بعد 
تعهد احلكومات احمللية بدمج هذه املشاريع 
في البرامج الوطنية الش���املة االمر الذي 

يضمن استدامتها
احلكومي���ة  غي���ر  املنظم���ات  وش���اركت 
واجلمعي���ات احمللي���ة ف���ي عملي���ة تدريب 
املستفيدين وإدارة هذه املشاريع النموذجية 
وكان لهذا املكون اثرا كبيرًا في تنويع مصادر 
دخل االسرة وخصوصًا األسر التي تدعمها املرأه 
املعيل���ة. وم���ن املتوق���ع أن يترتب على ذل���ك تقليل 
الضغ���وط على املوارد البحري���ة احلية وزيادة قدرة 
املجتم���ع احمللي على التأقلم م���ع التغيرات الناجتة 

عن التأثر السلبي للموارد الطبيعية. 
وم���ن اجلدير بالذكر أن هذه املش���اريع النموذجية قد س���اهمت في 
اع���ان قرية القلعان مبحمية وادي اجلم���ال مبصر كأول قرية بيئية 
Eco-Villageفي منطقة الش���رق األوس���ط وكذلك اعان جزيرة 

سنجانيب كموقع للتراث العاملي من قبل اليونسكو في 2016.

SEM نماذج من قصص نجاح مشروع االدارة االستراتيجية بنهج النظام البيئي

 توزيع أعداد من األغنام احللوبه على نساء املجتمع احمللي يف قرى الصيادين داخل محمية
 دوجنوناب يف السودان

 إحدى النساء املستفيدات من املشروع أ،ثناء
عملها على املنسوجات داخل احملمية

 محافظ البحر األحمر مبصر أثناء افتتاحه مشغل األعمال اليدوية

بقرية أبوغصون داخل محمية وادي اجلمال

تمكين المرأة اقتصاديًا في مجتمعات الصيادين داخل المحميات: 

قصة نجاح مشروع
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إن محيط���ات العالم وبحاره ومناطقه الس���احلية ه���ي أكبر النظم 
البيئية على كوكب األرض وهي جزء ثمن من التراث الطبيعي، كما 
أنها ضرورية لس���بل عيش وأمن املاين من الناس في جميع أنحاء 

العالم ، ولازدهار االقتصادي ملعظم البلدان.
بيد أن قدرة هذه البيئات البحرية على توفير فرص العمل والغذاء 

على املدى الطويل تخضع بالفعل لضغوط عديدة من األنشطة 
االقتصادية البش���رية ؛ وه���ي مهددة بفعل أس���اليب التنمية 
املجزأة وغير املنس���قة ، وغالبًا م���ا تتعارض مع ما يخبرنا به 
العلم أنه من املمك���ن مادًيا أو منطقًيا من وجهة النظر البيئية 

إلى االستخدام املستدام.

مقال علمي 

 االقتصاد األزرق المستدام
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وأول من أش���ار إلى مصطلح االقتص���اد األزرق هو رجل االقتصاد 
البلجيك���ي غونتر باولي في أعقاب مؤمت���ر "ريو 20+" )مؤمتر األمم 
املتحدة للتنمية املس���تدامة( وال���ذي أقيم في مدين���ة ريودي جانيرو 
بالبرازي���ل خال الفترة 22-20 يونيو 2012، والذي كان يركز على 
على العمل من أجل اإلدارة املس���تدامة للموارد البحرية، استنادا إلى 
مبدأ أن النظم البيئية البحرية الس���ليمة هي أكثر إنتاجية وهي واجبة 

من أجل استدامة االقتصاديات القائمة على احمليطات.  
ويقصد باالقتص���اد األزرق التنمية االقتصادية الس���احلية والبحرية 
والتي تؤدي إلى حتس���ن حياة الناس من ناحية، وتساهم في احلفاظ 
عل���ى البيئة وتطويرها م���ن ناحية أخرى.  ومن هن���ا فإن االقتصاد 
األزرق هو االقتصاد املرتكز على األنش���طة البحرية في املس���طحات 
املائي���ة من محيط���ات وبحار وبحي���رات من صيد األس���ماك والنقل 
البحري واخلدمات اللوجس���تية واس���تغال الثروة السمكية والبحرية 
والتعدين والس���ياحة البيئية والطاقة املتجددة مبا يحقق أفضل عائد 
ممكن من هذه األنشطة االقتصادية.  ونظّرا ألهمية االقتصاد األزرق 
للعال���م اجتماعي���ا واقتصاديا هن���اك مبادرة عاملي���ة أطلقتها منظمة 
األغذي���ة والزراعة ل���ألمم املتحدة )FAO( في ع���ام 2012م خال 
أعم���ال مؤمتر البيئة العاملي )مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املس���تدامة 

2012( وذلك بهدف احملافظة على س���امة املس���طحات املائية 

كالبح���ار واحمليطات من التهدي���دات املتنامية كالتلوث والصيد 
اجلائر والصيد غير القانوني وارتفاع منس���وب املياه الناجت من 
التغيرات املناخية وااللتزام مبنهج التنمية املس���تدامة من تنمية 
االقتصاد األزرق ملصلحة االس���تقرار البش���ري وتلك املبادرة 
تس���مى مبادرة النمو األزرق.  ويتجه العمل ضمن املبادرة إلى 
اكتش���اف وتقييم مختل���ف النواحي االقتصادي���ة واالجتماعية 
والبيئي���ة املتاحة للنمو األزرق لقطاع الثروة الس���مكية وحتقيق 
التنمية السمكية املستدامة وتنمية املصائد السمكية واحملافظة 
على املخزون الس���مكي للجيل احلالي واألجيال القادمة وكذلك 

• يوفـــــــر فوائـــــــد اجتماعية واقتصاديـــــــة لألجيال 
احلاليـــــــة واملســـــــتقبلية ، من خالل املســـــــاهمة يف 
األمـــــــن الغذائـــــــي ، والقضاء على الفقر ، وســـــــبل 
العيش ، والدخل ، والعمالة ، والصحة ، والسالمة 

، واإلنصاف ، واالستقرار السياسي.
• يؤهل ويحمي ويحافظ على التنوع واإلنتاجية 
واملرونـــــــة والوظائف األساســـــــية والقيمـــــــة الذاتية 
للنظـــــــم البيئيـــــــة البحرية - رأس املـــــــال الطبيعي 

الذي يعتمد عليه ازدهاره.
• يقـــــــوم على تقنيـــــــات نظيفة ، وطاقـــــــة متجددة 
، وتدفقـــــــات املـــــــواد وتدويرها لضمان االســـــــتقرار 
االقتصـــــــادي واالجتماعـــــــي مبـــــــرور الوقـــــــت ، مع 

احلفاظ على حدود كوكب واحد.

االقتصاد األزرق المستدام هو االقتصاد

 القائم على البحار والمحيطات والذي....
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احملافظة على البيئة البحرية بتنوعها احليوي وضمان اس���تدامة 
املصادر البحرية واحلفاظ عل���ى التنوع البيولوجي وحماية البيئة 

البحرية.
يس���عى مفهوم »االقتصاد األزرق« إلى تعزيز النمو االقتصادي ، 
واإلدماج االجتماعي ، واحلفاظ على س���بل املعيشة أو حتسينها، 
مع ضمان االس���تدامة البيئية للمحيطات واملناطق الس���احلية في 
نفس الوقت. في جوهرها يش���ير إلى فص���ل التنمية االجتماعية 
واالقتصادية من خال القطاعات واألنش���طة املتعلقة باحمليطات 

من تدهور البيئة والنظام البيئي. وهو يس���تمد من النتائج العلمية 
أن م���وارد احمليطات محدودة وأن صح���ة احمليطات قد تراجعت 
بشكل كبير بسبب األنشطة البشرية. وقد أصبحت هذه التغيرات 
محسوس���ة بالفعل ، مما يؤثر على رفاه اإلنس���ان واملجتمعات ، 
ومن املرجح أن تتضخم التأثيرات في املستقبل ، السيما في ضوء 

النمو السكاني املتسارع.
ويتسم االقتصاد األزرق مبكونات متنوعة ، مبا في ذلك صناعات 
احمليطات التقليدية الراس���خة مثل مصائد األسماك ، والسياحة، 

• وضع أهداف وغايات واضحة وقابلة للقياس وداخلية متناس���قة 
من أجل اقتصاد أزرق مستدام. ويجب على احلكومات والقطاعات 
االقتصادية والش���ركات اخلاصة واجلهات الفاعلة األخرى وضع 
أه���داف وغاي���ات ذات صلة وقابل���ة للقياس لاقتص���اد األزرق 
املس���تدام. كم���ا يجب أن تك���ون األه���داف والغاي���ات ملختلف 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية - وكذلك السياس���ات 
واألنش���طة ذات الصلة متكاملة قدر اإلمكان ، لتجنب الصراعات 

واالضطرابات.
• تقييم وتواصل أدائها على هذه األهداف والغايات. يجب مراقبة 
األهداف والغايات اخلاصة باالقتصاد األزرق املس���تدام بش���كل 

منتظ���م وإحراز تقدم مع جميع أصح���اب املصلحة ، مبا في ذلك 
عامة الناس ، بطريقة شفافة وسهلة املنال.

• إنش���اء مجال اقتصادي وتش���ريعي متكافئ ي���زود االقتصاد 
األزرق باحلواف���ز والقواع���د الكافي���ة. يجب أن ته���دف األدوات 
االقتصادي���ة مثل الضرائب واإلعانات والرس���وم إلى اس���تيعاب 
املنافع والتكاليف واملخاطر البيئية واالجتماعية على املجتمع. كما 
ينبغي صياغة وتنفيذ القوانن واالتفاقيات الدولية والوطنية ، مبا 
في ذلك االتفاقيات اخلاصة ، وتطبيقها ، ومراجعتها بطرق تدعم 

االقتصاد األزرق املستدام.
• تخطيط وإدارة وتنظيم املناطق البحرية ومواردها ، وتطبيق نهج 

إلنشاء االقتصاد األزرق المستدام ، يجب على الجهات 
الفاعلة العامة والخاصة ...
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النظام البيئي وأس���اليب ش���املة. ويجب حساب وتخطيط وإدارة 
جميع االس���تخدامات ذات الصلة باملناطق البحرية ومواردها من 
خال عمليات تطلعية ، واحترازية ، وتكيفية متكاملة تكفل سامة 
واس���تدامة البح���ار واحمليطات على املدى الطوي���ل ، مع مراعاة 
األنش���طة البشرية في املس���تقبل. ويجب أن تكون هذه العمليات 

قائمة على املشاركة وقابلة للمساءلة وشفافة وعادلة وشاملة.
• تطوير وتطبيق املعايير واإلرش���ادات وأفضل املمارس���ات التي 
تدعم االقتصاد األزرق املستدام. يجب على جميع اجلهات الفاعلة 
- مبا في ذلك احلكومات والش���ركات واملؤسس���ات غير الربحية 
واملستثمرين واملس���تهلكن - تطوير أو تطبيق معايير االستدامة 
العاملية أو املبادئ التوجيهية أو أفضل املمارس���ات أو غيرها من 
الس���لوكيات ذات الصلة. وبالنس���بة للمنظمات ، يجب أال يقتصر 
تطبيق هذه املعايير على ضمان أن تتم أنش���طتها بطريقة مسئولة 
فحس���ب ، بل يجب أيًضا حتس���ن أدائها وقدرتها التنافسية في 

احلاضر واملستقبل.
• االعتراف بأن االقتصاديات البحرية والبرية مترابطة وأن العديد 
م���ن التهديدات الت���ي تواجه البيئات البحرية تنش���أ من األرض.  
لتحقيق االقتصاد األزرق املستدام في البحار واملناطق الساحلية 
، يجب معاجلة اآلثار البرية على النظم البيئية البحرية ويجب على 
اجله���ات الفاعلة أيضا أن تعمل على تعزيز تنمية اقتصاد أخضر 

مستدام على املناطق البرية.
• التعاون بش���كل فعال ، وتقاس���م املعلوم���ات واملعرفة وأفضل 
املمارس���ات وال���دروس املس���تفادة واألفكار لتحقيق مس���تقبل 
مستدام ومزدهر للجميع. وتقع على عاتق جميع اجلهات الفاعلة 
في االقتصاد األزرق املس���تدام مس���ؤولية املش���اركة في عملية 
التنفي���ذ ، والتواصل عبر احل���دود الوطنية واإلقليمية والقطاعية 
والتنظيمي���ة وغيرها من احل���دود ، لضم���ان اإلدارة اجلماعية 

لتراثنا البحري املشترك.

والنق���ل البح���ري ، وكذلك األنش���طة اجلديدة والناش���ئة ، مثل الطاقة 
املتجددة البحرية ، واالس���تزراع البحري ، واألنشطة اإلستخراجية في 
قاع البحر ، والتكنولوجيا احليوية البحرية والتنقيب البيولوجي. . وهناك 
ع���دد من اخلدمات التي تقدمها النظ���م اإليكولوجية للمحيطات ، والتي 
ال توجد لها أس���واق وال تقدر بثمن، والتي تسهم أيضا بشكل كبير في 
النش���اط االقتصادي وغيره من األنشطة البش���رية مثل تخزين )عزل( 
الكربون )الكربون األزرق(، وحماية السواحل ، والتخلص من النفايات 

إلى جانب وجود التنوع البيولوجي.

• جامعة: يعتمد االقتصاد األزرق املس���تدام على املشاركة النشطة والفعالة 
من جانب أصحاب املصلحة.

• علميـــــــة وذات مبدأ حتوطي ومتكيفة: تس����تند الق����رارات على املعلومات 
الس����ليمة علميًا لتجن����ب اآلثار الض����ارة التي تقوض االس����تدامة على املدى 
الطوي����ل. وعندما تكون املعلوم����ات واملعرفة الكافية مفق����ودة ، وتتخذ اإلدارة 
نهًجا احترازًيا وتسعى بنشاط لتطوير مثل هذه املعرفة ، كما متتنع عن القيام 
بأنش����طة من احملتم����ل أن تؤدي إلى آثار ضارة، مع اكتس����اب معرفة جديدة 
باملخاطر والفرص املستدامة ، كما تقوم اإلدارة بتكييف القرارات واألنشطة.

• تتســـــــم باملســـــــاءلة والشـــــــفافية: وتتحمل اإلدارة املس���ؤولية عن تأثيرات 
أنش���طتها ، من خال اتخاذ اإلجراءات املناسبة ، وكذلك من خال الشفافية 
فيما يتعلق بتأثيراتها حتى يكون أصحاب املصلحة على اطاع جيد ومتكينهم 

من ممارسة نفوذهم.
• شـــــــاملة عبر القطاعات وطويلة األجل: تس���تند الق���رارات على تقدير 
وحس���اب القيمة االقتصادية واالجتماعية والبيئي���ة وفوائدها وتكاليفها على 
املجتم���ع ، فضًا ع���ن تأثيراتها على األنش���طة األخرى وعب���ر احلدود في 

احلاضر واملستقبل.
• مبتكرة واســـــــتباقية: تبحث جميع اجله���ات الفاعلة في االقتصاد األزرق 
املس���تدام باستمرار عن أكثر الطرق فعالية وكفاءة لتلبية احتياجات األجيال 
احلالية واملستقبلية دون تقويض قدرة الطبيعة على دعم األنشطة االقتصادية 

والترويحية

يخضع االقتصاد األزرق المستدام للعمليات 

العامة والخاصة والتي تكون ...
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1 - التسلسل التاريخي التفاقية ميناماتا 

بشأن الزئبق

بدأ برنامج األمم املتحدة للبيئ����ة، ومنذ العام 2009م، بإعداد اتفاقية 
مينامات����ا وذلك من أجل احلد من التلّوث البيئي الذي يحدثه األنس����ان 
مبادة الزئبق. حيث ُش����كلت جلنة تفاوض حكومية دولية مهمتها إعداد 
االتفاقية. باشرت جلنة التفاوض احلكومية أعمالها في شهران حزيران 

املصانع مبادة الزئبق وتكرميا لس����كان هذه املدينة أطلق على االتفاقية 
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

دخلت االتفاقية بعد ه����ذا التاريخ مرحلة التصديق، حيث تطلب دخول 
هذه االتفاقية حيز التنفيذ مصادقة خمس����ن دول����ة أو منظمة إقليمية 
للتكام����ل االقتص����ادي م����ن تلك ال����دول واملنظمات املوقع����ة. مت خال 
فت����رة التصدي����ق عقد اجتماع����ن للجنة التف����اوض احلكومية حيث مت 
عقد االجتماع الس����ادس في شهر تش����رين الثاني/نوفمبر 2014م، 

واالجتماع الس����ابع في شهر آذار/مارس 2016م في البحر امليت في 
اململكة األردنية الهاشمية.

وبحس���ب نص املادة 31 من االتفاقية "يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي 
دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصّدق على هذه االتفاقية أو 
تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمس���ن من صكوك 
التصدي���ق أو القبول أو اإلق���رار أو االنضمام في اليوم التس���عن بعد 
تاريخ إيداع هذه الدول���ة أو املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي صك 

2010م واس����تمرت أعمالها حتى ش����هر يناير 2013م. عقدت اللجنة 

خال تلك الفترة خمسة اجتماعات إلى إلى أن مت التوافق على الصيغة 
النهائية في االجتماع اخلامس والذي عقد في مدينة جنيف في ش����هر 
كانون الثاني/يناير 2013م. مت التوقيع على االتفاقية في 10 أكتوبر 
2013م من قبل ممثلي 140 دولة ومنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي 

مش����اركة في مدينة كوماموتو باليابان، س����بقه يوم احتفالي في مدينة 
ميناماتا والتي تضرر سكانها قبل خمسة عقود بسبب التلّوث من أحد 

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.. وثيقة دولية ملزمة قانونيًا

مقال علمي 
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تصديقه���ا أو إقرارها أو قبوله���ا أو انضمامها" وبالتالي دخلت 
االتفاقية حي���ز التنفيذ في 16 آب/أغس���طس 2017م وُعقدت 
ال���دورة األولى ملؤمتر األطراف اخل���اص بها في جنيف من 24 
وحتى 29 أيلول/س���بتمبر 2017م. وفي يومنا هذا يوجد 128 
دولة موقعة على االتفاقية و 102 دولة قد قامت بالتصديق عليها.

2 - لماذا تم وضع اتفاقية دولية 

بشأن الزئبق؟

اتفاقي����ة ميناماتا بش����أن الزئبق هي أول اتفاقية دولية بش����أن 
البيئة والصحة سارية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. سميت 
االتفاقية بهذا االس����م نس����بة إلى مدينة ميناماتا باليابان والتي 
شهد سكانها خال الفترة من عام 1932م وحتى عام 1968م 
تس����مم آالف األش����خاص بس����بب النفايات الصناعي����ة امللوثة 
بالزئبق، مما أدى إلى إصابتهم بأمراض عصبية وشلل ومعاناة 

من مرض أصبح يسمى "مرض ميناماتا".
والزئبق عبارة عن معدن ثقيل ش���ديد الُسّمّية ويشكل تهديًدا لصحة 
اإلنسان والبيئة العاملية. كما ويتواجد الزئبق في عدة مركبات مختلفة 

تشكل جميعها سلسلة من اآلثار اخلطيرة على الصحة والبيئة.

يتص����ف الزئبق بأن����ه مادة تستس����طيع الدوران عب����ر مختلف 
األوس����اط البيئية من هواء وتراب وم����اء وكائنات حّية، وبالتالي 
ميك����ن أن تؤثر انبعاثاته الغازي����ة ومخلفاته األخرى على صحة 
اإلنسان والبيئة. وبالتالي ال يوجد أي دولة في العالم مبعزل عن 
وص����ول الزئبق إلى بيئتها وال ميك����ن لدولة مبفردها التحكم في 

التآثير السلبي للزئبق العابر للحدود.
وقد اتخ����ذ املجتمع الدولي باعتم����اده اتفاقية ميناماتا بش����أن 
الزئبق، خطوة هامة ف����ي مكافحة التلّوث بالزئبق والتهديد الذي 

يشكله للبيئة وصحة املاين من الناس عبر العالم.

3 - ما هي األهداف وااللتزامات الرئيسية 

التفاقية ميناماتا؟

اتفاقي����ة ميناماتا ه����ي معاهدة دولية ترمي إل����ى  حماية صحة 
اإلنسان والبيئة من التأثيرات الضارة للزئبق ومركباته املختلفة. 
وم����ن أجل حتقيق ه����ذه الغاية، فإن أح����كام االتفاقية قد جاءت 
لتغطي كامل دورة حياة الزئبق في الطبيعة، مبا في ذلك التحكم 
في مجموعة واس����عة من املنتج����ات والعمليات والصناعات التي 

تستخدم أو تطلق أو تصدر الزئبق.

دورة الزئبق يف الطبيعة )املرجع:
)New York State Department of Environmental Conservation 
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طريق املامسة البسيطة للجلد. كما تشمل أعراض التعرض ملركبات 
الزئبق بح����دوث ارتعاش، أرق، فق����دان للذاك����رة، تأثيرات عصبية 
وعضلية، صداع، والضعف احلركي واإلدراكي. هذا وميكن ماحظة 
أعراض س����ريرية معتدلة لدى األش����خاص املعرض����ن أثناء العمل 
لتركيز 20 ميكروغرام/م3 أو أكثر من عنصر الزئبق في الهواء. كما 
مت اإلباغ عن آثار على الكلى، بدءًا من زيادة مستويات البروتن في 
البول وصواًل إلى الفشل الكلوي )منظمة الصحة العاملية، 2017(.

تنبعث معظم أش����كال الزئبق الصادر عن األنش����طة البش����رية إلى 
الغاف اجلوي. بعض األنش����طة البش����رية تؤدي إلى وصول الزئبق 
مباشرة إلى التربة أو املاء حيث يتم العثور على جميع أشكال الزئبق 
الصادرة عن األنشطة البش����رية هنالك. ومبجرد وصول الزئبق إلى 
املياه الس����طحية أو التربة، فإن الكائن����ات الدقيقة ميكنها أن حتوله 
إل����ى ميثيل الزئب����ق، وهو املركب الذي ميكن ملعظ����م الكائنات احلية 
امتصاصه بس����رعة كما ميكن ملركب����ات الزئبق التي تصل التربة أن 
تتراكم بتراكي����ز أعلى في نباتات الفطر. كما أن األس����ماك متتص 
كمي����ات كبيرة من ميثيل الزئبق الذي ميكن أن يتراكم في سلس����لة 
األس����ماك الغذائية. وجميعها تؤدي إلى تل����ف خطير في األعصاب 

عندما يتناولهم اإلنسان )منظمة الصحة العاملية، 2017(.
 

5 - ما هي المصادر الرئيسية المحتملة 

لالنبعاثات الزئبق الضارة في البيئة؟

تتمث����ل املصادر الرئيس����ية النبعاث����ات الزئبق الضارة ف����ي البيئة 
باملصادر التالية:

أ( مصانع إنتاج الكلور القلوي؛
ب(  محطات إنتاج الطاقة والتي تعمل بالفحم؛

ج( مرافق تعدين الذهب البدائية؛
د(  محارق النفايات؛

ومن بن األحكام الرئيسية التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، ما ينص على 
حظر مناجم الزئبق اجلديدة والتخل���ص التدريجي من املناجم القائمة، 
خفض استخدام الزئبق والتخلص التدريجي منه في العديد من املنتجات 
والصناعات، واتخاذ التدابير الازمة للتحكم والس���يطرة على انبعاثات 
الزئبق ف���ي الغاف اجلوي وتصريفه في املي���اه والتربة، باإلضافة إلى 

مراقبة القطاع غير الرسمي والضيق النطاق لتعدين الذهب.
كما تتناول االتفاقية مس����ألة التخزين املؤق����ت للزئبق والتخلص منه 
عندما يصبح على ش����كل نفاي����ات واملواقع امللوث����ة أصًا باإلضافة 
إل����ى اجلوانب الصحّية. وبالتالي ستس����هم التدابير التي تنّص عليها 
االتفاقية في جتّنب التلّوث الناجت عن الزئبق منذ اس����تخراجه وحتى 

تخزينه وفي التخفيف من وطأته.

ما هي التأثيرات الصحّية والبيئية   - 4

للتعرض للزئبق؟

يتواجد الزئبق في الطبيعة بأش���كال مختلف���ة: كعنصر الزئبق املعدني 
أوغي���ر العضوي أو العض���وي )ميثيل الزئبق على س���بيل املثال، الذي 
ميكنه التراكم بس���هولة ش���ديدة داخل األنس���جة ف���ي الكائنات احلّية 
وال���ذي قد نتعرض له عن طريق الغ���ذاء(، ووفقًا للمعلومات الواردة من 
منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، فإن جميع مركبات 
الزئبق لديها مستويات مختلفة من السّمّية واآلثار املتفاوتة على اجلهاز 
العصبي، واجلهاز الهضمي، واملناعة، وكذلك على الرئتن والكلى واجللد 
والعينن )منظمة الصحة العاملية، 2017(. وقد يتعرض اإلنس���ان لتلك 
األشكال املختلفة من الزئبق بحسب ظروفه املعيشية، على الرغم من أن 
التعرض أساسًا ينتج عن استهاك األسماك أو القشريات امللّوثة مبيثيل 

الزئبق واستنشاق أبخرة عنصر الزئبق أثناء العمليات الصناعية.
ميك����ن ماحظ����ة االضطرابات العصبية والس����لوكية بع����د التعرض 
ملركبات الزئبق املختلفة إما عن طريق االستنشاق أو االبتاع أو عن 

بعض مصادر انبعاثات الزئبق الضارة يف البيئة
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ه�(  مصانع إنتاج مادة الكلنكر لإلسمنت؛
و(  عمليات الصهر املستخدمة إلنتاج املعادن الغير حديدية.

6 - ماهي المنتجات المستهلكة يوميًا 

وتحتوي على إضافات من الزئبق؟
يوجد الزئبق في العديد من املنتجات املس����تهلكية ايوميًا، مثل 
مصابيح الفلورس����نت وبعض األجهزة الطبية ومستحضرات 
التجمي����ل واملبيدات احلش����رية وغيرها وكم����ا هو موضح في 

بعض الصور أدناه.

7 - م��ا هي الخطوات الرئيس��ية التي يتعين 

اتفاقي��ة  عل��ى  المصادق��ة  ال��دول  عل��ى 
ميناماتا اتباعها لتلبية متطلبات والتزامات 

االتفاقية؟
تتضمن اتفاقية ميناماتا بش����أن الزئبق 35 مادة و 5 ماحق. 
ومن أجل تلبية املتطلب����ات وااللتزامات املدرجة في االتفاقية، 

يجب على األطراف االلتزام مبا يلي:
• إج����راء تقيي����م أولي ملص����ادر الزئبق وأماك����ن تواجده على 

أراضيها؛
 •  تنفيذ خطط لتعزيز اإلطار القانوني والتقني إلدارة الزئبق؛

•  إذا لزم األمر إباغ النتائج إلى سكرتارية االتفاقية. 
 )UN Environment( وف����ر برنامج األمم املتحدة للبيئة
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( العديد 

م����ن األدوات ومنصات التدريب التقني لل����دول األطراف من أجل 
تنفيذ عملية تقيي����م االحتياجات املتعلق����ة باالتفاقية في القطاعن 
الصناعي والصحي وضمان س����امة تلك اإلجراءات أثناء عمليات 

التنفيذ.
هذا وينبغي أن ي���ؤدي التنفيذ الصحيح لالتزامات املنصوص 
عليه���ا في االتفاقي���ة، مع مرور الوقت، إلى خفض مس���تويات 
الزئب���ق في البيئة وبالتالي حتقيق هدف االتفاقية حلماية صحة 
اإلنس���ان والبيئة من االنبعاثات البشرية ومن تصريف الزئبق 

ومركباته.

• املراجع
• World Health Organisation, 2017-Mercury and 
health.
• www.mercuryconvention.org 
• https://www.epa.gov/mercury/health-effects-
exposures-mercury  
•Driscol et al. 2013, Mercury as a Global Pollutant: 
Sources, Pathways, and Effects- Environ & tech 
journal,

• Driscol et al. 2013, Biological Mercury Hotspots 
in the Northeastern United States and Southeastern 
Canada, BioScience, Volume 57, Issue 1, 1 January 
2007, Pages 29–43,

• B. Gworek, Mercury in Marine and Oceanic 
Waters—a Review Water Air Soil Pollut )2016( 227: 371

البطاريات

أجهزة قياس الضغط

المبيدات الحشريةالمفاتيح الكهربائية

أدوات التجميل

البطاريات

بعض املنتجات 
املستهلكة يوميًا 

وحتتوي على إضافات 
من الزئبق
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التعريف باهمية محلية التنمية:
محلي���ة التنمية تعني القيام مبجموعة من العمليات، والنش���اطات 
الوظيفي���ة، والتي تهدف إلى النهوض ف���ي كافة املجاالت املكونة 
للمجتمع احمللي، وتعرف أيضًا، بأنها: دعم سلوك األفراد، وصقل 
مهاراتهم حتى يتمكنوا من تطوير أنفس���هم، مما ينعكس إيجابيًا 
على مجتمعهم، ويؤدي إلى منوه في العديد من القطاعات احمللية 
املؤسس���ية، والتعليمية، وغيرها. إن االهتمام بالتنمية احمللية يعد 
من األمور االجتماعية القدمي���ة، والتي حرصت أغلب دول العالم 
عل���ى متابعتها، والتأكد من تطبيقها بش���كل صحيح، لذلك قامت 
العديد من احلكومات بإنش���اء مؤسسات خاصة بالتنمية احمللية، 
تتبع لوزارات تعمل في مجال التنمية، والش���ؤون االجتماعية، من 
أج���ل متابعة طبيعة حي���اة األفراد، والوقوف عند الس���لبيات، أو 
املش���كات املجتمعية، والعمل على اقتراح حلول لها، تساهم في 
التقليل من تأثيرها على املجتمع، أو عاجها بش���كل كلي. وتعتمد 
التنمية احمللية على مجموعة من املكونات الرئيسية، وهي: األفراد: 
هم مجموعة األش���خاص الذين يسكنون في مكان ما، ويعتبرون 
العناصر الفعالة، والتي تس���اهم في دعم التنمية احمللية لتحقيق 
أهدافها. املؤسس���ات: هي مجموعة من املنش���آت احمللية، والتي 
ته���دف إلى توفي���ر وظائف، ومهن متنوعة لألفراد، وتس���اعد في 
الزيادة من كفاءة التنمية احمللية. املجتمع: هو املنطقة اجلغرافية، 
أو املساحة السكنية التي يوجد فيها كل من األفراد، واملؤسسات، 
ويعد العنصر األساس���ي، واملكون الرئيس���ي من مكونات التنمية 
احمللي���ة. و تتميز التنمية احمللية مبجموعة من اخلصائص، وهي: 
تعتبر التنمية احمللية عملية ش���املة؛ إذ إنها تشمل كافة مكونات 
املجتم���ع، وال تلغ���ي وجود أي عنصر من عناصره. تس���اهم في 
تطوير املجتمع؛ إذ إنها تعتمد على مجموعة من االس���تراتيجيات، 
واخلطط التي تهدف إلى حتس���ن األوضاع املعيشية، والتعليمية 
في املجتمع. تهدف التنمية احمللية إلى االستفادة من كافة املوارد؛ 
إذ إنها تس���عى إلى جعل املوارد األولية وسيلة من الوسائل التي 
توف���ر الكفاية الذاتية ألفراد املجتم���ع، وحتول جزءًا منها ليصبح 
من أجزاء التجارة احمللية، واخلارجية ليعود بالفائدة على املجتمع 
كامًا. تسعى لتوفير كافة اخلدمات األساسية لألفراد، من وسائل 
نق���ل، ومؤسس���ات تعليمي���ة، وقطاعات عامة، وغيره���ا. و توجد 
مجموع���ة من الوظائف تقوم به���ا التنمية احمللية، ومنها: التعاون 

مع القطاعات الفعالة في املجتمع احمللي، والذي يس���اهم في دعم 
مكونات التنمية احمللية، وتزويدها بالوسائل األولية للمحافظة على 
استمرارية منو املجتمع. استحداث مجموعة من النظم االجتماعية، 
والت���ي تعمل على حتليل طبيع���ة حياة عينة من األفراد في املجتمع 
احملل���ي، والتعرف على كيفية تفاعلهم م���ع كافة الظروف احمليطة 
بهم، من أجل تقييم أوضاعهم داخل املجتمع. التقليل من املركزية، 
فتح���رص التنمية احمللية عل���ى تفعيل دور البلديات، ومؤسس���ات 
املجتمع احمللي في النهوض بالتنمية احمللية واملش���اركة الش���عبية 

علي كافة الصعد.

محلية التنمية وأهداف التنمية املستدامة: 
لقد مرت اآلن ثاث س���نوات، منذ أقر ق���ادة الدول أهداف التنمية 
املس���تدامة في قمة خاصة لألمم املتحدة في نيويورك. وقد ُوصفت 
ه���ذه األهداف منذ االتفاق عليها بأنه���ا طموحة، وهي حقًا كذلك، 
س���واء باالعتبارات الكمية أو النوعية، أو ما يلزمها من استثمارات 
وتكاليف متويلية ضخمة، في فترة ال تتجاوز خمس���ة عش���ر عامًا 
منذ تدش���ينها.وقد توافقت الدول األعضاء باألمم املتحدة، على أنه 
مع نهاية عام 2030 سيتم التوصل إلى إنهاء مشكلة الفقر املدقع 
وس���وء التغذية، واالرتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية، وحتقيق 
العدالة في فرص التنمية، ومتكن املرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وما 

إلى ذلك مما ورد في االهداف السبعة عشر.

وتشير الدراسات املبدئية إلى أنه باستثناءات محدودة فإن جهود 
التنفي���ذ على أرض الواقع، خال الس���نوات الث���اث املاضية، لم 
تلب طموحات التنمية املستدامة حتى على مستوى الدول املتقدمة 
اقتصادي���ًا. فقد اش���ار الدكتور فؤاد محي الدي���ن النائب األول 
لرئي���س مجموعة البنك الدولي لإلنش���اء والتعمي���ر، إلى أن 14 
مؤش���رًا من إجمال���ي 17 هدفًا مت رصدها، مث���ل مكافحة الفقر 
وحتس���ن نوعية التعليم، لن تصل حت���ى إلى نصف ما اتفق عليه 
قادة الدول من أهداف بحلول عام 2030، إذا استمرت األوضاع 
على ما هي عليه؛ بل إن مؤش���رات متكن املرأة توضح أنه لن يتم 
حتقيق حتس���ن يتجاوز 10 في املائة مم���ا مت االتفاق عليه، كما 
أن بعض املؤش���رات الصحية لألطفال تسير في االجتاه املعاكس 

لتوجهات التنمية.

أهداف التنمية المستدامة
 في مواجهة محلية التنمية

مقال علمي 
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ويواص���ل الدكتور محي الدين ف���ي أن منهجًا للعاج قد يكمن في 
»محلي���ة التنمية »localization، وهو منهج للعمل يختلف متامًا 
عن النهج التقليدي لنظم احملليات البيروقراطية. وبعيدًا عن اجلدل 
النظري في موضوع تطبيقي وعملي باألس���اس، فقد أظهرت األدلة 
والشواهد من 17 حالة لدول في مستويات متباينة من التنمية، أن 
فجوات في القدرات احمللية ف���ي القرى واملدن يرجع إليها النجاح 
أو الفشل في حتقيق النتائج املستهدفة لبرامج ما يعرف باألهداف 
األلفية للتنمية، التي بدأت في عام 2000، وانتهت في عام 2015، 
والتي حلت محلها أهداف التنمية املس���تدامةSDGs . وقد حوى 
ه���ذه التجارب تقرير تفصيلي مش���ترك صادر ع���ن البنك الدولي 

والبرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة.

وفي عاملنا والذي تتسارع فيه وتيرة معدالت منو املناطق احلضرية 
بش���كل غير مس���بوق، وتزداد الهجرة الداخلي���ة إليها من املناطق 
الريفية والنائية، كما يزداد معدل النمو السكاني في هذه املناطق، 
وس���تقترب نس���بة س���اكني احلضر من ثلثي إجمالي السكان في 
عام 2030، وس���تكون أعلى مع���دالت الزيادة في منو املدن كبيرة 
احلجم، التي يتجاوز عدد سكان كل منها 5 مليون نسمة، في آسيا 
وأفريقي���ا، لن جتدي األمناط التقليدية لإلدارة احمللية نفعًا مع هذه 
الزيادات في معدالت النمو السكانية واحلضرية، خاصة مع مكونها 
الش���بابي املرتفع. وقد يراها البعض حتديًا، ويراها آخرون فرصة 
لاستثمار في البنية األساس���ية املمكنة لارتقاء بالثروة البشرية، 
بالتخطيط املتطور واالبتكار في إيجاد التمويل املناس���ب وحش���د 
الطاق���ات من خال منه���ج محلية التنمية. ولق���د جربت الدول غير 
النفطية خال السنوات اخلمسون املاضية تطبيق توصيات صندوق 
النقد الدولي في عش���رات من دول أفريقيا وآس���يا، لكنها أخفقت 
ف���ي إعادة التوازن إلى اقتصاديات هذه البلدان، فضًا عن حتقيق 
أهداف التنمية املتوخاة و.يقول خبراء الصندوق الدولي إن التحول 
االقتصادي ال���ذي يدعون إليه لن يتحقق في ع���ام أو عامن. فهو 
عاج طويل األمد ملش���كات مزمنة والناس في حاجة ماسة للحلول 
الس���ريعة التي تري ان حل مش���كلة الفقر تكمن في زيادة اإلنفاق 
احلكومي، وليس بتوسيع القاعدة اإلنتاجية التي تستوجب االنتظار 
س���نوات قبل رؤية ثمراتها، رغم أنها تشكل عاجًا حقيقيًا للمشكلة 

وليست مجرد مسكنات مؤقتة.

من النماذج الناجحة حمللية التنمية هنالك الصن الشعبية والتي لم 
تتبع توصيات صندوق النقد الدولي، ولم تأخذ بنظرية التنمية التي 
يروج لها االكادمييون الغربي���ون، بل اختطت طريقها اخلاص في 
التنمية احمللية، حن أعلنت في 1979 برنامجًا طموحًا يس���تهدف 
الوصول إلى مرتبة منافس���ة لاقتصاديات الصناعية. واليوم الذي 
أطلق فيه البرنامج، وجه بشيء من السخرية. وقيل إنه مجرد غطاء 

للتحرر من التقاليد األيديولوجية املتش���ددة لعصر ماوتس���يتونغ. 
لك���ن اتضح الحق���ًا أن ذلك البرنامج كان مبثاب���ة »طريق احلرير« 
العص���ري للصن اجلديدة. ففي الفترة من اعوام 1979-2003م 
ارتف���ع الناجت الوطني اإلجمالي للصن إل���ى 1425 مليار دوالر، 
مبعدل منو س���نوي يصل إلى 9 في املائة، وكان يعتبر أعلى معدل 
ف���ي العالم يومئذ. وبناء عليه فقد انخف���ض عدد الفقراء من 260 
مليون���ًا إلى 30 مليونًا بن عامي 1979 و2000. وتضاعفت قيمة 
الص���ادرات الصينية مبا يصل إلي 40 ضعف���ًا. وجناح النموذج 
الصيني كان ثمرة ملوازنة دقيقة بن املعايير املتعارفة عليها كونيًا، 
مثل س���يادة القانون والتركيز على التعليم واإلبداع العلمي وحرية 
االس���تثمار احمللي واألجنب���ي، وبن متطلبات محلي���ة مثل حماية 
الطبقات الفقيرة، ال س���يما في الريف، واحملافظة على قدر معقول 
من التحكم ف���ي كلفة اخلدمات العامة، واالس���تفادة القصوى من 

ميزات نسبية مثل توفر اخلامات والعمالة الرخيصة.

ومن���وذج آخر من الش���رق؛ حيث إندونيس���يا الت���ي يقترب عدد 
س���كانها من 270 مليون نس���مة، وهي واحدة م���ن أكثر الدول 
متوسطة الدخل حيوية، إذ تشهد في السنوات األخيرة انخفاضًا 
في مؤشرات الفقر، وزيادة في الدخول املرتبطة بتحسن معدالت 
التش���غيل في املدن. ومع بداية األلفية اجلديدة ُمنحت السلطات 
احمللي���ة اختصاصات أكبر في النفقات العام���ة، ولكنها افتقدت 
القدرات املؤسسية والفنية املطلوبة لارتقاء باخلدمات األساسية 
كالتعليم والرعاية الصحي���ة واملواصات؛ كما عانت من االفتقار 
للمرون���ة املطلوبة في زي���ادة اإليرادات. وقد قام���ت الدولة بعدة 
برامج لإلصاح املؤسس���ي احمللي وتطوير العشوائيات وبرامج 

اإلسكان االجتماعي واخلدمات العامة.

لقد حتقق���ت جناحات ملنهج محلية التنمية ف���ي االرتقاء باخلدمات 
األساسية ونوعية احلياة، بفضل وضع قوى السوق في أيدي ماك 
األصول من عموم الناس، وبفضل مؤسس���ات محلية وقومية كفؤة 
وفاعل���ة. وقد يختل���ف هذا النهج في تفاصي���ل تطبيقه من بلد إلي 
بلد آخر وليس���ت هنالك وصفة س���حرية تصلح لكل احلاالت إال ان 
عاملنا يش���هد حاليا حت���والت كبرى ترجع ملس���تحدثات تكنولوجيا 
املعلوم���ات، التي أعادت تعريف مفاهي���م البعد الزمني واجلغرافي 
كما أن التجارب الناجحة تعطينا أما في حتقيق تقدم البشرية في 
مقابلة استحقاقات التنمية املستدامة مبا يكفل االستقرار والتقدم.
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