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وقـــد تـــم إعـــالن إنشـــائها رســـميا فـــي القاهـــرة 
، وتتخـــذ الهيئـــة مـــن  1995م  فـــي ســـبتمبر 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  جـــدة  مدينـــة 
مقـــرا لهـــا ، وتضـــم الهيئـــة فـــي  عضويتهـــا كال 
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية وجمهموريـــة 
مصـــر العربيـــة وجمهوريـــة الســـودان والمملكـــة 
جيبوتـــي  وجمهوريـــة   ، الهاشـــمية  األردنيـــة 
الصومـــال  وجمهوريـــة  اليمـــن  جمهوريـــة  و 

الفيدراليـــة .

يمكـــن إعـــادة إنتـــاج هـــذا المنشـــور كليـــا أو جزئيـــا 
ربحيـــة  وغيـــر  تعليميـــة  ألغـــراض  شـــكل  بـــأي 
بشـــرط أن يتـــم التنويـــه عـــن المصـــدر، وســـتكون 
الهيئـــة شـــاكرة الســـتالمها نســـخة مـــن اإلصـــدار 

لإلســـتفادة مـــن المعلومـــات الـــواردة فيـــه.

توزيعـــه  أو  المنشـــور  هـــذا  بنشـــر  اليســـمح  
ـــا أو بـــأي شـــكل  ألغـــراض تجاريـــة ســـواء إلكتروني
بـــدون الحصـــول علـــى موافقـــة خطيـــة مســـبقة 

مـــن الهيئـــة .

إن جميـــع األشـــكال والرمـــوز والصـــور واألســـماء 
والحـــدود الجغرافيـــة والعالمـــات الـــواردة فـــي 
هـــذه النشـــرة هـــي بغـــرض التوضيـــح فقـــط ، وال 
تعبـــر بـــأي حـــال مـــن األحـــوال عـــن وجهـــة نظـــر 
ــر جهـــدا  الهيئـــة وبالرغـــم مـــن أن الهيئـــة التدخـ
المفيـــدة  المعلومـــات  تقديـــم  ســـبيل  فـــي 
والدقيقـــة للقـــارئ ، إال أن الهيئـــة التتحمـــل أي 
مســـؤولية نتيجـــة أي أخطـــاء أو محتويـــات أو 

ــرة . ــذه النشـ ــي هـ ــات وردت فـ اقتباسـ
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 الهيئة ونقاط االت�صال الوطنية: 
 جهود مت�صلة للتن�صيق االإقليمي

مشاركة فاعلة في برامج الهيئة والموضوعات المستجدة 
واإلعداد لمشروعات إقليمية جديدة

ــاط االتصــال  ــراً مــن نق ــاً كبي ــة تعاون ــوزاري 2019-2020 وجــدت الهيئ خــال دورة المجلــس ال
الوطنيــة فــي التنســيق للمشــاركة فــي فعاليــات أنشــطة الهيئــة المختلفــة علــى المســتوى اإلقليمــي 
ــطة  ــاز أنش ــل وإنج ــير العم ــي تيس ــدراً ف ــراً ومق ــراً كبي ــه أث ــا كان ل ــة، مم ــتويات الوطني والمس
ــي فرضتهــا جائحــة  ــدة واإلجــراءات الت ــي ظــل الظــروف المعق ــر، خاصــة ف ــدورة بنجــاح كبي ال

ــة العــام الســابق 2020.  ــذ بداي ــد19- من كوفي

وظلت الهيئة اإلقليمية في تواصل وتنسيق مستمر مع نقاط 

جدة  اتفاقية  إدراج  واستكمال  لمتابعة  الوطنية  االتصال 

والبروتوكوالت اإلقليمية في السياسات والبرامج الوطنية 

وتنفيذ أنشطة البرامج وخطط العمل اإلقليمية المتخصصة 

واإلقليمية  الدولية  الجهات  مع  الشراكة  ومشروعات 

والمشروعات الوطنية على أرض الواقع، وتنسيق مشاركة 

الكوادر الوطنية في الورش واالجتماعات الفنية، ولمتابعة 

لمشروعات  واإلعداد  والمستجدة،  الطارئة  الموضوعات 

إقليمية جديدة.

�صل�صلة اجتماعات اقليمية للهيئة
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االجتماع االإقليمي لنقاط االت�صال بخ�صو�ص 
التهديد الذي ي�صكله الخزان )�صافر(

إدراكا لمخاطــر التلــوث النفطــي مــن خــزان النفــط العائــم ) صافــر (، الــذي يرســو قبالــة ســاحل 
ــدول  ــي ال ــة ف ــال الوطني ــاط اإلتص ــل لنق ــاع عاج ــة إلجتم ــت الهيئ ــي، دع ــدة اليمن ــاء الحدي مين
األعضــاء، حيــث تــم عقــد اإلجتمــاع بمقــر الهيئــة فــي جــدة يــوم 10 مــارس 2020، وقــد تركــزت 
أجنــدة االجتمــاع فــي التعريــف بالوضــع الراهــن، حيــث تــم تقديــم عــروض مــن خبــراء الهيئــة 
أعطــت وصفــا تفصيليــاً للمعلومــات الفنيــة المتعلقــة بوضــع الخــزان، ونتائــج دراســات التقصــي 
والســيناريوهات المختلفــة فــي حــال حــدث تســرب  للنفــط. كمــا تــم اســتعراض خارطــة الطريــق 
التــي رســمتها الهيئــة بالتعــاون مــع الشــركاء الدولييــن للتشــاور وإدراج  ماحظــات وتوصيــات 

اإلجتمــاع حــول خطــة العمــل. 

أشارت العروض التي قدمت في االجتماع إلى أن الخزان 

إلى  تحويلها  تم  نفط عمالقة  ناقلة  األصل  في  هو  صافر 

خزان نفطي عائم في العام  1988. ويرسو الخزان على 

 70 حوالي  عيسى   رأس  منصة  جنوب  كيلومتر   7 بعد 

كيلومتر شمال ميناء الحديدة في مياه ضحلة، وهو مثبت 

النفط  كمية  وتقدر  الناقلة.  مقدمة  في  مفردة  نقطة  من 

الموجودة في الخزان بأكثر من  مليون برميل من النفط 

الخام الخفيف، ويبعد موقع الخزان حوالي 120 كم عن 

خطوط المالحة الدولية. 
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للخزان،  الماء  تحت  اي صيانة  تتم  لم   2012 عام  ومنذ 

وفي عام 2015 توقفت تماماً كل أعمال الصيانة والتشغيل. 

ويعتبر الخزان حالياً في وضع غير آمن، حيث أن جسم 

الخزان متهالك ويعتريه الصدأ، وهنالك تخوف من تالشي 

طبقة الغازات الخاملة في الخزانات مما يعرضها لمخاطر 

االشتعال واالنفجار، والذي قد يتسبب في انبعاث غازات 

سامة وتكوين غيمة دخان تحجب ضوء الشمس، وتتسبب 

في اضرار صحية و بيئية كبيرة.

غرفة  الى  البحر  مياه  تسربت   2019 يوليو  شهر  وفي 

المحركات بالخزان وتم اصالح الوضع اال أن احتماالت 

تكرر ذلك يهدد توازنه مما قد يتسبب في غرقه وتسرب 

من  عدد  من  نفط  تسرب  يوجد  كما  يحمله،  الذي  النفط 

عن  وخروجه  بتفاقمه  يهدد  مما  والمعدات  األنابيب 

السيطرة. وتشير دراسات الهيئة إلى أن التلوث الناشئ عن 

أي حادثة تسرب كبيرة من الخزان صافر سوف يؤدى الى 

على  كبيرة، خاصة  واجتماعية  واقتصادية  بيئية  أضرار 

الموجودة  المناطق  أغني  يعتبر  والذي  اليمني،  الساحل 

اإلنتاجية  حيث  من  األحمر  البحر  سواحل  طول  على 

الصيادين  آالف  على  يؤثر  مما  التجارية،   واألسماك 

السواحل  أن  كما  وأسرهم.  المصائد  قطاع  في  والعاملين 

عن  يزيد  )ما  الخزان  لموقع  المجاورة  اليمنية  والجزر 

مناطق  أغنى  تضم  األحمر(   البحر  في  جزيرة   100

بالجمهورية  المانجروف  وغابات  البحرية  الحشائش 

)متاخمة  كمران  جزيرة  شمال  محمية  خاصة  اليمنية، 

في  المانجروف  غابات  أكبر  تضم  التي  الخزان(  لموقع 
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اليمن ، مما يعني في حال تعرضها للتلوث فقدان ثروات 

هائلة للموائل الشاطئية المهمة واألراضي الرطبة والتنوع 

النفطي في  التسرب  يتسبب  ان  المتوقع  البيولوجي. ومن 

وتوقف  والمخا(  ميدي   ، )الحديدة  للمرافئ  كامل  إغالق 

استيراد النفط والمواد الغذائية والطبية عبرها لعدة أشهر. 

المجاورة  وخطوط  الدول  الى سواحل  التلوث  يمتد  وقد 

البيئية  األضــرار  من  مزيد  في  متسبباً  الدولية  المالحة 

واالقتصادية. وقد أشاد االجتماع الطارئ لنقاط االتصال 

الوطنية بجهود الهيئة، وتوافق على خارطة الطريق التي 

من  نفطي  تسرب  أي  ومواجهة  لالستعداد  إعدادها  تم 

الطوارئ  خطة  استكمال  في  تتلخص  والتي  الخزان، 

التنسيق  وتكثيف  صافر،  بالخزان  الخاصة  اإلقليمية 

)المنظمة  للهيئة  الدوليين  الشركاء  مع  والعمل  اإلقليمي 

البحرية الدولية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة( لتوفير الدعم 

الفني الالزم لتعزيز قدرات االستعداد واالستجابة، وعقد 

يلزم من دالئل  ما  وإعداد  بذلك،  تدريبية خاصة  دورات 

رة.  إرشادية فنية للمساعدة في تنفيذ الخطة المطوَّ
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اجتماع نقاط االإت�صال الوطنية لمتابعة تنفيذ اأن�صطة دورة 
المجل�ص 2020-2019

نظمــت الهيئــة اجتمــاع نقــاط اإلتصــال الوطنيــة الخــاص بمتابعــة تنفيــذ أنشــطة دورة 
ــدة-  ــة بج ــر الهيئ ــي مق ــارس 2020 ف ــي 11 م ــن 2019-2020  ف ــس للعامي المجل
ــدول  ــاط االتصــال  مــن ال ــود نق ــة الســعودية. وحضــر االجتمــاع وف المملكــة العربي

األعضاء.

ترأس االجتماع سعادة األستاذ/ علي بن سعيد الغامدي - 

االلتزام  على  للرقابة  الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئيس 

العربية  بالمملكة  والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة  البيئي، 

للمجلس  الحالية  الدورة  المملكة  ترأس  حيث  السعودية، 

عام  أمين  رحب  االجتماع  بداية  وفي  للهيئة.  الــوزاري 

الهيئة بالحضور الكريم واستعرض بايجاز تاريخ ومسيرة 

الهيئة منذ إنشائها في 1995م، واإلنجازات المحققة من 

العربي  للتعاون  ناجح  كنموذج  الهيئة  مسيرة  خــالل 

برامج  شهدته  الذي  الكبير  التوسع  إلى  مشيراً  المشترك، 

وأنشطة الهيئة من حيث التنوع والحجم، وتعدد الشركاء 

الشراكة  وأنشطة  ومشروعات  الدولية  المنظمات  من 

المستمرة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع هذه المنظمات، 

مثل برنامج األمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة األمم 

الدولية،  البحرية  والمنظمة  الصناعية،  للتنمية  المتحدة 

والوكالة  لليونيسكو،  التابعة  للمحيطات  الدولية  واللجنة 

الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الشركاء اإلقليميين مثل 
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إلى  أشــار  كما  للتنمية.  اإلسالمي  والبنك  اإليسيسكو 

تطوير  فــي  الــشــراكــات  ــذه  ه ــالل  خ مــن  المكتسبات 

اإلقليمية  الــقــدرات  وتعزيز  والخطط  االستراتيجيات 

والوطنية المتخصصة المستمر في مجاالت عدة مثل إدارة 

البحرية  والموارد  البحرية،  والمحميات  األحيائي  التنوع 

والتغير  والبحرية،  البرية  المصادر  من  والتلوث  الحية، 

المناخي، والتوعية البيئية ونظم المعلومات. وتوجه سعادة 

على  السعودية  العربية  للمملكة  بالشكر  الهيئة  عام  أمين 

والمستمر  الكبير  والدعم  لها  دائم  كمقر  الهيئة  استضافة 

الذي تقدمه المملكة للهيئة منذ إنشائها. كما توجه بالشكر 

لجمهورية مصر العربية على دعم الهيئة واستضافة مركز 

الهيئة للمساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية في الغردقة. 

وأشاد أيضاً بالدعم والتعاون الكبير الذي تجده الهيئة من 

باقي الدول األعضاء.عقب ذلك قدم رئيس االجتماع كلمة 

رحب فيها بالحضور الكريم، شاكراً لهم حضورهم ومتمنياً 

لهم طيب االقامة في المملكة العربية السعودية، كما شكر 

الهيئة على جهودها المستمرة وتنظيم االجتماع، وأكد على 

دعم المملكة للهيئة من منطلق حرص حكومة المملكة على 

المحافظة على البيئة البحرية في اإلقليم، ومساندة الجهود 

ذلك  بعد  تم  المستدامة.  التنمية  لتحقيق  والدولية  اإلقليمية 

استعراض بنود جدول األعمال، والتي تضمنت:

االنجازات  أهم  حول  للهيئة  العام  األمين  سعادة  تقرير 

والتقدم المحرز في  تنفيذ خطة البرامج واألنشطة للدورة 

المستقبلية،  والمشروعات  لألنشطة  والتخطيط  الحالية، 

منذ  الفترة  عن  وذلك  الدولية،  المنظمات  مع  والشراكة 

وحتى   2019 مايو  في  األخير  المجلس  اجتماع  انعقاد 

تاريخه.

عروض حول أنشطة البرامج والمشروعات، والتي قدمها 

وتركزت  بالهيئة،  اإلقليمية  البرامج  ومنسقو  الخبراء 

والمجاالت  البرامج  في  الهيئة  أنشطة  حول  العروض 

التالية:

التنوع األحيائي والمناطق المحمية، 	 

التغير المناخي 	 

والموارد البحرية الحية 	 

والتلوث من المصادر البرية	 

التلوث من المصادر البحرية وأنشطة مركز المساعدات 	 

المتبادلة-إيمارسجا

الرصد البيئي 	 

التوعية البيئية ونظم المعلومات وتحديث موقع الهيئة 	 

واإلصدارات

للبيئة 	  الراهن  الوضع  لتقرير  والمؤشرات  المنهجية 

ــج عــدن  ــي ــحــر األحـــمـــر وخــل ــب ــة فـــي ال ــحــري ــب ال

 )SOMERSGA 2020(

المالحظات  من  العديد  ابداء  تم  أعاله،  العروض  عقب 

من  ــدد  ع طرحت  كما  حولها،  مقترحات  ومناقشة 

الموضوعات المستجدة، والتي تم تضمينها الحقاً في تنفيذ 

خطة العمل والبرامج للعام 2020.
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االأمين العام لـلهيئة يطلع اجتماع مجل�ص الوزراء العرب الم�صوؤولين
 عن البيئة )CAMRE (على الو�صع الراهن.

 وجهود الهيئة حول الت�صدي لمهددات التلوث من الخزان �صافر. 21 �صبتمبر 2020

ــرب المســؤولين عــن شــؤون  ــوزراء الع ــس ال ــاع االســتثنائي لمجل ــي االجتم ــة ف شــاركت الهيئ
البيئــة، والــذي عقــد عــن بعــد يــوم االثنيــن 21 ســبتمبر 2020. وقــد ألقــى أميــن عــام الهيئــة كلمــة 
وقــدم عرضــاً تقديميــاً شــاماً حــول أزمــة الخــزان العائــم )صافــر( والمخاطــر التــي يشــكلها علــى 

البيئــة البحريــة. واإلجــراءات المتخــذة وجهــود الهيئــة للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر.

وقد قدم أمين عام الهيئة خلفية عن الخزان العائم )صافر( 

التفصيلية  والبيانات  الفنية،  الناحية  من  الراهن  ووضعه 

للخزان والتي أتاحها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

المحتملة  السيناريوهات  على  أيضاً  وشدد   .UNOPS
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أنظمة  نفطي جراء فشل  المختلفة في حالة حدث تسرب 

السالمة في السفينة و/أو انفجارها والذي قد يؤدي )عالوة 

على تسرب النفط( إلى انبعاث الغازات السامة التي من 

المحتمل أن تشكل خطراً على صحة اإلنسان. كما أشار 

الى أهمية البحر األحمر كمجرى مالحي دولي هام جدا 

من   ٪12 )تمثل  سفينة   25000 من  أكثر  تعبر  حيث 

التجارة العالمية( عبر مضيق باب المندب كل عام - وهو 

ممر استراتيجي مهم لتجارة النفط.

بالخزان  المرتبطة  المخاطر  على  العام  األمين  أكد  كما 

من  بالقرب  تأثرها  المحتمل  والمناطق  )صافر(  العائم 

الشحنة  تسرب  أن  وأوضــح  للتسرب.  نتيجة  المنصة، 

بأكملها يمكن أن يؤثر على معظم الساحل الغربي لليمن، 

مع تغير حجم واتجاه التلوث بتغير الظروف الموسمية.

في ضوء هذه العرض للهيئة اإلقليمية ومداخالت معالي 

اعتماد  تم  البيئة،  المسؤولين عن شؤون  العرب  الوزراء 

قرار من قبل المجلس في هذا االجتماع االستثنائي، حيث 

يشير في مادته الثالثة إلى الطلب الذي قدمه مجلس الوزراء 

من  يطلب  والذي  البيئة  شؤون  عن  المسؤولين  العرب 

الدولية  البحرية  والمنظمة  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج 

االستمرار في دعم جهود الهيئة اإلقليمية للمحافظة على 

سرعة  خالل  من  وذلك  عدن  وخليج  األحمر  البحر  بيئة 

اإلقليمية  الطوارئ  خطة  مشروع  مراجعة  من  االنتهاء 

المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث 

أو  الخزان  أو غرق   العائم )صافر(  الخزان  تسرب من 

انفجاره والمشاركة في تنفيذها والبحث عن سبل التمويل.
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مرجعية اإلختصاص 
عدن  وخليج  األحمر  البحر  في  البحرية  البيئة  وضع  تقارير  إلعداد  اإلختصاص  مرجعية  ترتكز 
)SOMERSGA reports( من قبل الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 
عدن )PERSGA( على المادة الثامنة عشر – فقرة )و( من اتفاقية جدة- 1982، والتي توصي 
بإجراء تقييم دوري متكامل لوضع البيئة البحرية في اإلقليم بناءاً على المعلومات المتوفرة من الدول 

والدراسات المنشورة في هذا المجال

تطوير المنهجية والمؤشرات والطرق الرئيسية إلعداد التقرير
في السابق، أصدرت الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن عدة تقارير، 

جزئية أو شاملة، لتقييم حالة البيئة البحرية في اإلقليم، كان أهمها التقرير األول عن حالة البيئة 
البحرية في البحر األحمر وخليج عدن )سومارسجا 1( الذي أصدر في 

العام  2006، بناًء على الدراسات السابقة والمسوحات التي 
االستراتيجي  العمل  برنامج  مشروع  خالل  من  تمت 
التقارير  إعداد  في  تسهم  الهيئة  ظلت  كما   ،)SAP(

العالمية لوضع البحار والمحيطات في العالم بانتظام.

العالمي  للتقييم  الدورية  العملية  تأسيس  تم  مؤخراً، 
المتحدة  األمم  اتفاقية  بموجب   )WOA( للمحيطات 

أحدث  إصدار  تم  حيث   ،)UNCLOS( البحار  لقانون 
تقرير عالمي في هذه العملية الدورية في عام 2016. وبينما 

الهيئة  أصدرته  الذي   )2020 )سومارسجا  التقرير  يعكس 
فإنه  اإلقليمي،  المستوى  على  البحرية  للبيئة  الراهنة  الحالة 

يسعى في نفس الوقت إلى تحقيق توافق منهجية إعداد التقارير 
اإلقليمية في البحر األحمر وخليج عدن مع منهجية العملية الدورية 

الهيئة ت�صدر التقرير المتكامل
لو�صع البيئة البحرية في البحر االأحمر وخليج عدن

)�صومار�صجا 2020(
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إلعداد التقرير العالمي )UNCLOS- WOA( المذكوره.

 بذلك، فإن الهدف الرئيسي لتقرير »سومارسجا 2020-« تمثل في البدء في تنظيم مؤشرات كمية يمكن التحقق 
منها بشكل موضوعي، والتي يتيح استخدامها دعم عملية إعداد تقارير سومارسجا المستقبلية بصورة أكثر فعالية 

وموضوعية، وباالخص التقرير القادم  المنظور إعداده وإصداره في العام 2025.

على السياق المحلي، وضعت الهيئة في االعتبار وجود معوقات مهمة مثل محدودية قدرات الرصد والمراقبة؛ وعدم 
توفر مؤشرات موضوعية للرصد وخطوط األساس )baseline(، والرصد المنتظم الموحد مقابل خطوط األساس 
هذه؛ باإلضافة إلى شح البيانات والمعلومات المحدثة عن البيئة البحرية في دول اإلقليم. وقد اتبعت منهجية تقرير 
»سومارسجا 2-« المعايير التالية الختيار المؤشرات الموضوعية لرصد وتقييم التغير في البيئة البحرية في البحر 

األحمر وخليج عدن: 

المحيطات أ.  لحالة  العالمي  التقييم  تقرير  في  المعتمدة  بالفصول  الهيكلية  المؤشر  صلة 

البحار  لقانون  المتحدة  الدورية التفاقية األمم  التقييم  المعد في إطار عملية   )WOA(

)UNCLOS( ؛ 

صلة المؤشر بخصائص البيئة البحرية في اإلقليم؛ ب. 

مواءمة المؤشر مع أهداف  التنمية المستدامة SDGs( 2030( ال سيما الهدف 14 ج. 

)SDG14( ومستهدفاته؛

مدى توافر المعلومات الخاصة بالمؤشر وسهولة الوصول إلى إليها.د. 
تم اقتراح قائمة مؤشرات موضوعية رئيسية إلعداد تقرير سمارسجا2-، والتي تمت مناقشتها في ورشة إقليمية تم 
تنظيمها لهذا الغرض في مقر الهيئة بجدة في منتصف أكتوبر 2018. وشارك في هذه الورشة  خبراء مختصون 
من الدول األعضاء بجانب فريق خبراء الهيئة اإلقليمية واستشاري دولي. وقد توافق الخبراء المشاركون في ورشة 
من خالل  بالقائمة  إلحاقها  تم  إضافية  مؤشرات   4 على  مقترًحا، عالوةً  مؤشًرا   37 من  أولية  قائمة  على  العمل 

مداوالت الورشة، لتصبح جملة المحصلة النهائية 41 مؤشًرا إقليمياً تم اعتمادها في إعداد التقرير.

الوضع الراهن للبيئة البحرية في البحر األحمر وخليج عدن
يقدم جدول 1 أدناه تقييًما موجًزا للوضع الراهن بشكل عام لمؤشرات تقرير “سومارسجا 2020« التي توفرت 
معلومات كافية عنها. هنالك عدد مقدر من المؤشرات التي لم يتسنى للتقرير الحصول على معلومات استقصائية 
الفجوات  معالجة  األمر  ويتطلب  التقرير.  في  المتبعة  المعايير  مقبولة حسب  تأكد  بدرجة  تقييمها  من  تمكن  كافية 
المعلوماتية حول هذه المؤشرات وتوفير بيانات كافية لتقييمها في إطار عملية إعداد التقرير القادم المتوقع إصداره 

في عام 2025.
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تم احتساب النقاط المحرزة في تقييم أوضاع مؤشرات »سومارسجا2020-« والتقييم العام للوضع الراهن للبيئة 
البحرية في اإلقليم كاآلتي: 

 	 X )البيئية لكل مؤشر )وزن المؤشر احتساب حاصل ضرب األهمية 

قيمة نمط التغير المرصود له؛ 

احتساب مجموع النقاط المحرزة لجميع المؤشرات للتقييم الشامل للوضع 	 

الراهن للبيئة البحرية. 

تم تحديد » وزن المؤشر« )من 0 كحد أدنى إلى 10 كحد أعلى( باعتبار 	 

ورشة  في  المشاركين  الخبراء  قبل  من  وذلك  للمؤشر،  البيئية  األهمية 

العمل اإلقليمية حول مؤشرات تقرير »سومارسجا2020-«  المذكورة 

أعاله.
تم تحديد نمط التغير )تحسن »1+« ، أو ال تغير »0« ، أو تدهور »1-«( لكل مؤشر بمقارنة القيم 
المرصودة للمؤشر عند خط األساس الذي يمثل سنة أو فترة سنوات سابقة مع القيم المرصودة للمؤشر 

في سنة أو فترة سنوات الحقة )انظر تقييمات المؤشرات الفردية في الجدول أدناه(.
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  »-2 تقريــر »سومارســجا  مؤشــرات  لمجموعــة  العــام  التقييــم  نتائــج  ملخــص   :1 جــدول 
 )SOMERSGA II(
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وبناًء على الطريقة المتبعة للتقييم العام في التقرير، فإذا افترضنا أن جميع قيم المؤشرات الموجودة في جدول 1 
تظهر أنماط تحسن لوضعها »1+« فهذا يعني أن مجموع النقاط سوف يبلغ أقصى درجة موجبة محتملة لتحسن 
أنماط  المؤشرات  إذا أظهرت جميع  بينما  بقيمة »293.62+ نقطة«، أي بنسبة مئوية + 100٪.  البيئي  الوضع 
بقيمة  البيئي  الوضع  لتدهور  محتملة  سالبة  درجة  أدنى  يبلغ  سوف  النقاط  مجموع  أن  يعنى  فهذا   »-1« تدهور 
بين هاتين  البيئي  للوضع  العام  للتقييم  نتيجة أخرى  تقع أي  بنسبة مئوية ٪100-. وينبغي أن  »293.62-«، أي 

المنزلتين، إيجاباً أو سلباً.

يلخص المربع أدناه نتيجة التقييم العام لتقرير سومارسجا SOMERSGA 2020( -2020( للوضع البيئي في 
البحر األحمر وخليج عدن بناًء على المؤشرات التي تم تقييمها في هذا التقرير:

ومع ذلك ، ال ينبغي أن ينظر لهذا التحسن البيئي  كنتيجة إيجابية وُمرضية، وذلك لألسباب التالية:

افتقار معظم مؤشرات تقرير SOMERSGA إلى المعلومات الكافية التي تمكن من . 	

تقييم وضعها.

بيئية . ٢ إدارة  إدخال  الساحلية وجهود  للتنمية  السريعة  الوتيرة  بين  ملحوظ  فارق  وجود 

فعالة.

العقود . 	 المناخي خالل  للتغير  السالبة  التأثيرات  وِحدَّة  لتواتر  المتوقع  التنامي  مهددات 

القادمة.
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القضايا الرئيسية
المربع التالي يلخص أهم القضايا الرئيسية فيما يتعلق بإعداد التقرير الحالي سومارسجا2020-، والتحضير إلعداد 

التقرير القادم:

اإلنجازات الرئيسية
المربع التالي يوضح االنجازات والنجاحات الرئيسية المحرزة التي رصدها التقرير خالل الفترة المستهدفة بالمقارنة 

مع خطوط األساس: 
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توصيــات التقريــر فيمــا يخــص العمليــة الدوريــة لتقييم وضع 
البيئــة البحرية

المربع التالي يلخص التوصيات الرئيسية فيما يتعلق بخطة إعداد التقرير القادم حول وضع البيئة البحرية 
في لبحر األحمر وخليج عدن سومارسجا 2025 والتقارير
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التوجهات االإ�صتراتيجية للبحار االإقليمية
2024-2021 

ــى  ــاظ عل ــة للحف ــم المتحــدة للبيئ ــات برنامــج األم ــة مــن أهــم آلي ــر برنامــج البحــار اإلقليمي يعتب
البيئــة البحريــة والســاحلية منــذ إنشــائه فــي عــام 1974، حيــث ينســق البرنامــج مــع اتفاقيــات 
البحــار اإلقليميــة وخطــط عملهــا لمعالجــة تدهــور المحيطــات والبحــار حــول العالــم على المســتوى 

اإلقليمــي مــن خــال أطــر حكوميــة تضــم الــدول المحيطــة بهــذه البحــار.

األمم  لبرنامج  التابع  اإلقليمية  البحار  برنامج  في  تشارك 

العمل  وخطط  اتفاقيات  تمثل  منظمة   18 للبيئة  المتحدة 

العالم  أنحاء  جميع  في   )RSCAPs( اإلقليمية  البحار 

)انظر الخريطة أدناه( ، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي، 

البحر  أفريقيا، ومنطقة  وإقليم شرق   ، آسيا  وبحار شرق 

الهادئ، ومنطقة  المحيط  المتوسط، ومنطقة شمال غرب 

غرب أفريقيا ، وبحر قزوين ، والبحر األسود ، ومنطقة 

شمال شرق المحيط الهادئ، البحر األحمر وخليج عدن، 

شرق  جنوب  منطقة  آسيا،  جنوب  بحار  روبمي،  منطقة 

القطب  منطقة  الهادئ،  المحيط  منطقة   ، الهادئ  المحيط 

الشمالي، منطقة القطب الجنوبي، بحر البلطيق، ومنطقة 

شمال شرق المحيط األطلسي.
19
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برنامج  في   )PERSGA( اإلقليمية  الهيئة  وتشارك 

إلى  انضمامها  منذ  بفعالية   العالمية  اإلقليمية  البحار 

وفي   .1982 عام  في  جدة  اتفاقية  إنشاء  عقب  البرنامج 

العام 2008 استضافت PERSGA أحد أهم اجتماعات 

البحار اإلقليمية العالمية في جدة، حيث تم في هذا االجتماع 

للفترة  اإلقليمية  للبحار  االستراتيجية  التوجهات  صياغة 

للبحار   )2008( جدة  »إعالن  وإصدار   2012-2009

اإلقليمية«.

وقد دأبت البحار اإلقليمية بتنسيق من برنامج األمم المتحدة 

للبيئة على تطوير توجهات استراتيجية مرحلية مشتركة 

للبحار اإلقليمية )RSSDs( كل فترة أربعة سنوات منذ 

التوجهات  وتحديث  مراجعة  تتم  حيث   ،2004 العام 

االستراتيجية في نهاية كل فترة إلدراج األهداف العالمية 

وقضايا البيئة البحرية المستجدة.

التوجهات اال�صتراتيجية للبحار االإقليمية 2021-2024 في �صطور

مؤخًرا   )2024-RSSDs 2021( الجديدة  اإلقليمية  للبحار  االستراتيجية  التوجهات  مسودة  تطوير  تم 
ومناقشتها من خالل سلسلة من ورش العمل التي نسقها برنامج األمم المتحدة للبيئة خالل األشهر القليلة 
الماضية. وقد أدركت التوجهات اإلستراتيجية  الجديدة لفترة األربع سنوات القادمة الدور الحاسم والمهم 
للمحيطات في التخفيف من التهديدات الوجودية لما يعرف بعصر اإلنسان )Anthropocene(، وأهمية 

تعزيز هذا الدور من خالل:

استقرار المناخ لمنع تحمض المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر	 

حماية التنوع البيولوجي للحفاظ على وظائف النظم البيئية للمحيطات والسواحل	 

والتلوث 	  الساحلية  والموارد  المحيطات  استنفاد  منع  أجل  من  للمواد  الدائري  التدفق  تعزيز 

البحري

بذلك، تتركز أهدف التوجهات االستراتيجية للبحاراإلقليمية للفترة 2021-2024 في تحقيق محيط متنوع 

وقادر على الصمود وخاٍل من التلوث، ويدعم سبل العيش المستدامة العادلة. وهذا يشمل استقرار المناخ، 

والعيش في وئام مع الطبيعة، واستدامة المحيطات والعمل ضمن حدود موارد الكوكب المتاحة.

الحالية  التالية، مع مراعاة األهداف األخرى  الثالث  تم تحديد األهداف االستراتيجية  الغاية،  لتحقيق هذه 

والمستجدة ذات الصلة على المستويين الدولي واإلقليمي:
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تأمين النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية المتنوعة والمرنة والمنتجة؛. 	

العلوم . ٢ بين  الحوار  لتعزيز  المستويات  والمعرفة على جميع  المعلومات  وإدارة  التقييم  دعم 

والسياسات بشأن القضايا البحرية والساحلية وتفاعالتها؛

لتعزيز . 	 السياسي والحوار  والدعم  الدفع  ذلك  بما في  اإلقليمية وتعميقه،  البحار  تعزيز دور 

التدابير المتخذة

اإلقليمية   للبحار  االستراتيجية  التوجهات  وثيقة  اقترحت 

ــداف  األه مــن  هــدف  كــل  لتحقيق  تشغيلية  إجـــراءات 

الوثيقة  وضعت  كما  المذكورة.  الثالثة  اإلستراتيجية 

واإلقليمية  العالمية  المؤشرات  بجانب  محددة  مستهدفات 

ذات الصلة بقياس مدى التقدم في عمليات التنفيذ واإلبالغ 

عن ذلك.

الهدف  إطار  في  تحقيقها  سيتم  التي  المستهدفات  ترتبط 

تدهور  دوافــع  بمعالجة  االستراتيجية  للتوجهات  األول 

إطار  في  المستهدفات  وترتبط  والسواحل.  المحيطات 

الهدف الثاني باألدوات التي تسهل التعاون وتحقيق الهدف 

المعرفة  إدارة  تحسين  خالل  من  األول  االستراتيجي 

تتعلق  بينما  والسياسات.  العلوم  بين  الحوار  وتعزيز 

بإبراز  الثالث  الهدف االستراتيجي  المستهدفات في إطار 

المستويات،  جميع  على  اإلقليمية  البحار  برنامج  دور 

معالجة  فــي  اإلقليمية  البحار  بــرامــج  دور  وتعزيز 

الموضوعات المتعلقة بالمحيطات ضمن األهداف العالمية. 

للبحار  االستراتيجية  التوجهات  مستهدفات  تشكل  بذلك 

اإلقليمية 2021-2024 المضمنة في األهداف االستراتيجية 

الثالثة تسلسالً هرميًا كما هو موضح في الشكل أدناه

شكل توضيحي للتسلسل الهرمي ألهداف التوجهات االستراتيجية للبحار اإلقليمية 2024-2021.
)draft document )UNEP, May 2021 2024-RSSDs 2021 :المصدر
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تعــد المنطقــة الســاحلية التــي تضــم البحــر األحمــر وخليــج عــدن مــن أكثــر المناطــق عرضــة 
لتأثيــرات تغيــر المنــاخ فــي العالــم، حيــث يفــرض المنــاخ الصحــراوي الــذي يميــز ســواحل البحــر 
ــة  ــاع درج ــاف وارتف ــن الجف ــية م ــا قاس ــة PERSGA( ظروفً ــدن )منطق ــج ع ــر وخلي األحم
الحــرارة، والتــي تصــل إلــى مســتويات قريبــة مــن الحــدود الفســيولوجية العليــا التــي تتحملهــا 
الكائنــات الحيــة، ومــن المحتمــل أن تكــون تأثيــرات تغيــر المنــاخ حاســمة بالنســبة للمجتمعــات 

التــي تعيــش فــي مثــل هــذه الظــروف المقيــدة.

عدن   وخليج  األحمر  البحر  إقليم  يتميز   ، ذلــك  ومــع 

باالزدهار الملحوظ لنظمها اإليكولوجية البحرية الساحلية 

والتاريخ الطويل للتكيف مع المناخ القاسي ، مما يمنحها 

إمكانات كبيرة والعديد من الخيارات لإلجراءات المناخية 

 Nature( الطبيعة  على  المستندة  الحلول  على  اعتماًدا 

الساحلية والبحرية. إن  للبيئات   )based Solutions

فهم هذه اإلمكانات والقدرة على الصمود للنظم اإليكولوجية 

التي تقطنها أمر ضروري  الساحلية والبحرية والعشائر 

للمساعدة في تطوير نهج واستراتيجيات فعالة لمثل هذه 

اإلجراءات في اإلقليم.

تلخص هذه المقالة اإلمكانات وخيارات السياسات ضمن 

منظور الهيئة اإلقليمية )PERSGA( للحلول المستندة 

على الطبيعة  كجزء من اإلجراءات المناخية في البحر 

الخاصة  البيئية  السمات  بناًء على  األحمر وخليج عدن، 

الحلول  تنفيذ  في  المشترك  اإلقليمي  النهج  ودور  لإلقليم 

القائمة على الطبيعة المتمثل في الجهود التي تبذلها الهيئة 

ودولها األعضاء.

الم�صتندة على الطبيعة في الحلول
البحر االأحمر وخليج عدن
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 PERSGA( عدن  وخليج  األحمر  البحر  منطقة  تحتضن 
region( موارد واسعة من الشعاب المرجانية ومروج الحشائش 
الملحية، وتشكل  النباتات  المانغروف وموائل  البحرية وغابات 
التي  الرئيسية  المدارية  الساحلية  البيئية  النظم  الموارد معاً  هذه 
للحلول  الهائلة  إلمكاناتها  عليها  الضوء  تسليط  يتم  ما  غالبًا 
المستندة على الطبيعة. كما يوجد أساس لتعميم اإلجراءات على 
مستوى اإلقليم من خالل النهج اإلقليمي المشترك الذي وضعته 
واالستراتيجية  بالموائل  الخاصة  العمل  خطط  سيما  ال  الهيئة، 
اإلدراك   ذلك  في  بما   ، المناخي  التغير  مع  للتكيف  اإلقليمية 
الواضح الذي أبرزته هذه الخطط واالستراتيجية اإلقليمية لدور 

النظم البيئية الساحلية الرئيسية.

يمثل البحر األحمر أقل من 0.2 ٪ من حجم محيطات العالم، 
بينما يدعم حوالي 6 ٪ من الشعاب المرجانية في العالم. والشعاب 
في منطقة  المرجانية في اإلقليم هي األفضل تطوًرا وإزدهاراً 
ممتدة  مجاورة  شعاب  شكل  في  توجد  حيث   ، الهندي  المحيط 
الشعاب  الرئيسية والجزر، وتشكالت  بمحازاة معظم الشواطئ 
الحاجزة الموازية لهذه السواحل وتقع بعيدة عنها نسبياً؛ باإلضافة 
الحمراء  الطحالب  وطبقات  المغمورة  المرجانية  الشعاب  إلى 
المرجانية والشعاب الدائرية )Atolls(. وتتمتع الموانئ الرئيسية 
الشعاب  بوجود  الطبيعية  بالحماية  األحمر  البحر  ساحل  على 
الحواجز  لبناء  الهائلة  التكلفة  يوفر  مما  الحاجزة،  المرجانية 
الصناعية البحرية. وتشير الدراسات إلى أن التكلفة االقتصادية 
لصون سالمة الشعاب المرجانية من خالل اإلدارة البيئية الجيدة 
الموانيء  لحماية  بحرية  حواجز  وصيانة  بناء  من  بكثير  أقل 

والشواطئ تقوم بدور مكافئ لهذه الشعاب.

طول  على  بكثرة  البحرية  الحشائش  مروج  تتوافر   ، وبالمثل 

الطبيعة إمكانيات الحلول القائمة على
في 

اإلقليم

يمثل البحر األحمر أقل من 0.2 % من 
يدعم  بينما  الــعــالــم،  محيطات  حجم 
حوالي 6 % من الشعاب المرجانية في 
الــعــالــم. والــشــعــاب الــمــرجــانــيــة في 
وإزدهــارًا  تطوًرا  األفضل  اإلقليم هي 

في منطقة المحيط الهندي
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ساحل البحر األحمر، وتصل إلى أعماق تبلغ 70 متًرا بسبب الشفافية العالية لمياه البحر في اإلقليم. على سبيل المثال ، 
تتوافر على امتداد حوالي ٪42 من ساحل البحر األحمر في اليمن مروج حشائش بحرية، كما تُعرف المملكة العربية 
السعودية بأنها واحدة من أكبر ثالث دول من حيث ثروة الحشائش البحرية في العالم. وتوفر األعشاب البحرية إمكانيات 
هائلة للتكيف على تأثيرات التغير المناخي من خالل تقليل حماية الشواطئ من التآكل وقوة األمواج ، كما تشير الدراسات 

إلى فعاليتها في تخفيف التغير المناخي بقدرتها على عزل الكربون الجوي وتخزينه في الجذور والتربة.

تنتشر أشجار المانغروف على السواحل في أنحاء عديدة من البحر األحمر، والذي يمثل أقصى الشمال لمدى انتشارها في 
تكمن  اإلقليم.  في  المانغروف  غابات  غطاء  لزيادة  كبيرة  إمكانيات  وجود  الهيئة  مسوحات  بينت  وقد  الهندي.  المحيط 
اإلمكانيات الهائلة للحلول المستندة على الطبيعة للمانغروف  في قدراتها الكبيرة على امتصاص طاقة العواصف واألمواج، 
مع قدرتها على التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 3-9 ملم سنوياً ، ودورها في تثبيت الشواطئ والحماية من 
التعرية. كما أن لغابات المانغروف قدرة فائقة على امتصاص وعزل الكربون من الغالف الجوي ، وتحتوى في طبقات 

العليا   ــات  ــب ــرس ــت ال
لتربتها نسبة عالية من 
الكربون بشكل خاص، 
الغابات  تفوق  والتي 
تنتشر  أيضاً  البرية. 
ــخــات وبــيــئــات  ــســب ال
الملحية بشكل  النباتات 
كبير في اإلقليم، بسبب 
ــد من  ــدي ــع ال وجــــود 
الوديان التي تصب من 
تالل البحر األحمر إلى 
السهول  عبر  البحر 
توجد  حيث  الساحلية، 
تشغلها  شاسعة  مناطق 
تتحمل  متنوعة  نباتات 

في  التربة  تثبيت  من خالل  المناخي  التغير  تأثيرات  على  التكيف  في  إضافية الستخدامها  إمكانات  توفر  والتي  الملح، 
المناطق الساحلية وحمايتها من االنجراف.
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 خيارات السياسات للحلول المستندة على الطبيعة
مــن خــال الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة يمكــن تحقيــق العديــد مــن الفوائــد 
ــج  ــر وخلي ــر األحم ــم البح ــي إقلي ــتركة ف ــة المش ــة والثقافي ــة واالقتصادي االجتماعي
عــدن )PERSGA region(. ويرتبــط تنفيــذ خيــارات ذلــك ارتباًطــا وثيقـًـا بخطــط 
العمــل اإلقليميــة الحاليــة )RAPs( للحفــاظ علــى الشــعاب المرجانيــة وأشــجار 
المانغــروف واألعشــاب البحريــة، ألنهــا تعتمــد إلــى حــد كبير علــى اإلدارة المســتدامة 
لهــذه النظــم البيئيــة والحفــاظ عليهــا. ويمكــن للحلــول القائمــة علــى الطبيعــة أن تقلــل 
ــر  ــى توفي ــه عل ــي وقدرت ــة النظــام البيئ ــز مرون ــر مــن خــال تعزي ــة التأث مــن قابلي
الخدمــات البيئيــة واالقتصاديــة، وتمكيــن المجتمعــات المحليــة مــن التكيــف تأثيــرات 
ــال  ــن خ ــذ م ــزز التنفي ــي أن يع ــج اإلقليم ــن للنه ــا يمك ــي.  كم ــر المناخ ــع التغي م
اإلجــراءات المنســقة عبــر اإلقليــم، والعمــل المشــترك فــي القضايــا البيئيــة العابــرة 
للحــدود،  وتســهيل تبــادل المعرفــة. وقــد تشــمل خيــارات السياســات الرئيســية 

ــي: ــم مــا يل ــى الطبيعــة  NBS فــي اإلقلي ــول المســتندة عل للحل

   اإلدارة المتكاملة لمرونة النظام البيئي
تعتبر الموائل الساحلية حساسة بشكل خاص للتغيرات في أنماط استخدام األراضي الساحلية، والتجريف 
والردم  ومختلف أشكال التلوث. وقد تم اتخاذ خطوات مهمة نحو تخطيط وتشريع إدارة السواحل، أو أن 
هذه الخطوات جارية في بلدان الهيئة. ومع ذلك، ال يزال الترابط الوظيفي للموائل الرئيسية مع بعضها 
البعض وأهمية إدارتها المتكاملة بحاجة إلى إدراك أوسع. على سبيل المثال، اعتماد غابات المانغروف 
والشعاب المرجانية على بعضها البعض للحماية من التآكل أو الترسيب الزائد. لذا ينبغي للسياسات أن تسهل 

اإلدارة الساحلية المتكاملة للموائل الساحلية المرتبطة بها للحفاظ على مرونتها وإمكانياتها.

  االستخدام المستدام للموارد البحرية
تشكل الشعاب المرجانية واألعشاب البحرية وأشجار المنغروف والنباتات الساحلية مصادر أساسية لألغذية 
والصيد  السياحة  مثل  أنشطة  لدعم  البيئات  هذه  تستخدم  كما  الوقود،  وحطب  الحيوانات  وعلف  البحرية 
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للمجتمعات الساحلية في معظم مناطق البحر األحمر وخليج عدن. يؤدي االستخدام غير المستدام لمثل هذه 
الموائل إلى تدهور الخدمات االقتصادية والبيئية التي تقدمها النظم البيئية، على سبيل المثال تدهور مصايد 
األسماك  والمناطق السياحية ووظائف حماية السواحل. لذا يجب تنفيذ سياسات االستخدام البيئي المستدام ، 
مثل التقييمات الدقيقة للمخزونات الدائمة والقدرة االستيعابية لألنشطة االقتصادية المختلفة، والرصد الفعال 
األخرى،  االستدامة  وطرق  أدناه(  )انظر  والمدارة  المحمية  والمناطق  التراخيص،  خالل  من  والتنظيم 

باإلضافة إلى المراقبة الفعالة وإنفاذ القوانين بشكل عام.

)CMPAs / MMAs( المناطق البحرية الساحلية المحمية / المدارة 
 تعــد المناطــق البحريــة المحميــة والمــدارة أدوات مهمــة وحاســمة لتحقيــق أهــداف الصــون علــى المــدى 
ــواع المســتوطنة أو المهــددة باالنقــراض  ــل الســاحلية الرئيســية، وســالمة مجموعــات األن ــل للموائ الطوي
ــاً، ممــا يســهم بشــكل أساســي فــي مرونــة النظــام اإليكولوجــي الشــاملة.  أو التــي يتــم اســتغاللها اقتصادي
اتخــذت دول اإلقليــم مــن خــالل العمــل المشــترك بوجــود الهيئــة خطــوات مهمــة نحــو تطويــر المحميــات 
البحريــة، علــى الرغــم مــن وجــود حاجــة لزيــادة مســاحات المناطــق المحميــة وســد النقــص فــي القــدرات 
الالزمــة إلدراتهــا بصــورة فعالــة.  لــذا فــإن بنــاء القــدرات فــي إدارة المحميــات البحريــة يعــد أولويــة. كمــا 
تحتــاج السياســات الوطنيــة إلــى دعــم الشــبكة اإلقليميــة للمحميــات البحريــة التــي تــم إنشــاؤها مــن خــالل 
البروتوكــول اإلقليمــي بشــأن حفــظ التنــوع البيولوجــي والمحميــات البحريــة، والتــي يمكــن أن تقــوم بتنفيــذ 
أنشــطة نموذجيــة للممارســات المســتدامة فــي إدارة خدمــات النظــم البيئيــة ومنافــع الحلــول المســتندة علــى 

الطبيعــة علــى مســتوى اإلقليــم.
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 السيطرة على مصادر التلوث البحرية والبرية
يعــد البحــر األحمــر وخليــج عــدن أحــد الممــرات الرئيســية للنقــل البحــري، خاصــة للنفــط ومشــتقاته فــي 
العالــم. كمــا تشــهد المناطــق الســاحلية فــي اإلقليــم تطــوراً كبيــراً فــي األنشــطة االقتصاديــة، مثــل المناطــق 
ــإن  ــي، ف ــة. وبالتال ــى تحتي ــن بن ــا م ــط به ــا يرتب ــياحية وم ــات الس ــئ والمنتجع ــاء الموان ــة وإنش الصناعي
النظــم اإليكولوجيــة الســاحلية فــي المنطقــة معرضــة لمهــددات االضطرابــات البيئيــة مــن خــالل التلــوث 
ــذا  ــة. ل ــم البيئي ــى النظ ــار ضــارة عل ــه آث ــون ل ــا يك ــا م ــذي غالبً ــة، وال ــة أو البري ــن المصــادر البحري م
يجــب أن تبــذل أقصــى الجهــود لتنفيــذ االلتزامــات بموجــب االتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة، بمــا فــي ذلــك 
أنظمــة المالحــة المحســنة وقــدرات االســتعداد واالســتجابة لالنســكاب النفطــي، والحمايــة مــن التلــوث مــن 
المصــادر البريــة، خاصــةً بالنســبة للموائــل الســاحلية الحساســة ذات األهميــة العاليــة للحلــول القائمــة علــى 

الطبيعــة.

 البناء على البحوث والتقييم االقتصادي لخدمات النظم البيئية
تتطلــب اإلدارة الســليمة للمــوارد الســاحلية توفيــر معلومــات وافــرة عــن حالــة واتجاهــات المكونــات ذات 
الصلــة، المســتمدة مــن البحــث والرصــد. عــالوة علــى ذلــك، فــإن التحقــق مــن قــدرة النظــام اإليكولوجــي 
علــى تقديــم الخدمــات البيئيــة والتقييــم االقتصــادي  لهــذه الخدمــات يلعــب دور مهــم فــي توجيــه سياســات 
الصــون واتخــاذ القــرار علــى المســتويات الحكوميــة واإلقليميــة المشــتركة، ويعــزز القــدرة علــى إجــراء 
مقارنــات واقعيــة للتكاليــف والفوائــد مــن األنشــطة االقتصاديــة واالداريــة المختلفــة. لــذا يجــب أن تدعــم 
السياســات الرصــد والتقييــم البيوفيزيائــي واالجتماعــي واالقتصــادي المســتدام، فضــالً عــن البحــوث 
التــي تســهم فــي فهــم خصائــص النظــم اإليكولوجيــة الســاحلية ومرونتهــا، وتأثيــرات األنشــطة البشــرية، 
واالســتفادة مــن المعرفــة المحليــة المتراكمــة عــن وســائل التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة والبيئيــة عبــر 

التاريــخ الماضــي لإلقليــم.

 التوعية والتثقيف البيئي من أجل االستدامة
ــتويات  ــى المس ــات عل ــف الجه ــن مختل ــتمًرا م ــاً ومس ــا مخلص ــة دعًم ــة الفعال ــراءات السياس ــب إج تتطل
الوطنيــة واإلقليميــة ومــن الجمهــور بشــكل عــام. لــذا يتطلــب أن تشــمل سياســات الحلــول المســتندة علــى 
الطبيعــة االهتمــام بزيــادة الوعــي العــام بجــدوى هــذه الحلــول مــن حيــث المنافــع االجتماعيــة واالقتصاديــة 
ــي  ــة، والت ــف والتوعي ــج التثقي ــذ برام ــالل تنفي ــن خ ــك م ــدة، وذل ــا الزهي ــا وتكلفته ــي تقدمه ــدة  الت العدي
ــرار  ــاع الق ــر شــبكات االتصــال المناســبة ألصحــاب المصلحــة وصن ــا للنشــر عب ــر مخرجاته ــم تطوي يت

ــم. ــي اإلقلي ــات ف ــة للمجتمع والقطاعــات المختلف
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)MSP( تخطيط الحيز البحري

ــى االســتخدامات )الســلع والخدمــات  ــب عل ــان يتجــاوز الطل فــي معظــم األحي
ــي  ــات ف ــع الطلب ــة جمي ــة لتلبي ــدرة المناطــق البحري ــة( ق ــذاء والطاق ــل الغ مث
وقــت واحــد.  كمــا أن المــوارد البحريــة تعتبــر »مــوارد ملكيــة مشــتركة« مــع 
ســهولة الوصــول لهــا ومجانيــة الحصــول عليها مــن قبل هؤالء المســتخدمين.  
وفــي كثيــر مــن األحيــان قــد تــؤدي هــذه العمليــة )ســهولة ومجانيــة الوصــول 
إلــى هــذه المــوارد(، إلــى االســتخدام المفــرط للمــوارد البحريــة، علــى ســبيل 
المثــال، اإلفــراط فــي صيــد األســماك )الصيــد الجائــر( واســتنفاد غالبيــة 

المــوارد البحريــة فــي نهايــة المطــاف.

بالنسبة للنظام البيئي البحري، هنالك الكثير من المنتجات التي تأتي من خارج البيئة البحرية، باألخص خدمات 
ومنتجات النظم والموائل البرية ودورات األمالح المغذية، والتي اليمكن تقدير قيمها السلعية بدقة، لذلك ال يمكننا 
ترك إقتصاد السوق ببساطة يتحكم في كيفية تخصيص االستخدام. وهنا يجب استخدام عملية تشاركية لتحديد نوعية 
وكميات المخرجات المختلفة من المنطقة البحرية والتي سيتم إنتاجها واالستفادة منها في مختلف النطاقات الزمانية 

والمكانية للمنطقة البحرية، وهذه العملية هي ما يعرف بتخطيط الحيز البحري )شكل 1(

)SPREP :شكل 1. استخدامات الموارد المتعددة يتطلب حالً متكامالً: تخطيط الحيز البحري )المصدر

لماذا أصبح 
تخطيط الحيز 
البحري مهمًا

؟
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ــة تشــاركية  ــه »عملي ــز البحــري بأن ــط الحي ــة اليونســكو تخطي ف منظم ــِرّ تُع
لتحليــل وتخصيــص التوزيــع المكانــي والزمانــي لألنشــطة البشــرية فــي 
المناطــق البحريــة لتحقيــق األهــداف البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي 
عــادة مــا يتــم تحديدهــا مــن خــال إعمــال سياســة مــا، ويتميــز تخطيــط الحيــز 
ــام اإليكولوجــي ،  ــى النظ ــإدارة المســتندة عل ــج شــامل ل ــه منه البحــري بأن
ــادر  ــة، وهــو متكامــل واســتراتيجي وتشــاركي وق ــة معين ــى منطق ويركــز عل

ــى التكيــف. عل

ال يعتبر تخطيط الحيز البحري غاية في حد ذاته، وإنما هو عملية لتطوير طريقة استغالل أكثر عقالنية للفضاء البحري 
والتقاطعات بين استخداماته المختلفة ، من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحاجة إلى حماية البيئة ، وتقديم 

المنافع االجتماعية واالقتصادية بطريقة منفتحة ومخططة )شكل 2(.

)SPREP :شكل 2. رؤية أولية لتخطيط الحيز البحري )المصدر

حقائق هامة حول تخطيط الحيز البحري 
التخطيط واإلدارة في قطاع واحد.  سوف تستمر  البحري ليس بدياً عن  إن تخطيط الحيز 
الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية لمصايد األسماك ، والنقل البحري، والطاقة ، والترفيه، والصون، على 
سبيل المثال ، حتى عندما يتم تطبيق التخطيط المتكامل للحيز البحري.  بينما يوفر تخطيط الحيز البحري 
المتكامل دليالً استرشاديا إلدارة كل قطاع، الذي من شأنه زيادة التوافق وتقليل النزاعات بين القطاعات، 

ما هو تخطيط 
الحيز البحري

؟
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وتحقيق التوازن بين التنمية ومصالح الصون، وزيادة فعالية اإلدارة وكفاءتها ، ومعالجة اآلثار التراكمية 
لالستخدامات البشرية المتعددة  في نفس الفضاء البحري.

إن تخطيط الحيز البحري ليس فقط تخطيط من أجل الحماية والصون. في حين أن شبكة من 
أنه يركز على تحقيق  البحري، إال  نتائج عملية تخطيط الحيز  المحمية قد تكون إحدى  البحرية  المناطق 

التوازن بين التنمية االقتصادية والحفاظ على البيئة ، وليس فقط أهداف الصون أو الحماية.

إن تخطيط الحيز البحري ليس عملية خطة نطاقات استخدام  للمحيطات )zoning(.  وعلى 
مر العقود )إن لم يكن لفترة أطول( فقد تم تقسيم الفضاء البحري لالستخدامات البشرية الفردية.  حيث تم 
تطبيق فتح أو إغالق مصايد األسماك في مناطق أو نطاقات معينة ؛ كما تم تطبيق إدارة النقل البحري 
لممرات المالحة أو لمناطق محددة ، خاصة في المناطق كثيفة االستخدام ؛ وتم تأجير حقوق استكشاف أو 
البحرية  المناطق  المناطق ؛ وأيضا تم تحديد  المعدنية على أساس تخصيص  الموارد  استغالل الطاقة أو 
المحمية في العديد من األماكن في العالم. ومع ذلك ، عادة ما يتم التخطيط لهذه المناطق وغيرها على أساس 
قطاع واحد دون وجود تخطيط شامل ومتكامل، حيث يعد تقسيم استخدامات المناطق إحدى طرق تنفيذ 

أهداف أي خطة بحرية.

شكل 3. صورة توضح تنمية واستخدامات المناطق الساحلية بشمال البحر األحمر )الجونة ، الغردقة ، مصر(
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ال يؤدي تخطيط الحيز البحري إلى خطة دائمة لمرة واحدة.  إنها عملية مستمرة ومتكررة تتحسن وتتكيف 
بمرور الوقت )انظر الشكل 4(.  حيث يتضمن تطوير وتنفيذ تخطيط الحيز البحري عدًدا من الخطوات 
)عشرة خطوات(. هذه الخطوات العشرة ليست مجرد عملية خطية تنتقل بالتتابع من خطوة إلى أخرى، 
ويجب تضمين العديد من حلقات التغذية المرتدة والراجعة في عملية تخطيط الحيز البحري. على سبيل 
المثال ، من المرجح أن يتم تعديل األهداف والغايات التي تم تحديدها في وقت مبكر من العملية بالبناء على 
ما يتم تحديده من فعالية وكفاءة وإنصاف إلجراءات اإلدارة المختلفة في وقت الحق في عملية التخطيط.  
كما ستتغير تحليالت الظروف الحالية والمستقبلية مع تحديد معلومات جديدة ودمجها في عملية تخطيط 
الحيز البحري. أيضاً، ستؤدي مشاركة أصحاب المصلحة إلى تغيير عملية تخطيط الحيز البحري ألنها 
تتطور بمرور الوقت. ويعتبر التخطيط عملية ديناميكية، لذا يجب أن يكون المخططون منفتحين الستيعاب 

التغييرات مع تطور العملية كل حين.

)IOC :شكل 4. رسم تخطيطي يوضح خطوات تخطيط الحيز البحري وعملية اإلدارة )المصدر

إدارة شاملة  مكانية وخطة  إلى رؤية  البحري  الحيز  تخطيط  تؤدي عملية  أن  يجب 

للمنطقة البحرية لتحقيق تلك الرؤية.  إن عملية تخطيط الحيز البحري هي أحد عناصر 

إدارة استخدام البحار والمحيطات ؛ حيث تعد خطط ولوائح تقسيم نطاقات االستخدام 

واحدة من مجموعة من إجراءات اإلدارة لتنفيذ تخطيط الحيز البحري.  ويمكن بعد 

ذلك أن تقود خرائط تقسيم نطاقات استخدامات واللوائح إلى منح أو رفض التصاريح 

الفردية الستخدام الفضاء البحري.

ما هي مخرجات 
تخطيط الحيز 

البحري

؟
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العملية عناصر  البحري.  حيث تتضمن هذه  الحيز  إدارة  فقط من عملية  التخطيط هو عنصر واحد  إن 
إضافية للتنفيذ وإنفاذ القانون والمراقبة والتقييم والبحث والمشاركة العامة والتمويل - وكلها يجب أن تكون 

موجودة لتنفيذ اإلدارة الفعالة بمرور الوقت.

شكل 5. مخطط لتقسيم استخدامات موقع غوص في شمال البحر األحمر
)HEPCA :شعاب صمداي ، مرسى علم ، مصر ، المصدر( 

أنشطة ودور اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة 
لليونسكو )UNESCO-IOC( في تخطيط الحيز البحري 

الحكومية  اللجنة  2006، أصبحت  البحري في عام  الحيز  الدولية األولى حول تخطيط  العمل  تنظيم ورشة  منذ 
الدولية لعلوم المحيطات )IOC( مؤسسة رائدة تعزز المفاهيم التكيفية واإلستراتيجية والتشاركية والمتكاملة القائمة 
 A Step( « على العلم في جميع أنحاء العالم.  في حين أصبح الدليل اإلسترشادي التابع لها » نهج خطوة بخطوة
by Step Approach“ 2009( ، معياًرا معترفًا به دوليًا يساهم في تنسيق النهج المفاهيمي وراء تخطيط الحيز 

البحري ، من إنشاء سلطة اإلدارة ، إلى التخطيط والتنفيذ ، والرصد والتقييم.

وفي مارس 2017 ، عقب المؤتمر الدولي الثاني حول تخطيط الحيز البحري ، اعتمدت اللجنة الحكومية الدولية 
أنحاء  في جميع  البحري  الحيز  لتسريع عمليات تخطيط  المشتركة  الطريق  )IOC( »خارطة  المحيطات  لعلوم 
 .))EMFF( العالم«، وذلك بالتعاون مع صندوق الشؤون البحرية ومصايد األسماك التابعة للمفوضية األوروبية

لماذا »إدارة« الحيز البحري وليس »التخطيط« فقط؟
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ولدعم تنفيذ خارطة الطريق ، تم إطالق مبادرة تخطيط الحيز البحري العالمية )MSP global Initiative( في 
نوفمبر 2017 لتطوير إرشادات دولية جديدة حول تخطيط الحيز البحري عبر الحدود، وبهدف مضاعفة االستفادة 
من المنطقة البحرية ثالثة أضعاف من خالل تخطيط الحيز البحري، والتي سوف يتم تنفيذها بشكل فعال بحلول 
عام 2030. وستسهم خريطة الطريق هذه في رسم رؤية ودور تخطيط الحيز البحري في تنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة العالمية 2030، ال سيما الهدف 14.

وداخل منظمة اليونسكو، عززت اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات )IOC( التعاون مع برنامج اإلنسان 
 World( البحري  العالمي  التراث  وبرنامج   )Man and Biosphere Program( الحيوي  والمحيط 
Heritage Marine Program( ، لتوضيح  قيمة أدوات تخطيط الحيز البحري في تطوير خطط الحفاظ على 

البيئة البحرية.

دور الهيئة اإلقليمية )PERSGA( في بناء القدرات اإلقليمية في 
مجال تخطيط الحيز البحري

في 27 مايو 2020 ، نظمت اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات )IOC( ندوة عبر اإلنترنت باللغة العربية 
حول »تخطيط الحيز البحري واالقتصاد األزرق: كيف يمكن أن يعزز تخطيط الحيز البحري االقتصاد األزرق 
البحري  الحيز  تفصيليا حول: »تخطيط  )PERSGA( عرًضا  اإلقليمية  الهيئة  قدم ممثل  المستدام؟«.  حيث  
واالقتصاد األزرق المستدام في البحر األحمر وخليج عدن«.  هذا وقد تم تمويل هذه الندوة من قبل حكومة السويد 
بالشراكة مع الصندوق البحري األوروبي ومصايد األسماك التابع لالتحاد األوروبي )EMFF( ، وتعتبر هذه 

.)MSP global Initiative( الورشة واحدة من أنشطة المبادرة العالمية لتخطيط الحيز البحري

وكان من أهم مخرجات هذه الندوة:

زيادة عدد الخبراء الناطقين باللغة العربية في مجال تخطيط الحيز البحري وممارسي 	 
االقتصاد األزرق المشاركين في المبادرة العالمية لتخطيط الحيز البحري،

تحسين التشبيك واالتصال بين أصحاب المصلحة من الدول غير األعضاء في االتحاد 	 
األوروبي ،

تحديد الحلول الممكنة والممارسات الجيدة لتخطيط الحيز البحري ،	 
خلق معرفة واضحة فيما يتعلق باالقتصاد األزرق ومفاهيم النمو األزرق بين أصحاب 	 

المصلحة، ومناقشة نقاط القوة والمهددات، وكيفية تعزيز الفرص من خال تخطيط 
الحيز البحري.
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وعلى الجانب األخر وفي إطار خارطة طريق تخطيط الحيز البحري )MSP roadmap( وبعد هذه الندوة ، اتفقت 
الهيئة اإلقليمية )PERSGA( مع اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات )IOC( على تنظيم ورشة عمل إقليمية عبر 
اإلنترنت في 16 نوفمبر 2020، بهدف رفع قدرات الدول األعضاء في الهيئة اإلقليمية في مجال تخطيط الحيز البحري 

واالقتصاد األزرق المستدام في البحر األحمر وخليج عدن، حيث تم تمويل هذه الورشة من قبل حكومة السويد.  

شارك في هذه الورشة اإلقليمية 65 مختصاً من جميع دول الهيئة، حيث قدم مجموعة من الخبراء والمختصين من كل 
من الهيئة اإلقليمية، واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، ومصر واألردن والصومال واليمن عروض ودراسات 

حالة حول القضايا المختلفة لتخطيط الحيز البحري واالقتصاد األزرق المستدام في اإلقليم.  

ضمن هذه العروض استعرض ممثل الهيئة اإلقليمية دور تخطيط الحيز البحري في تعزيز االقتصاد األزرق في البحر 
األحمر وخليج عدن، فيما قدمت ممثلة اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات خارطة طريق تخطيط الحيز البحري على 
مستوى العالم. أما بالنسبة للمشاركين من دول الهيئة، فقد استعرض ممثل مصر دور تخطيط الحيز البحري في تعزيز 
السياحة البيئية من خالل حماية اآلثار والسفن الغارقة في البحر األحمر، وتناول ممثل األردن دور المحميات في صون 
وحماية الموارد البحرية وخصوصا بعد إعالن محمية العقبة البحرية كمحمية جديدة، وتناولت ممثلة اليمن دور تخطيط 
الحيز البحري في دعم وتعزيز المالحة والنقل البحري. أما بالنسبة لممثل الصومال فقد ناقش العالقة الوطيدة بين تخطيط 

الحيز البحري واستدامة المصايد البحرية.

شكل 6. منصة الورشة اإلقليمية حول تخطيط الحيز البحري واالقتصاد األزرق المستدام 
)16 نوفمبر 2020(.
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وتلخصت أهم مخرجات وتوصيات هذه 
الورشة اإلقليمية في التالي:

تحديد الممارسات الجيدة التي توضح كيف يمكن لتخطيط الحيز البحري أن يساعد في 	 

تنفيذ نهج قائم على النظام اإليكولوجي إلدارة استخدام الموارد البحرية؛

على 	  القائمة  اإلدارة  بوضع  المهتمين  والمخططين  الخبراء  من  إقليمي  مجتمع  خلق 

النظام اإليكولوجي موضع التنفيذ؛

تبادل المعلومات والمعرفة من خالل شراكات جديدة بين دول المنطقة؛	 

وسد 	  إقليمية  توجيهية  مبادئ  تطوير  ذلك  في  بما  المستقبلي،  العمل  أولويات  .تحديد 

احتياجات بناء القدرات لتخطيط الحيز البحري.

ومبادرات 	  المستمرة  اإلقليمية  األنشطة  خالل  من  الدول  بين  الخبرات  تبادل  تعزيز 

التدريب الموجهة.
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أهمية الشعاب المرجانية ومزايا الشعاب المرجانية في البحر األحمر وخليج عدن

ــة،  ــا انتاجي ــة تنوعــا وبشــكل اســتثنائي أكثره ــات البحري ــى البيئ ــة أغن ــر الشــعاب المرجاني تعتب
حيــث إنهــا أكثــر النظــم البيئيــة البحريــة ثــراًء باألنــواع ، وتلعــب دوًرا حيويــا وهامــا فــي دورة 
ــط بالســواحل  ــا أنهــا تحي ــة.  كم ــواع األســماك البحري ــع أن ــى %25 مــن جمي ــو عل ــا يرب ــاة م حي
ــًدا فــي حيــاة الشــعوب الســاحلية وكذلــك المجتمعــات التــي  المداريــة والجــزر، وتلعــب دوًرا فري
تقطــن الجــزر. فالشــعاب المرجانيــة مــن األصــول القيّمــة بالنســبة للمجتمعــات المحليــة وأيضــا 
ــة تدعــم ســبل  ــدول التــي تملــك هــذه الســواحل.  كمــا أن وجــود هــذه األنظمــة البيئي بالنســبة لل
ــدر  ــة، وتق ــن 100 دول ــر م ــي أكث ــار شــخص ف ــن نصــف ملي ــر م ــي ألكث ــن الغذائ ــش واألم العي

ــون دوالر. ــة بتريلي ــا كأصــول اقتصادي قيمته

يعتبر البحر األحمر مصدر ثروات مهمة للبلدان المحيطة به ، وتعتمد سبل عيش سكان المناطق الساحلية حول البحر 
األحمر بشكل كبير على الشعاب المرجانية المزدهرة والتي بحالة جيدة. ونظًرا لكونه بحًرا غنيًا ومتنوًعا للغاية ، فإنه 
يوفر فرًصا كبيرة للنمو واالزدهار ، ولكنه في الوقت نفسه معرض للتهديدات من التغيرات المناخية وكذلك من األنشطة 
البشرية المرتبطة بالشاطئ والبحر. ووفقًا للعديد من آراء العلماء والخبراء ، تم تحديد عدة مزايا للبحر األحمر مرتبطة 

بالشعاب المرجانية، والتي تعتبر كنقاط قوة، من أهمها:

تعتبر سياحة الشعاب المرجانية في البحر األحمر جذابة للغاية.. 	

ارتفاع التنوع البيولوجي ومعدل توّطن األنواع )شكل 1-3( ؛. ٢

تعتبر الشعاب الساحلية في البحر األحمر أطول نظام مستمر للشعاب المرجانية في العالم.. 	

تعتبر شعاب البحر األحمر أقرب الشعاب المرجانية إلى أوروبا.. 	

من . 	 المرجانية  للشعاب  ومالذ  ملجأ  العقبة  وخليج  األحمر  البحر  من  الشمالي  الجزء  يعتبر 

االحتباس الحراري وتحمض المحيطات.

الزيادة السكانية على سواحل البحر األحمرال تزال معدالتها منخفضة.. 	

الو�صع الراهن لل�صعاب المرجانية:
تقرير عالمي جديد بم�صاركة فاعلة من الهيئة
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عدد السكان متناثر على امتداد سواحله إلى حد كبير. 	

سبل العيش تعتمد بصورة كبيرة على حالة وصحة الشعاب المرجانية. 	
 

شكل 1. شعاب مرجانية بحالة جيدة وتنوع عالي في البحر 
األحمر

في  واألسماك  المرجانية  الشعاب  من  عالي  تنوع   .2 شكل 
إحدى شعاب البحر األحمر

الشعاب  أسماك  من  عالي  وتنوع  لين  مرجان   .3 شكل 
المرجانية في البحر األحمر

 

نظم المراقبة العالمية
أدت الحاجة المتزايدة إلى بيانات متكاملة ومتعددة التخصصات إلى جانب زيادة القدرة على إنشاء قاعدة 
بيانات عالمية وإدارتها واستخدامها ، إلى تعزيز نمو العمليات الدولية التي تدعم الرصد العالمي لألنظمة 
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األرضية والغالف الجوي والمحيطات. وتكمن أهمية هذه البيانات في االستجابة لالحتياجات والمتطلبات 
العلمية واإلدارية والسياسة المحددة حاليًا للمراقبة المستدامة )على سبيل المثال ال الحصر: أهداف أيتشي 
التحسينات  ودعم  ولتحديد  المستدامة(،  التنمية  أهداف  ومؤشرات  البيولوجي،  التنوع  التفاقية  الخاصة 
األدلة  على  المعتمدة  القرارات  اتخاذ  إمكانية  من  تعضد  أن  يمكن  التي  العالمية  للمؤشرات  المستقبلية 

)evidence-based decision making( في جميع مستويات الحوكمة.

الرصــد المعتمــد علــى المراقــب للشــعاب المرجانيــة العالميــة – الشــبكة 
)GCRMN( الدوليــة لرصــد الشــعاب المرجانيــة

ــة العالمــي  ــة )GCRMN( هــي نظــام المراقب ــة لرصــد الشــعاب المرجاني ــر الشــبكة الدولي تعتب
الفعلــي للشــعاب المرجانيــة منــذ عــام 1997 حيــث نشــر أول تقريــر منهــا عــن الحالــة العالميــة 
للشــعاب المرجانيــة، والــذي كان الدافــع وراءه حينهــا هــو ظهــور أول حالــة إلبيضــاض الشــعاب 
ــد  ــر العدي ــم نش ــن ، ت ــك الحي ــذ ذل ــال 1997-1998. ومن ــع خ ــتوى واس ــى مس ــة عل المرجاني
ــرق الرصــد  ــة ط ــادية الفني ــة االسترش ــة واألدل ــة والموضوعي ــة واإلقليمي ــر العالمي ــن التقاري م
والمراقبــة، والتــي كانــت بمثابــة العمــود الفقــري للمعلومــات والبيانــات المســتخدمة حــول حالــة 
الشــعاب المرجانيــة فــي التقاريــر العالميــة لاتفاقيــات  الدوليــة مثــل اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي 

ــة. والتقييمــات العالمي

لحالة  مهمة  دورية  وعالمية  إقليمية  تقييمات  تقدم  المرجانية  الشعاب  لرصد  الدولية  للشبكة  الرئيسية  المخرجات  ظلت 
واتجاهات النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية. إال أن آخر تقرير كان قد أصدر منذ فترة ليست بالقصيرة )عام 2008( 
مما خلف فجوة كبيرة في فهم الوضع الراهن لحالة الشعاب المرجانية واتجاهاتها في السنوات األخيرة، وقد تم إدراك ذلك 
في قرار مجلس األمم المتحدة للبيئة )UNEA( رقم 12/2 عام 2016 بشأن الشعاب المرجانية، والذي دعا برنامج األمم 
المتحدة للبيئة إلى »دعم المزيد من تطوير مؤشرات الشعاب المرجانية والتقييمات اإلقليمية للشعاب المرجانية وإعداد 

.)GCRMN( تقرير عالمي من خالل الشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية

ونظراً لتشارف انتهاء الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي والخاصة بأهداف آيشي 2020 التفاقية التنوع البيولوجي، 
وأن عام 2020 يوفر أيًضا أول تقرير مؤقت عن جدول أعمال عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فقد بات الوقت 
مناسباً للشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية إلصدار تقرير جديد حول: حالة الشعاب المرجانية على مستوى العالم 

بحلول منتصف العام 2020 للمساهمة في هذه العمليات.
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الرصــد المعتمــد علــى المراقــب للشــعاب المرجانيــة فــي البحــر األحمــر 
)PERSGA( اإلقليميــة  الهيئــة   – عــدن  وخليــج 

ــي  ــة اإلقليم ــام المراقب ــة نظ ــة )PERSGA( بمثاب ــة اإلقليمي ــر الهيئ ــة أخــرى ، تعتب ــن ناحي م
للشــعاب المرجانيــة والنظــم اإليكولوجيــة المرتبطــة بهــا منــذ عــام 1998. وقــد أنجــزت الهيئــة 
العديــد مــن التقييمــات المنتظمــة حــول حالــة واتجاهــات النظــم اإليكولوجيــة للشــعاب المرجانيــة 

ــوام 1998، 2002، 2008، 2010، 2018-2016. ــال األع ــم خ ــي اإلقلي ف

وفي إطار إعداد التقرير العالمي للوضع الراهن، وخالل الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2019 ، نظمت الهيئة اإلقليمية 

 )AIMS( والمعهد األسترالي للعلوم البحرية )GCRMN( والشبكة الدولية لرصد الشعاب المرجانية )PERSGA(

وبالنيابة عن المبادرة الدولية للشعاب المرجانية )ICRI( ورشة عمل إقليمية لمدة ثالثة أيام حول تحليل البيانات اإلقليمية 

المتبادلة   المساعدات  مركز  في  الورشة  هذه  أقيمت   حيث  عدن،  وخليج  األحمر  البحر  في  المرجانية  الشعاب  لرصد 

للطوارئ )EMARSGA( التابع للهيئة في الغردقة ، بجمهورية مصر العربية. وقد شارك في هذه الورشة اإلقليمية 22 

خبير وباحث من مصر والمملكة العربية السعودية واألردن وجيبوتي والسودان، حيث قدم المشاركون عروضاً حول 

الوضع الحالي لبرامج مراقبة الشعاب المرجانية في بلدانهم والبيانات المتاحة حاليًا.

وعلى مدار أيام هذه الورشة، وبعد العروض التقديمية حول خطة الحوكمة وتنفيذها من قبل الشبكة الدولية لرصد الشعاب 

المرجانية، قام الخبراء المشاركون في الورشة باستعراض وتفصيل أنواع البيانات المطلوبة للتحليل الكمي العالمي لحالة 

الشعاب المرجانية في العالم. واتفق جميع المشاركين على العمل من أجل تعزيز التعاون والتنسيق داخل منطقة البحر 

األحمر وخليج عدن ، للمساهمة في تقرير حالة الشعاب المرجانية في العالم.

وللمشاركة في التقرير اإلقليمي  لحالة الشعاب المرجانية في البحر األحمر وخليج عدن فقد تم جمع بيانات واستالمها من 

الشعاب  الدولية لرصد  الشبكة  قبل خبراء من  البيانات وتحليلها من  تم فرز  ثم   ، الورشة  المشاركون في هذه  الخبراء 

الهيئة اإلقليمية  بالتعاون مع خبراء من  البحرية )AIMS(، وذلك  للعلوم  المرجانية )GCRMN( والمعهد األسترالي 

)PERSGA( من خالل العديد من االجتماعات االفتراضية خالل العام 2020 وبداية العام 2021.

وحسب التقرير العالمي الجديد فقد تم تقسيم منطقة البحر األحمر وخليج عدن )منطقة GCRMN PERSGA( إلى 

ثالثة مناطق فرعية إيكولوجية بحرية في العالم )أرقام 87 و 88 و 89( : منطقة فرعية 1: شمال ووسط البحر األحمر 

)# 87( ؛ منطقة فرعية 2: جنوب البحر األحمر )# 88( ؛ منطقة فرعية 3: خليج عدن )# 89(( )أنظر الشكل 4(.
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شكل 4. خريطة توضح الثالثة مناطق الفرعية في البحر األحمر وخليج عدن  وتوزيع 
)GCRMN 2021 :الشعاب المرجانية )المصدر

ومؤخًرا أظهرت نتائج  تحليل البيانات )الذي قامت به الهيئة اإلقليمية( أن الزيادة اإلجمالية في الغطاء المرجاني الصلب 
في منطقة البحر األحمر وخليج عدن بلغت ٪7.71 ± 1.27 من متوسط غطاء حي قدره ٪37.55 خالل الفترة )1982 
الجانب األخر فقد  إلى 2018(. وعلى  المتابعة )2006  إلى متوسط غطاء حي قدره ٪45.26 في فترة  إلى 2005( 
أصدرت اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )NOAA( )https://coralreefwatch.noaa.gov( تنبيهات 
حول ابيضاض للشعاب المرجانية من المستوى 2 )أعلى مستوى تنبيه الحتمال حدوث ابيضاض وموت جماعي( لخليج 
العقبة والبحر األحمر المصري في أواخر أغسطس / أوائل سبتمبر 2020.  هذا وقد صدرت تنبيهات سابقة في سنوات 
معينة حول هذا المستوى دون تسجيل أو مالحظة أية ظواهر البيضاض جماعي ، كما أشارت المعلومات التي جمعتها 
الهيئة من خبراء وممارسي الشعاب المرجانية ومراكز الغوص في مصر والعقبة في أوائل سبتمبر أنه لم يتم اإلبالغ أو 

تسجيل أي ابيضاض جماعي  حتى 11 سبتمبر 2020.

وبناءا على تحليل بيانات البحر األحمر وخليج عدن الخاصة بحالة الشعاب المرجانية في التقرير األخير، تشير مقارنات 
متوسط الغطاء المرجاني الصلب بين فترات المقارنة ذات الخمس سنوات )2005-2009 ؛ 2010-2014 ؛ 2015-
2019( إلى أنه على الرغم من عدم اليقين في التقديرات السنوية الفردية ، هنالك درجة عالية من الثقة )~ ٪90( على 

المدى الطويل أنه قد حدث انخفاض كبير في نسبة الغطاء الحي للشعاب المرجانية  في السنوات الخمس األولى )2005-
2009( مقارنة بكل من الفترتين التاليتين اللتين تبلغ مدة كل منهما خمس سنوات )2010-2014 ، 2015-2019(.   هذا 
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حوالي   2019-2015 و   2009-2005 بين  الحية  المرجانية  للشعاب  المطلق  الغطاء  في  االنخفاض  متوسط  بلغ  وقد 
٪1.95 )انخفاض نسبي بنسبة ٪7.6( بينما كان االنخفاض المطلق بين 2005-2009 و 2015-2019 حوالي 1.7٪ 
)انخفاض نسبي بنسبة ٪6(. وتشير هذه التحليالت إلى أن معدل االنخفاض في الغطاء المرجاني الصلب ال يزال مستقًرا 
انتعاش الشعاب المرجانية  خالل السنوات الخمس الماضية، كما أنه من المهم مالحظة أنه كانت هناك فترة جيدة من 

الصلبة بين 2014/2010 و 2019/2015.

ويتفاوت نمط االتجاهات في الغطاء المرجاني الصلب في منطقة البحر األحمر وخليج عدن بين المناطق الفرعية الثالثة، 
مما يشير إلى بعض التباين في التعرض لالضطرابات والمؤثرات ونسبة التعافي للشعاب المرجانية والحاجة إلى مسح 
ورصد جميع المناطق )الشكل 5(.  وتظهر المنطقة الفرعية 1 )شمال البحر األحمر( ، انخفاًضا في نسبة الغطاء الحي 
من المرجان خالل نهاية التسعينات من القرن الماضي والذي استمر حتى عام 2002 ، ثم من عام 2003 فصاعًدا كان 
هناك اتجاه تدريجي لالنتعاش ولم يكن هناك انخفاض في الغطاء المرجاني ، أما بالنسبة للمنطقة الفرعية 2 )جنوب البحر 
األحمر ( فكان هناك اتجاه مستمر نحو االنخفاض في نسبة الغطاء الحي من عام 1998 حتى عام 2016 . وعلى الجانب 
األخر، فقد انخفض الغطاء المرجاني الصلب في المنطقة الفرعية 3 )خليج عدن( من عام 2002 حتى عام 2008 ، 

ويظهر الحقًا اتجاًها مستقًرا نسبيًا للغطاء المرجاني من عام 2008 فصاعًدا.

 شكل 5. رسم بياني تمثيلي مبني على بيانات حقيقية ونمذجة رقمية لنسبة الغطاء المرجاني الصلب الحي في منطقة البحر 
األحمر وخليج عدن خالل الفترة 1980-2020. يمثل الخط الصلب حدود المتوسط المتوقع، في حين تمثل األشرطة 
فترات ثقة ٪80 )اللون الفاتح( و ٪95 )اللون الغامق( لعملية التوقع والنمذجة. أما المناطق الرمادية من السلسلة الزمنية 

.)GCRMN 2021 :فتمثل األعوام التي ال تتوفر فيها بيانات مراقبة )المصدر
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االجتماع العام رقم 35 للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية
)ICRI 35th GM( 

فــي ظــل الظــروف التــي فرضتهــا جائحة كورونــا )COVID-19(، عقــدت أمانــة ICRI  المبادرة 
ــة أول اجتمــاع عــام افتراضــي )35th GM(  خــال األســبوع األول  ــة للشــعاب المرجاني الدولي
مــن فبرايــر 2021. وحضــر االجتمــاع حوالــي 130 مشــارًكا 60 عضــوا مــن األعضــاء يمثلــون  
التســعين للمبــادرة. وقــد شــاركت الهيئــة اإلقليميــة بصفتهــا عضــو فعــال فــي المبــادرة منــذ العــام 
ــدورة الخامســة والثاثيــن مــن االجتمــاع العــام وقدمــت عرًضــا مفصــا عــن دور  1998 فــي ال

وأنشــطة الهيئــة اإلقليميــة فــي الحفــاظ علــى الشــعاب المرجانيــة وزيــادة قدرتهــا علــى التكيــف مع 
التغيــرات المناخيــة فــي البحــر األحمــر وخليــج عــدن وقدمــت أيًضــا التقريــر الســنوي حول أنشــطة 

الهيئــة ودورهــا فــي الحفــاظ علــى الشــعاب المرجانيــة واســتدامة اســتخدامها فــي المنطقــة.

وكان من أهم نتائج  وتوصيات هذا االجتماع العام رقم 35 للمبادرة ما يلي:

تم تبني قرارات خالل االجتماع لتمديد أعمال اللجان مفتوحة العضوية لإلدارة القائمة على . 	

التكيف  وأبحاث  المرجانية  الشعاب  واستعادة   ،  ICRIالدولية بـالمبادرة  الخاصة  المرونة 

وتطويرها، وإدراج هدف متعلق بالشعاب المرجانية في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 

بعد عام 2020.

واتجاهات . ٢ حالة  عن  المرجانية  الشعاب  لرصد  العالمية  الشبكة  تقرير  نشر  على  الموافقة 

الشعاب المرجانية في العالم في نهاية يونيو 2021.

متعدد . 	 ائتماني  المتحدة  لألمم  ، وهو صندوق  المرجانية  للشعاب  العالمي  الصندوق  إطالق 

الشركاء ، في سبتمبر 2020.

إلغاء المؤتمر)الندوة(  الدولي السادس إلدارة النظم اإليكولوجية البحرية المدارية . 	

في اليوم األخير إلجتماع المبادرة، أعلنت كريستين داوسون  )وزارة الخارجية األمريكية(، . 	

أن الواليات المتحدة األمريكية ستكون الرئيس القادم ألمانة المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.

في اليوم األخير تم تقديم مالحظات وكلمات ختامية من قبل المفوض األوروبي لشؤون البيئة . 	

والمحيطات ومصايد األسماك ، السيد سينكيفيسياس وصاحب السمو األمير ألبرت الثاني أمير 

موناكو )الشكل 6(.
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 شكل 6. بعض المشاركين في االجتماع العام الخامس والثالثين لـ ICRI خالل الجلسة 
األخيرة والتي اختتمها سمو األمير ألبرت الثاني أمير موناكو.

تقييم االآثار البيئية للم�صروعات:
ور�صة اإقليمية عن بعد لتعزيز القدرات

أدي النمــو االقتصــادي والحضــري الســريع فــي العقــود األخيــرة إلــى زيــادة كبيــرة فــي الطلــب 
علــى العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة المتنوعــة مثــل التعديــن والتصنيــع والزراعــة والنقــل ومــا 
إلــى ذلــك، ممــا أدى إلحــداث آثــار ضــارة للغايــة علــى البيئــة، وال ســيما فــي البلــدان الناميــة التــي 
تواجــه اليــوم تحديــات بيئيــة خطيــرة، بمــا فــي ذلــك التصحــر وتدهــور الغابــات وتلــوث الهــواء 
والمــاء ونــدرة الميــاه وفقــدان التنــوع البيولوجــي. لذلــك، أصبحــت هنــاك حاجــة ملحــة إلعطــاء 
اهتمــام خــاص وأولويــة عاليــة لـــ »تقييــم األثــر البيئــي« كأداة لتحديــد وتخفيــف اآلثــار البيئيــة 

المحتملــة علــى اقتصاداتهــم، ولتعزيــز جهودهــم نحــو التنميــة المســتدامة.

وضمن جهود الهيئة المستمرة لبناء القدرات والتعاون 

اإلقليمي، تهتم الهيئة بمجال تقييم وإدارة األثر البيئي، 

حيث نظمت الهيئة دورات سابقة لالسهام في ترسيخ 

مفهوم وسياسات تقييم األثر البيئي، وتحسين األداء في 

البيئية  للحماية  اإلدارة  خطط  وتطبيق  تطوير 

إطار  في  التنموية،  المشروعات  ضمن  والمجتمعية 

مساعي تحقيق التنمية المستدامة، ومبادئ منهج النظام 

البيئية  النظم  الحفاظ على سالمة  تراعي  التي  البيئي 
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وقدرتها على االستمرار في تقديم أدوارها ووظائفها 

الساحلية والبحرية  الموارد  المتكاملة، ويجنب  البيئية 

الغنية مخاطر التدهور واالستنزاف، وإسهامها بشكل 

ايجابي في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب اإلقليم.

بين  ما  التعاون  إطار  وفي  المساعي،  لهذه  مواصلةً 

األحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة  اإلقليمية  الهيئة 

وخليج عدن ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية التابع لمنظمة 

التعاون اإلسالمي )SESRIC(، عقدت الهيئة ورشة 

عمل تدريبية إقليمية عن بعد حول »تقييم األثر البيئي 

)EIA(« وذلك خالل الفترة 30 نوفمبر - 03 ديسمبر 

2020. وقد هدفت ورشة العمل إلى تعريف المشاركين 

التنمية  تحقيق  في  وأهميته  البيئي  األثر  تقييم  بمفهوم 

المستدامة، وتعزيز قدراتهم في إجراء دراسات تقييم 

والمعايير  الالزمة،  المراجعات  وتنفيذ  البيئي  األثر 

إلى  باإلضافة  لتنفيذه،  المختلفة  والمراحل  اإلجرائية 

البيئي،  األثر  تقييم  في  المتبعة  الممارسات  أفضل 

عن  الناجمة  البيئية  اآلثار  لتقليل  المتبعة  والوسائل 

تطبيقية واستعراض  تمارين  تقديم  تم  المشاريع، كما 

دراسات حالة خالل الورشة.

المختصين  من   37 حوالي  العمل  ورشة  في  شارك 

الــدول  في  العالقة  ذات  الجهات  مختلف  يمثلون 

جيبوتي  جمهورية  وهي  اإلقليمية  بالهيئة  األعضاء 

وجمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية 

الصومال  وجمهورية  السعودية  العربية  والمملكة 

قدم  وقد  اليمنية،  والجمهورية  السودان  وجمهورية 

تونس  مركز  من  مختصون  خبراء  المحاضرات 

البيئية  )CITET(باإلضافة لخبراء  للتقنيات  الدولي 

الهيئة اإلقليمية. 

على  عام  بشكل  للورشة  التدريبي  البرنامج  احتوى 

البيئي،  ــر  األث تقييم  أساسيات  حــول  محاضرات 

ومكونات دراسة تقييم األثر البيئي والمراحل المختلفة 

البيئية  اإلدارة  خطط  وتطوير  ــدراســة،  ال لتنفيذ 

وإشراك  التقييم،  دراسات  على  المبنية  واالجتماعية 

مجال  في  الممارسات  وأفضل  المصلحة،  أصحاب 

تقييم األثر البيئي، باإلضافة إلى إجراءات تقييم التأثير 

البيئية  اآلثــار  تحديد  في  المعايير  المتقدمة  البيئي 

جلسات  تضمنت  وقد  لتقليلها.  والوسائل  والطرق 

الورشة التدريبية دراسات حالة لدعم الجوانب النظرية 

تقييم  لدراسات  المرجعية  الشروط  تقييم  وتمارين 

خطط  تطوير  حول  حالة  ودراســات  البيئي،  التأثير 

اإلدارة البيئية والمجتمعية للمشروعات، ورصد تنفيذ 

هذه  وتناولت  المصلحة،  أصحاب  بمشاركة  الخطط 

تنفيذها  تم  التي  المشروعات  نماذج  خاص  بشكل 

مجتمعات  لصالح  والدخل  المعيشة  مستوى  لتحسين 

والتي  مؤخراً،  الهيئة  دول  في  البحرية  المحميات 

تركزت في مجاالت السياحة البيئية، وبدائل الطاقة، 

وتحسين اإلنتاجية من المصائد التقليدية .

تقوم الهيئة بجهود متصلة 
لتعزيز القدرات في مجال 
تقييم وإدارة األثر البيئي
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الهيئة تطور ا�صتراتيجية اإقليمية جديدة 
الإدارة المعرفة 

تلعــب الهيئــة دوًرا رئيســيًا فــي جمــع المعرفــة وتبادلهــا ونشــرها فــي 
ــر  ــم البح ــي إقلي ــة ف ــاحلية والبحري ــة الس ــى البيئ ــاظ عل ــاالت الحف مج
األحمــر وخليــج عــدن. وبنــاًء علــى رســالتها ، تعتبــر الهيئــة المعرفــة 
جميــع  باعتبــار  اســتراتيجية،  إدارة  تتطلــب  التــي  أصولهــا  كأهــم 
ــه المصــدر  ــك المكــون البشــري، كون العناصــر األساســية، بمــا فــي ذل
ــات  ــم المعلوم ــون نظ ــة، ومك ــتخدم للمعرف ــي والمس ــي والمتلق الرئيس
باعتبــاره البنيــة التحتيــة التــي توفــر األدوات والتكنولوجيــا لدعــم 
جميــع عمليــات اإلدارة االســتراتيجية للحصــول علــى المعرفــة بكفــاءة 
وتخزينهــا، ومشــاركتها لتطبيقهــا فــي صنــع القــرار وتخطيط السياســات 

اإلدارة. وممارســات 

وال شك أن المعرفة ببيئة البحر األحمر وخليج عدن قد تحسنت من خالل إنشاء 

المنفذة.  وأنشطتها  ومشاريعها  لبرامجها  العريض  اإلطار  في  الهيئة  وعمل 

ويتمثل ذلك في تجميع وإنتاج مختلف الوثائق مثل مجموعات البيانات، والتقارير 

التوعوية،  والمنشورات  التقييم،  ودراســات  االسترشادية،  والدالئل  الفنية، 

والببليوغرافيات،   ، والــخــرائــط 

واألدبيات المنشورة  األخرى، وأفالم 

ــك، من  ــ ــى ذل ــا إلـ الــتــصــويــر ومـ

اإلقليمية  المكتبة  في  المحفوظات 

كما  للهيئة.  التابع  المعلومات  ونظام 

البيانات  من  الكثير  الهيئة  جمعت 

البشرية  الموارد  حول  والمعلومات 

الساحلية  البيئة  ــإدارة  بـ المتعلقة 

الخبراء  مثل  اإلقليم،  في  والبحرية 

ــاط  واألوسـ والــدولــيــيــن  الوطنيين 

األكاديمية، وما إلى ذلك. وفي الوقت 

إقليمية  منصة  الهيئة  توفر  نفسه، 

الــدول  بين  المعرفة  لتبادل  مهمة 

ونشرها  المعرفة  ونقل  األعضاء، 

اإلقليم  فــي  المصلحة  ألصــحــاب 

والجهات الدولية ذات العالقة بالبحر 

األحمر وخليج عدن.وإدراًكا لذلك ، 

وضع  على  حاليًا  الهيئة  تعكف 

اللمسات األخيرة الستراتيجية إقليمية 

المعرفة، والتي تهدف  جديدة إلدارة 

المعرفة  مع  التعامل  تحسين  إلــى 

ومشاريع  برامج  خالل  من  المتولدة 

توفير  أجــل  مــن  الهيئة،  وأنشطة 

وصول أسرع وأكثر فعالية ألصحاب 

اآلثار  وتعظيم   ، المعنيين  المصلحة 

اإليجابية للمعرفة ذات الصلة بالتنمية 

البيئة  على  والــحــفــاظ  المستدامة 

الساحلية والبحرية في المنطقة.

45

نظم المعلومات ورفع الوعي البيئي 
والمشاركة المجتمعية



تطوير  تضمن   ، الهدف  هــذا  تحقيق  في  وللمساعدة 

اإلستراتيجية الجديدة تحليال متكامال لهيكل إدارة المعرفة 

للمكونات  عمل  إطار  تحديد  بغرض  الهيئة،  في  الحالي 

اتخاذها  يجب  التي  واإلجــراءات  األهــداف  على  القائمة 

لتحقيق إدارة المعرفة االستراتيجية. وتراعي االستراتيجية 

المطورة أيًضا السياق الذي ستعمل فيه وخصائص اإلقليم، 

المتاحة  البشرية  الموارد  حيث  من  المتوفرة  والقدرات 

من  أنه  كما  التكنولوجيا.  إلى  والوصول  التحتية  والبنية 

المعرفة،  إدارة  عملية  وتقييم  مراقبة  في  النظر  المهم 

أجل  من  المنتظمين  والتحديث  المراجعة  في  للمساعدة 

الحيوي  استدامة االستراتيجية نفسها ، مع تحقيق دورها 

وأهدافها بفعالية.

لهيكل  عام  مخطط   1 الشكل  من  األعلى  الجزء  يوضح 

الجزء  بينما يوضح  الهيئة،  المعرفة ومعالجتها في  إدارة 

وجوانب  الرئيسية  األنشطة  مكونات  الشكل  من  األدني 

المعرفة ذات الصلة التي تتدفق إلى قاعدة معارف الهيئة 

أو المستردة منها. تعد برامج ومشروعات وأنشطة الهيئة 

الهيئة اآلليات الرئيسية لتجميع  التي تدعم قاعدة معارف 

قبل  المعرفة وتخزينها وتحليلها ونشرها الستخدامها من 

الذي  الهيئة  عمل  ويشمل  المعنيين.  المصلحة  أصحاب 

يغذي قاعدة المعارف الخاصة بها مجموعة من البرامج 

الروابط ، والمشاريع اإلقليمية  المركزة والشاملة متعددة 

دعم  إطار  في  للهيئة  أخرى  ومبادرات عديدة  والوطنية، 

وتسهيل تنفيذ اتفاقية جدة والبروتوكوالت المرتبطة بها.
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الشكل 1. مخطط عام لهيكل إدارة المعرفة ومعالجتها بالهيئة )أعلى( ومكونات أنشطة 
الهيئة الرئيسية وجوانب المعرفة ذات الصلة بعملها )أسفل(.

التي  والمعرفة  والمعلومات  البيانات  وجمع  توفير  يتم 

تحصل عليها الهيئة من مصادر محلية، أي الهيئة والدول 

الدولية،  المنظمات  مثل  خارجية،  مصادر  أو  األعضاء، 

واألدبيات العالمية ، وبنوك البيانات ، وقواعد المعلومات 

وما إلى ذلك. وتشتمل الثروة المعرفية للهيئة على نوعين: 

 )explicit( وثائق  في  الموجودة  المصرحة  المعرفة 

والمعرفة الضمنية )tacit( . النوع األول يتضمن المعرفة 

محفوظة  مستندات  إلى  تحويلها  يتم  التي  أي   ، الموثقة 
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تشير  بينما  وقت،  أي  في  إليها  الرجوع  ويمكن  ومبوبة 

المعرفة الضمنية إلى المعرفة غير المرصودة في مستندات 

لدي  موجودة  وهي  الخبرة  على  قائمة  تكون  ما  وغالبًا 

األشخاص. كال النوعين مهمين من أجل توفير المساعدة 

المصلحة  ألصحاب  واإلرشـــاد  المعرفة  على  القائمة 

المعنيين ، أي المؤسسات والمجتمعات الوطنية في الدول 

األعضاء، باإلضافة إلى توفير مرجعية تسهل لهم للوصول 

الذاتي من قبل المخططين والمديرين والباحثين وغيرهم 

للمعلومات حول بيئات البحر األحمر وخليج عدن. كما يتم 

الهيئة،  معلومات  قاعدة  المستفادة من  الدروس  استرجاع 

والتي تقدم تغذية راجعة لبرامج الهيئة ومشاريعها لتوجيه 

البرامج.  وأنشطة  الجديدة  المشاريع  وتطوير  وتخطيط 

وتشارك الهيئة المعرفة والدروس المستفادة في اإلقليم مع 

المنظمات الدولية والشركاء والتقارير العلمية الدولية، مثل 

توقعات  وتقارير   )WOA( للمحيطات  العالمي  التقييم 

الشعاب  لحالة  العالمي  والتقرير   )GEO( العالمية  البيئة 

المرجانية، إلخ.

ومن الواضح أن جميع العناصر والعمليات المحددة أعاله 

تتحكم فيها الموارد البشرية المتوفرة، بجانب البنية التحتية 

لنظام المعلومات  في الهيئة ، لذا فإن فعالية هذين المكونين 

تؤثر بشكل كبير على إدارة الجودة من قبل الهيئة. ومع 

أصحاب  إمكانيات  على  جزئيًا  أيًضا  هذا  يعتمد   ، ذلك 

من  األعضاء،  الدول  في  المشاركين  الوطنيين  المصلحة 

حيث توافر القدرات البشرية والنظم التي تتفاعل وتتكيف 

مع وظائف التنسيق الخاصة بالهيئة.

ولتكون أكثر فاعلية ، تم تحديد وتقييم األولوية لإلجراءات 

بالهيئة  الجديدة  المعرفة  إدارة  استراتيجية  في  المطلوبة 

الترابطات  ذلك  يعزز  بحيث  منطقي،  إطار  في  ودمجها 

القوية والتغذية الراجعة اإليجابية بين المكونات الرئيسية 

لالستراتيجية ويعظم من فرص نجاحها بشكل عام. ويتكون 

العمل هذا من خمسة مكونات إستراتيجية ، والتي  إطار 

تشمل:

تعزيز الموارد البشرية إلدارة المعرفة االستراتيجية	 

المعرفة 	  إلدارة  المعلومات  نظم  مـــوارد  تعزيز 

االستراتيجية

إدراج مبادئ إدارة المعرفة اإلستراتيجية في مكونات 	 

برامج وأنشطة الهيئة

تقوية وإستدامة قنوات وشبكات معالجة المعرفة للهيئة	 

رصد وتقييم استراتيجية إدارة المعرفة للهيئة	 

لكل من مكونات العمل الخمس االستراتيجية أعاله، سيتم تحديد اإلجراءات ذات 
المتوقعة واألطر الزمنية، ومؤشرات األداء وطرق  النتائج  األولوية، إلى جانب 

ضمان الجودة، والتي يتم تحديثها باستمرار.
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الهيئة ت�صدر مجموعة كتيبات ق�ص�صية 
توعوية جديدة للأطفال

مغامرات زياد ومو�صى 

تعمــل الهيئــة حاليــا علــى طباعــة مجموعــة كتيبــات قصصيــة 
العربيــة  باللغتيــن  انتاجهــا  تــم  لألطفــال  ملونــة  تعليميــة 
واالنجليزيــة. وتهــدف هــذه المجموعــة القصصيــة، والتــي 
تحمــل عنــوان )مغامــرات زيــاد وموســى( إلــى تعريــف األطفــال 
فــي إقليــم البحــر األحمــر وخليــج عــدن بأهميــة البيئــة البحريــة 
وبضــرورة الحفــاظ عليهــا، وكيــف يمكنهــم اإلســهام فــي ذلــك 
مــن خــال نشــر واتبــاع ســلوكيات معينــة فــي بيئتهــم المحيطــة 
ــيق  ــلوب قصصــي ش ــات بإس ــات الكتيب ــا موضوع ــت له تطرق

يتناســب مــع أعمارهــم.

الهيئة تقوم باإنتاج ون�صر اأفلم توعوية 
جديدة على قنوات التوا�صل 

 

 

قامت الهيئة مؤخراً بإنتاج ونشر العديد من األفام 
االجتماعي،  التواصل  قنوات  على  التوعوية 
وتستهدف هذه األفام رفع الوعي البيئي الجمعي 
في  األولوية  ذات  البيئية  القضايا  من  عدد  حول 
والتنمية  البحرية  البيئة  على  المحافظة  جهود 
المستدامة في اإلقليم، ومن أهم الموضوعات التي 

تناولتها مجموعة األفام الجديدة: 

النفايات الباستيكية	 

الكربون االزرق 	 

االقتصاد األزرق	 

البحرية 	  األنواع  احدى  وهي  نابليون،  سمكة 

المهددة باالنقراض

أسماك القرش وأهميتها في الحفاظ على النظام 	 

البيئي

البحرية 	  البيئة  على  وخطورته  السفن  حشف 

وسبل الحد منه 

على 	  يشكلها  التي  واالضــرار  الجائر  الصيد 

المخزون السمكي

مخاطر التلوث من الخزان العائم )صافر(	 
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الهيئة وال�صباب وتكنولوجيا المعلومات في خدمة البيئة

  )PERSGA( ــج عــدن ــر وخلي ــة البحــر االحم ــي بيئ ــة للمحافظــة عل ــة االقليمي تحــرص الهيئ
ــة التطــور التكنولوجــي المتســارع، وتســعى ألن يكــون لهــا تواجــد  ــي مواكب بشــكل مســتمر عل
ــام  ــاج أف ــات النت ــدث التقني ــتخدام أح ــال اس ــن خ ــك م ــد، وذل ــي الجدي ــم الرقم ــي العال ــز ف ممي
ــل  ــات التواص ــة ومنص ــع االلكتروني ــتخدمي المواق ــن مس ــض م ــاع عري ــتهدف قط ــه تس توعوي

االجتماعــي. 

وتشير االحصائيات الدولية في عام 2019 إلى أن متوسط 
ما يقضيه الفرد )إما متصفحاً لالنترنت أو علي صفحات 
التواصل االجتماعي هو وقت يتراوح بين 22 دقيقه إلى 
عدد  يصبح  ان  المصادر  ذات  وتوقعت  يومياً(  ساعتين 
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي حول العالم اكثر من 
3 مليار شخص قبل نهاية عام 2021 الجاري. وهو ما 
سرعة  في  األهم  االجتماعي  التواصل  منصات  يجعل 

ايصال المعلومات ونشرها. 

وفي العام الماضي 2020م ومع التداعيات السلبية لفيروس 

كورونا المستجد، برز بشدة دور تكنولوجيا المعلومات في 
ايجاد حلول سريعة للمشكالت الراهنة، فتم عقد العديد من 
الهيئة عن  نظمتها  التي  التدريبية  والدورات  االجتماعات 
إلنجاز  كوسيلة  االلكترونية  المنصات  باستخدام  بعد 

األعمال وايصال الرسائل التوعوية المهمة.  

كما حرصت الهيئة أيضاً علي تقديم مواد الكترونية سريعة 
التداول تحتوي علي مادة علمية مبسطة وشيقة في نفس 
الوقت، هذا باإلضافة الي انتاج عالي الجودة وهو ما كان 
الخاصة  التوعوية  الرسائل  انتشار  في  االكبر  االثر  له 
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بين  ولكن  المستهدفة،  الشباب  فئة  بين  فقط  ليس  بالهيئة 
فئات عمرية تراوحت أعمارهم من سن الثالثة عشر وحتي 
االقليم  دول  جميع  في  والنساء  الرجال  من  عاما  الستين 
مواقع  احصائيات  ذلك  أظهرت  كما  المجاورة،  والدول 

التواصل االجتماعي. 

التعليمية  االفالم  من  مجموعة  بإصدار  الهيئة  قامت  وقد 
المجتمعي  الوعي  رفع  بهدف  واالنجليزية  العربية  باللغة 
بالعديد من المشكالت البيئية الملحة علي مستوي االقليم او 
العالم. وروعي في مجموعة األفالم المنتجة أن يتم تلخيص 
المشكلة والحلول المقترحة في فيديو متحرك ال يزيد وقته 
مقاطع  في صورة  لتخرج  دقيقة ونصف،  إلى  دقيقة  عن 
المعلومات  وصول  وتضمن  بسهولة  تداولها  يتم  سريعة 

الكبر عدد ممكن من المستخدمين. 

وفي ذات السياق، سعت الهيئة إلى  تنويع أعمالها التوعوية 
بهدف تغطية العديد من الموضوعات الملحة، على سبيل 
المثال إنتاج فيديو تعريفي باخطار الخزان العائم )صافر(

وجهود  البحرية،  للبيئة  وتهديده  اليمنية  الشواطئ  علي 
عدد  تجاوز  حيث  التهديدات،  هذه  مواجهه  في  الهيئة 

مشاهدات هذا الفيديو عشرات االالف  خالل فترة وجيزة 
من تاريخ نشره.  وقد تم تخصيص مجموعة من االفالم 
تأثيرات  مثل  الصاعدة،  القضايا  من  عدد  حيال  للتوعية 
الحشف البحري، وتحمض المحيطات، والتي تفتقر بشكل 
بالرغم  المجتمعات،  بها وإدراكها لدي  التوعية  إلى  كبير 
تعالج  بينما  البحرية.  البيئة  تواجه  أهميتها كمشكالت  من 
أفالم أخرى قضايا رئيسية مازالت ماثلة مثل الصيد الجائر 
والتعريف  اإلقليم،  في  االسماك  مخزونات  علي  وتاثيره 
والتي  المحرمة  الصيد  وادوات  المستدام  الصيد  بمفهوم 
المستدامة  التنمية  ومفهوم  االقليم،  في  استخدامها  يحظر 
ودوره في الحفاظ علي ثرواتنا البيئية وتوفير فرص عمل 
في  والمجتمعات  االفراد  معيشة  مستوي  ورفع  مستدامة 

االقليم. 

  وقامت الهيئة مؤخرا بتطوير الموقع االكتروني الخاص 
المعلومات،  الي  الوصول  ويسر  سهولة  لضمان  بها 
باإلضافة إلى جهودها المستمرة في تطوير المكتبة الرقمية 
وتحويل جميع مطبوعات ومواد الهيئة التعليمية الي مواد 
الكترونية سهلة التداول بهدف تعزيز نشر المعرفة والوعي 

والتعليم البيئي. 
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 تعلم البيئة في ال�صغر مثل النق�ص علي الحجر

 ،)PERSGA( ــدن ــج ع ــر وخلي ــر االحم ــة البح ــى بيئ ــة عل ــة للمحافظ ــة االقليمي ــي الهيئ تول
التوعيــة البيئيــة ونشــر التعليــم البيئــي أهميــة قصــوى لمــا لــه مــن دور أساســي فــي تربيــة النشــئ 
علــي احتــرام وتقديــر ثرواتنــا البيئيــة والحفــاظ عليهــا وكيفيــة مواجهــه التحديــات البيئيــة ســواء 

االقليميــة أو العالميــة. 

فباإلضافة الي نشرات الهيئة التوعوية المختلفة أصدرت 
العربية  باللغات  االطفال  قصص  من  مجموعة  الهيئة 

الهدف  ــان  وك والفرنسية.  واالنجليزية 
المجموعة  ــذه  هـ ــن  م الــرئــيــســي 

االطفال  انتباه  شد  هو  القصصية 
وفي  االحـــداث  في  واشراكهم 
تم  فقد  وبالتالي  البيئة  حماية 
طارق  زيــاد  االطفال  اختيار 
ــطــفــالن  ــد )ال ــاج ومـــوســـي م

شخصيات حقيقية شاركتا تطوعياً 
في حمالت الهيئة للتوعية البيئية(. 

القصصية  المجموعة  هذه  وفــي  
وهو  القصة  بطل  هو  الطفل  يكون 

الشخصية الرئيسية التي تقود االحداث، 
فيشعر الطفل بعد قرائتها أن دوره في 

يقتصر علي  البيئة ال  حماية 
التعلم فقط، بل من الممكن 
مشاركة  الي  يتحول  أن 
ثرواتنا  حماية  في  فعالة 

ومواردنا البيئية. 

في سلسة مغامرات زياد 

يقوم الطفل زياد بالتعرف علي البيئات الحساسة والجميلة 
التي يتميز بها إقليم البحر األحمر وخليج عدن، مثل بيئات 
الشعاب المرجانية وغابات الشوري, 
فيتعرف علي اهميتها البيئية 
الحفاظ  فــي  ودورهـــا 
البيئي،  النظام  على 
الطبيعية،  والمخاطر 
صنع  مــن  التي  أو 
ــان الــتــي قد  ــس االن
تــهــدد ســالمــة هــذه 

البيئات الحساسة. 

سن  في  االطفال  فيتعلم 
صــغــيــر عــن الــتــغــيــيــرات 
االحتباس  وظــاهــرة  المناخية 
الحراري وتاثيراتها السلبية علي 
البيئات الحساسة، كما يتعرف 
االطـــــفـــــال عــلــي 
الوفيرة  الكائنات 
ــة  ــوعـ ــنـ ــتـ ــمـ والـ
بتلك  المرتبطة 
الحساسة  البيئات 
التنوع  ومــفــهــوم 
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البيولوجي ودور الشعاب المرجانية واشجار الشوري في 
توفير الحماية والغذاء للعديد من الكائنات الحية. 

يتعرف االطفال ايضا في المجموعة القصصية علي عدد 
من الكائنات المميزة في بيئة البحر االحمر وخليج عدن 
االسماك  وانـــواع  والدالفين  البحرية  السالحف  مثل 
االفقاريات  من  والعديد  االحمر  البحر  في  المستوطنة 

البحرية المهمة اقتصاديا وبيئيا لإلقليم.

كما يتعلم األطفال من خالل تلك القصص المثيرة خطورة 
النفايات البالستيكية والصلبة على الكائنات البحرية وكيف 
يمكن لهم المساهمة بشكل إيجابي في حمالت الزاتها كما 
كان لهم دورا فعاال في تعليم االخرين وكانوا مثاال يحتذي 
في  االحيان  بعض  في  سنا  منهم  اكبر  هم  لمن  ربما  به، 

االهتمام والحفاظ علي نظافة الشواطئ 

ان  اال  االســاس  هي  البيئة  حماية  ان  من  الرغم  وعلي 
المجموعة القصصية قامت بالتركيز علي مفهوم االقتصاد 
من  البحرية  لثرواتنا  المستدام  االستخدام  وكيفية  االزرق 
خالل تعلم االطفال عن مفوم التنمية المستدامة والسياحة 

البيئية والصيد المستدام. 

إن اطفال اليوم هم قادة الغد وال تهدف الهيئة من خالل هذه 
بالمعلومات االساسية  تزويدهم  إلى  القصصية  المجموعة 
تعزيز  إلى  أيضاً  تهدف  بل  فحسب،  البيئية  ثرواتنا  عن 
مفهوم ملكيتهم لهذه الثروات وانها نعمة من الله علينا يجب 
تقديرها والحفاظ عليها لهم اوال ولالجيال القادمة من اجل 

مستقبل اخضر مزدهر ومستدام.  

 

اإدارة النفايات البحرية المبعثرة

في اطار البرنامج اإلقليمي الخاص بإدارة النفايات البحرية المبعثرة الذي بدأته الهيئة في عام 2012، تقوم الهيئة بتنفيذ 
العديد من األنشطة، والتي تتركز بصورة رئيسية في المكونات التالية :

المسوحات الميدانية لتقييم النفايات الصلبة المبعثرة على الشواطئ،	 

برنامج الرصد والمراقبة الخاص بالنفايات البحرية المبعثرة 	 

البحر 	  في  البحرية  للنفايات  المستدامة  لإلدارة  اإلقليمية  العمل  خطة 

األحمر وخليج عدن

في 	  الخبرات  وتبادل  القدرات  وبناء  للتدريب  إقليمية ووطنية  ورش 

إدارة النفايات البحرية 

خالل 	  من  البحرية  والبيئة  الشواطئ  وتنظيف  التوعية  حمالت 

الشراكات المجتمعية
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العديد من هذه  بالتنسيق مع نقاط اإلتصال الوطنية في كل دول عضو. كما أن  المكونات  تنفيذ أنشطة أنشطة هذه  يتم 
األنشطة تتم بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، في إطار شراكة الهيئة المستدامة مع البرنامج في تنفيذ المبادرة 

اإلقليمية إلدارة النفايات المبعثرة منذ تأسيسها في 2012. 

تنفيذ مسوحات ميدانية لتقييم النفايات الصلبة المبعثرة على الشواطئ

ــد مــن المســوحات  ــذ العدي ــج عــدن بتنفي ــة البحــر األحمــر وخلي ــى بيئ ــة للمحافظــة عل ــة اإلقليمي قامــت الهيئ
الميدانيــة بشــكل دوري لتقييــم النفايــات المبعثــرة البحريــة علــى شــواطئ منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن 
ــة  ــذه المســوحات طريق ــى 2019. واســتخدمت ه ــن 2012 وحت ــدت م ــرة امت ــدول األعضــاء خــال فت ــي ال ف
التقييــم األساســي البصــري الســريع )Baseline Visual Rapid Survey(  للنفايــات الصلبــة، خاصــةً 
الباســتيكية، التــي تنتشــر علــى العديــد مــن  الشــواطئ، والتــي تســتهدف توفيــر بيانــات ومعلومــات حــول:

مدى تراكم النفايات الصلبة المبعثرة في المواقع التي يشملها المسح على امتداد الشواطئ؛. 	

األصناف السائدة للنفايات البحرية في كل موقع؛ . ٢

مصادر النفايات البحرية المبعثرة؛. 	

إختيار مواقع معينة ضمن البرنامج اإلقليمي لرصد النفايات البحرية المبعثرة على الشواطئ. 	

تدريب الفرق الوطنية المشاركة على طرق المسح والرصد المستخدمة، والتي تم اختيارها لتالئم السرعة . 	

والتغطية الجغرافية المطلوبة للمسوحات بالنظر إلى طول الشواطئ وتنوعها والمساحة الواسعة  لإلقليم 

التي يستهدفها البرنامج.
ومن خالل هذه المسوحات الميدانية تقوم الهيئة اإلقليمية 
بتقييم المواقع وتصنيفها حسب الحاجة إلى تنفيذ حمالت 
توعية وتنظيف شواطئ، لتنظمها الحقاً مع نقاط االتصال 
المستهدفة  المواقع  وإدراج  األعضاء،  الدول  في  الوطنية 
ضمن برنامج الرصد اإلقليمي للنفايات البحرية المبعثرة. 

من  المتوفرة  المعلومات  خالل  من  البرنامج  يقوم  كما 
المسوحات بالتعرف على أصناف هذه النفايات ومصادرها 
المحتملة- سواء من البر )األنشطة البرية(، أو البحر )مثل 
القوارب المحلية والسياحية والسفن العابرة(، وهذا يلعب 
دوراً أساسياً في إدارة النفايات المبعثرة في البيئة البحرية 
الميدانية  المسوحات  غطت  منطقة.  كل  في  فعال  بشكل 
لتقييم النفايات المبعثرة مواقع عديدة في شواطئ في  كل 

العربية؛  السعودية؛ جمهورية مصر  العربية  المملكة  من 
المملكة األردنية الهاشمية؛ جمهورية جيبوتي؛ جمهورية 
عدد  إجمالي  بلغ  حيث  اليمنية،  والجمهورية  السودان؛ 
المواقع الرئيسية التي تم مسحها في هذه الدول  ما يربو 
350 موقعاً، والتي شملت مواقع شواطئ في مدن  على 
لقوارب  ومراسي  قرى  تضم  أخرى  ومواقع  رئيسية، 
الصيد والسياحة )marinas( ومناطق  تغطيها أشجار 
التجمعات  عن  وبعيدة  مأهولة  غير  وشواطئ  شــورى، 
السكانية. وعند إجراء المسح كل شاطئ يتم توثيق موقع 

ومقاطع  والصور،  واإلحداثيات  المحلي  باإلسم   المسح 

فيديو توضح النشاط .
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برنامج الرصد اإلقليمي للنفايات البحرية المبعثرة وحمات النظافة للمواقع الملوثة
بعد تجميع معلومات وافية من خالل المسوحات المسوحات الميدانية لتقييم النفايات 

اإلتصال  نقاط  مع  وبالتنسيق  الهيئة  قامت  الشواطئ،  على  المبعثرة 
الوطنية، بتنفيذ برنامج رصد إقليمي لهذه النفايات على عدد من 

المواقع المطلة على شواطىء منطقة البحر األحمر وخليج 
الميدانية  المسوحات  نتائج  بناًء على  تم  عدن.  حيث 

إختيار مواقع محددة في شاطئ كل دولة.  ويهدف 
برنامج الرصد إلى جمع النفايات المبعثرة ودارسة 
أصنافها دورياً بالتركيز على هذه المواقع المختارة، 
ويشارك في هذه الدراسات فريق في كل دولة من 
دول الهيئة. كما يصاحب ذلك تنفيذ حمالت نظافة 

بمشاركة عمال نظافة وطالب المدارس يتم فيها إزالة 
النفايات من هذه المواقع ودراسة أصناف النفايات التي 

لدعم  المجمعة  الكميات  من  مزيد  ذلك  ويتيح  جمعها،  يتم 
والوزن؛  الكم  حيث  من  األصناف  تحليل  في  تساعد  التي  البيانات 

والتعرف على اصناف النفايات السائدة ومصادرها في كل موقع. 

كما تتضمن أنشطة برنامج الرصد اإلقليمي للنفايات فعاليات توعوية، باإلضافة إلى حمالت النظافة، بمشاركة الصيادين 
واألهالي وطالب المدارس في كل منطقة. ويمّكن البرنامج أيضاً إجراء دراسات تحليلية لمتابعة مواقع الرصد، والتعرف 
على معدالت تراكم أصناف النفايات، واالستفادة من نتائج الدراسات في تكييف السياسات والخطط واإلجراءات المناسبة  

إلدارة النفايات المبعثرة. 

خطة العمل اإلقليمية لإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة في البحر األحمر وخليج عدن 
تماشيا مع المادة السابعة )الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة(  من البروتوكول اإلقليمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة 
البرية في البحر األحمر وخليج عدن، قامت الهيئة االقليمية للمحافظة على بيئة البحراألحمر وخليج عدن بتطوير »خطة 
إقليمية لإلدارة المستدامة للنفايات البحرية في البحر األحمر وخليج عدن« في عام 2018. وقد تم إعداد مسودة هذه الخطة 
وإرسالها إلى الدول األعضاء أوالً، ومن ثم تمت مناقشتها في ورشة إقليمية عقدت في مقر الهيئة اإلقليمية بجدة، المملكة 
العربية السعودية،  في أبريل 2018.  وقد تم تطوير هذه الخطة وعقد الورشة اإلقليمية في إطار شراكة الهيئة مع برنامج 

األمم المتحدة للبيئة وبتمويل من برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية. 

شارك في الورشة عدد من متخذي القرار والخبراء المعنيون من جهات مختلفة، من ضمنهم البلديات، ووزارات البيئة، 
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المكونات  على  واإلتفاق  النهائية  المسودة  وإجازة  مناقشة  بهدف  الهيئة  دول  جميع  من  والموانئ  السواحل،  وحرس 
واإلجراءات ذات األولوية المقترحة في الخطة اإلقليمية.

تحتوي »خطة العمل اإلقليمية لإلدارة المستدامة للنفايات 
البحرية في البحر األحمر وخليج عدن« التي تم تبنيها 
على إجراءات مختلفة ضمن سبع مكونات، بما في ذلك  
البحر  من  المبعثرة  النفايات  بإزالة  الخاصة  المكونات 
وتشجيع القطاع الخاص في تدوير هذه النفايات. يندرج 
تحت كل مكون من مكونات الخطة اإلقليمية إجراءت تم 
تصنيفها وتقييمها حسب األولوية، حيث تشمل اإلجراءات 
ذات األولويات العالية رفع الوعي البيئي حول النفايات 
البحرية المبعثرة واضرارها على البيئة البحرية، وإعداد 

دليل إسترشادي إقليمي للمساعدة في إعداد خطط وطنية إلدارة هذه النفايات المبعثرة وتطويرها في الدول األعضاء. 
وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بتنفيذ إجراءت الخطة اإلقليمية بشكل عام، ومتابعة دعم دول األعضاء في إعداد هذه الخطط 

الوطنية بشكل خاص.

عقد فعاليات وطنية توعوية عن النفايات البحرية المبعثرة
قامت الهيئة اإلقليمية بتنظيم فعاليات وطنية توعوية حول النفايات البحرية المبعثرة في الدول األعضاء، والتي تأتي ضمن 
إطار خطة العمل اإلقليمية لإلدارة المستدامة للنفايات البحرية في البحر األحمر وخليج عدن. وتشمل هذه الفعاليات عقد 
ورش عمل واجتماعات توعوية عن النفايات البحرية وحمالت نظافة. وقد شاركت فئات مختلفة، منها  متخذي القرار 
ومعلمين مدارس وأخصائين معنين،  في فعاليات هذه الورش. ودرجت الهيئة في ختام هذه الورش على تنظيم حمالت 
نظافة للشواطىء بمشاركة المجتمع المحلي وطالب المدارس، والتي تنفذ تحت الشعار اإلقليمي » نظفوا بحارنا ». وتعتبر 
فعاليات التوعوية والتثقيف البيئي عن النفايات البحرية وأضرارها علي البيئة والكائنات البحرية أحد اإلجراءات ذات 

األولوية ضمن خطة العمل اإلقليمية. 

الدليل اإلسترشادي إلعداد خطط وطنية إلدارة النفايات البحرية المبعثرة 
أعدت الهيئة »الدليل االسترشادي إلعداد خطط وطنية إلدارة النفايات البحرية المبعثرة«، والذي يعتبر أحد اإلجراءات 
ذات األولوية ضمن خطة العمل اإلقليمية لإلدارة المستدامة للنفايات البحرية في البحر األحمر عدن. وقد تم إعداد هذا 
الدليل باللغة اإلنجليزية في عام 2019، وتم إصداره الحقا باللغة العربية في عام 2020. ويهدف هذا الدليل إلى تسهيل 
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إعداد الخطط الوطنية للدول األعضاء ضمن إطار موحد بشكل عام. ويقدم هذا الدليل خطوط استرشادية إلدراج المكونات 
الموجودة في الخطة اإلقليمية، ومقترحات لطرق اختيار وتكييف األنشطة واضافة إجراءات أخرى ضمن كل مكون، مما 

يمكن من تطوير الخطة الخاصة بكل دولة حسب االولويات المحددة على المستوى الوطني.   

خطط العمل الوطنية لإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة
بعد استكمال إعداد الدليل اإلسترشادي سعت الهيئة إلى مساعدة الدول األعضاء في إعداد خطط العمل الوطنية لإلدارة 
المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة، حيث قامت الهيئة بالتواصل والتنسيق مع نقاط اإلتصال الوطنية للبدء في إعداد هذه 
المستدامة  الوطنية لإلدارة  العمل  إعداد مسودة خطة  تم حتى اآلن  لكل دولة عضو. وفي هذا اإلطار  الوطنية  الخطط 
للنفايات البحرية المبعثرة في المملكة العربية السعودية على ساحل البحر األحمر بالتنسيق مع المركز الوطني إلدارة 
النفايات التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع استكمال إعداد مسودة الخطط 

الوطنية للدول األعضاء األخرى قبل نهاية عام 2021.    

مشاركة الهيئة في الفعاليات الدولية الخاصة بالنفايات البحرية المبعثرة 
أصبحت النفايات البحرية المبعثرة، وخاصة النفايات البالستيكية، تحظى باهتمام عالمي، ويسعي المجتمع الدولي حثيثاً 
إلى إتخاذ إجراءات دولية إلدارتها والتخفيف من أضراراها  على البيئة والكائنات البحرية. وتزايد هذا اإلهتمام بشكل 
ملحوظ منذ عام 2018 من خالل عقد اجتماعات دولية وإقليمية للتعامل مع المشكلة. وقد شاركت الهيئة في العديد من 

هذه الفعاليات، وكان من أهم االجتماعات التي عقدت في عام 2018:

اإلجتماع الدولي األول لمجموعة الخبراء حول النفايات البحرية المبعثرة والميكروبالستيك- التابع لألمم 	 

المتحدة للبيئة. كينيا، نيروبي،29 - 31 مايو 2018.

األبيض 	  البحر  في  المبعثرة  البحرية  البحرية  النفايات  حول  اإلقليمي  التعاون  لبرنامج  الثالث  اإلجتماع 

المتوسط. أزمير، تركيا،-11 14 أكتوبر 2018.

اإلجتماع الرابع العالمي لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية التعاون اإلقليمي- 	 

لألمم المتحدة للبيئة. بالي، أندونسيا،31 أكتوبر- 1 نوفمبر 2018.

اإلجتماع الدولي الثاني لمجموعة الخبراء حول النفايات البحرية المبعثرة والميكروبالستيك- التابع لألمم 	 

المتحدة للبيئة. جنيف، سويسرا، -2 6 ديسمبر 2018.
الحقاً، شاركت الهيئة خالل األشهر القليلة الماضية في عدة فعاليات دولية في هذا الخصوص، حيث تهدف الهيئة من خالل 
ذلك عكس جهود اإلقليم، وتبادل الخبرات والمعرفة مع المناطق األخرى في العالم، باالستفادة من شراكتها مع برنامج 
األمم المتحدة للبيئة في دعم هذا الجانب من أنشطة الهيئة. ويمكن إيجاز أبرز الفعاليات الدولية التي شاركت فيها الهيئة 

مؤخراً فيما يلي: 
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انشطة  لمناقشة ربط  البرية  البحرية من األنشطة  البيئة  العالمي لحماية  العمل  إجتماع برنامج 
البرامج اإلقليمية بمنصة الشراكة لبرنامج النفايات البحرية المبعثرة،  22 مارس 2021:

)GPA( شاركت الهيئة في إجتماع دولي نظمه عن بعد برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية
التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، حيث تم تنظيم االجتماع من مقر األمم المتحدة بنيروبي، كينيا في 22 مارس 2021. 
هدف اإلجتماع لمناقشة آليات ربط األنشطة التي تنفذها البرامج والمنظمات اإلقليمية بمنصة الشراكة العالمية للنفايات 
البحرية المبعثرة، وتم من خالل اإلجتماع عرض إرشادي حول مكونات وأقسام المنصة وسبل تفعيل آلية تبادل المعلومات 
بالنفايات  الخاص  اإلقليمي  البرنامج  انشطتها ضمن  تقريرا عن  الهيئة  المنصة، وقدمت  المستفادة من خالل  والدروس 

البحرية المبعثرة والمخرجات التي يتم تبادلها عبر المنصة الدولية في هذا الجانب.  

ورشة إقليمية للبنك الدولي حول النفايات البحرية الباستيكية، المملكة المغربية، مارس 2021
بناءا على دعوة موجهة من البنك الدولي، شاركت الهيئة في ورشة إقليمية عن بعد حول إدارة النفايات البحرية تم تنظيمها 
في 24 مارس 2021 من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بالمملكة المغربية بالتعاون مع البنك الدولي. ناقشت هذه 
الورشة  التحديات التي تواجة منطقة شمال أفريقيا،  والتدابير المقترحة لحماية البيئة البحرية من النفايات البحرية المبعثرة 
البالستيكية على المستوى اإلقليمي. وقد شارك في هذا الورشة أكثر من 100 مختص من دول شمال أفريقيا ودول أخرى 

مجاورة بجانب خبراء دوليين.  

إجتماع مجموعة عمل منهج النظام البيئى والنفايات البحرية في المتوسط، 30 مارس 2021
الهيئة في  المتوسط، شاركت  للبيئة-خطة عمل  المتحدة  بناءا على دعوة من برنامج األمم 

إجتماع إقليمي عن بعد حول البرنامج اإلقليمي لبرنامج للنفايات البحرية التابع خطة عمل 
البحر األبيض المتوسط - برنامج األمم المتحدة للبيئة، والذي تم تنظيمه من في أثينيا 

النفايات  بين  الربط  مناقشة  إلى  اإلجتماع  وهدف   .2021 مارس   30 في  باليونان 
البحرية ومنهج النظام البيئي في منطقة البحر األبيض المتوسط، واإلستراتيجيية 
اإلقليمية لمؤشرات برنامج الرصد والمراقبة. وتم خالل اإلجتماع تقديم عروض 
للنفايات  الرقابية  برامجها  أنشطة  برشلونة حول  إتفاقية  في  األعضاء  الدول  من 

الميكروبالستيكية في منطقة البحر األبيض المتوسط. وتأتي دعوة الهيئة ومشاركتها 
في هذا اإلجتماع في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في 

مجال إدارة النفايات البحرية والميكلروبالستك ضمن مبادرة برنامج 
األمم المتحدة في هذا الشأن. وشارك في هذا االجتماع أكثر من 40 
جهات  من  ممثلين  إلى  باإلضافة  المتوسط  البحر  دول  من  مختص 

دولية وإقليمية.
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ا�صتخدام الم�صتات ودورها في اال�صتجابة 
لحوادث الت�صرب النفطي البحري

يعــد اســتخدام المشــتتات إحــدى االســتراتيجيات المتاحــة لاســتجابة فــي حالــة حــدوث تســرب 
نفطــي فــي البحــر .يمكــن أن يحقــق فوائــد حقيقيــة فــي الحــد مــن اآلثــار البيئيــة المحتملــة 
علــى الســاحل والمناطــق الحساســة عنــد اســتخدامه فــي الظــروف المناســبة. أحــد العوامــل 
الرئيســية عنــد اســتخدام المشــتتات هــو القــدرة علــى االســتجابة بســرعة والحصــول علــى 
ــة  ــول عملي ــادات ح ــر إرش ــم توفي ــادةً ، يت ــرار مبســطة للســماح باســتخدامها. ع ــة ق عملي
صنــع القــرار فــي سياســة اســتخدام المشــتتات الوطنيــة وفقًــا لنهــج تحليــل صافــي المنفعــة 
البيئيــة )NEBA( مــن أجــل تجنــب، أو الحــد مــن اآلثــار المحتملــة الســتخدام المشــتتات فــي 

عمليــات االســتجابة .

في هذا السياق،  وفى اطار جهود الهيئة لبناء قدرات الدول األعضاء في المجاالت المتعلقة بمكافحة حوادث التلوث 
النفطي وآثارها السلبية على صحة اإلنسان والبيئة البحرية والساحلية، نظمت الهيئة سلسلة من ورش العمل التدريبية 

التخطيط  قدرات  تعزيز  بهدف  اإلنترنت،  عبر  والندوات  بعد(  )عن 
 ، البحري  النفطي  التسرب  لحوادث  للطوارئ واالستعداد واالستجابة 
يناير   28 إلى   26 من  الفترة  خالل  المشتتات  استخدام  ذلك  في  بما 

.2021

استجابة  كخيار  المشتات  استخدام  حول  عامة  خلفية  المقالة  هذه  تقدم 
المعلومات  بعض  بإيجاز  وتوضح  النفطي،  التسرب  لحوادث  فعال  
المهمة المتعلقة باتخاذ القرار بشأن استخدام المشتتات، وعملية التخطيط 

والتحكم، ودورها في االستجابة لحوادث التسرب النفطي البحري.

لماذا ومتى تستخدم المشتتات؟
الهدف األساسي من استخدام المشتتات هو تقليل كمية الزيت العائم عن 
طريق تشجيع تكوين قطرات صغيرة تبقى أو تصبح حبيسة في عمود 

شكل 1 : يمكن أن يكون معدل مصادفة الماء، حيث تتعرض لمزيد من االنحالل والتخفيف.
النفط في عرض البحر منخفًضا
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يمكن أن تكون المشتتات استراتيجية فعالة لالستجابة للتسرب النفطي عندما ال تكون لزوجة الزيت في درجة حرارة 
مياه البحر العادية عالية جداً )أقل من 5000 سنتيستروكسcst ( ويمكن تحقيق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، ال سيما 

عندما تكون تقنيات االستجابة األخرى في البحر محدودة بسبب الظروف الجوية أو قلة الموارد. 

ومع ذلك، كما هو الحال مع تقنيات االستجابة األخرى، فإن للمشتتات أيضاً محدداتها، ويجب األخذ في االعتبار 
خصائص الزيت الذي تتم معالجته وحالة البحر والطقس والحساسيات البيئية.

كيف تعمل منتجات المشتتات الكيميائية؟
المواد  وتتحرك  الزيت،  داخل  في  المشتتة  المادة  تتغلغل  العائمة،  الزيت  بقعة  على  المشتتة  المادة  يتم رش  عندما 
الخافضة للتوتر السطحي )Surfactant( في المشتت إلى الحد الفاصل بين الزيت والماء، وتتوجه بحيث يكون 
الجزء المحب للماء من جزيء المادة الفعالة في الماء والجزء المحب للدهون في الزيت. هذا يؤدي إلى التقليل بشكل 
كبير من الحد الفاصل بين الزيت والماء ومن ثم يتيح لطاقة الخلط الناتجة عن األمواج )أو أية مدخالت طاقة أخرى( 

تحويل نسبة عالية جداً من كمية الزيت المعالجة بالمشتت إلى قطرات زيت صغيرة )شكل 2(

)أ(

)ب(

شكل 2: أ  كيف يعمل منتج المشتت الكيميائي ،  ب( المراحل المختلفة لتشتت الزيت
)ipieca 2015 :المصدر(
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تكوين المشتتات الحديثة     
تتكون المشتتات الحديثة من خليط من العوامل النشطة السطحية )المواد الخافضة للتوتر السطحي( المذابة في مذيب 

أو خليط من المذيبات، وغالبًا ما تشمل المكونات:

المواد غير األيونية الخافضة للتوتر السطحي )Non-Ionic Surfactant( - وهي عادة مشتقات 	 

 sorbitan oleate and polyethoxylated( السوربيتان  إيثوكسيالت  وبولي   أوليات 

 )derivatives

مواد أنيونية خافضة للتوتر السطحي - بشكل أساسي ثنائي أوكتيل سلفوساكسينات الصوديوم 	 

المذيبات الهيدروكربونية - نواتج التقطير الخفيفة المعالجة بالهيدروجين	 

مذيبات أخرى - عادة مشتق جليكول إيثر	 

 
شكل 3: تحتوي المشتتات على نفس المكونات المستخدمة في العديد من السلع المنزلية

)ipieca 2015 (  المصدر

ــة  ــة )NEBA( لموازن ــة البيئي ــي المنفع ــل صاف ــوم تحلي  مفه
ــة  ــات البيئي التفاع

نــادراً مــا يكــون اتخــاد القــرار بشــأن اســتخدام المشــتتات مــن عدمــه واضحــاً للغايــة، والبــد 
ــة  ــك عملي ــي ذل ــا ف ــارات االســتجابة )بم ــف خي ــوب لمختل ــا والعي ــن المزاي ــة بي ــن الموازن م
ــاحلية  ــق الس ــة المناط ــة لحماي ــات المتضارب ــة، واألولوي ــة التكلف ــي(، وفعالي ــكك الطبيع التف

ــوث. ــة مــن أضــرار التل والمــوارد البحري
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في العديد من الحاالت، سوف يتحتم إجراء تقييم متوازن لصافي المنفعة البيئية واالقتصادية، بالتشاور الوثيق مع 
البيئية NEBA(( هو النهج المتبع  السلطات الوطنية والمحلية، قبل االستخدام. يعد إجراء تحليل صافي المنفعة 
لتحديد اآلثار البيئية واالجتماعية – االقتصادية المحتملة )لكل من بقعة النفط المتسربة وخيارات االستجابة( ومقارنة 

الفوائد البيئية لكل من هذه الخيارات، مما يساعد في اختيار أدوات وطرق االستجابة األنسب.

ومن خالل هذا التحليل، يجب مراعاة العديد من العوامل، على سبيل المثال: 

في 	  والتخفيف  التفكك  وسرعة  للتيار،  وفقاً  )االنجراف  المعالج  الزيت  سلوك  االعتبار  بعين  األخذ 

العمود(، وسلوك الزيت غير المعالج )االنجراف وفقاً للتيار والرياح(؛

تقييم الموارد المختلفة التي ستعنى إما بالزيت المعالج أو بالزيت السطحي؛	 

تقييم حساسية الموارد المختلفة المعنية تجاه الزيت المشتت وتجاه الزيت السطحي )غير المشتت(؛	 

األخذ في االعتبار أيضاً اإلطار الزمني الستعادة العناصر التي قد تتأثر.	 
تساعد هذه التحليالت صانعي القرار عند النظر فيما إذا كان استخدام المشتتات مناسباً أم ال، لتقليل الضرر البيئي 

واالقتصادي.

االعتبارات االقتصادية
تلعب العوامل االقتصادية دوراً مهماً في اتخاذ القرار بشأن استخدام المشتتات، وعلى سبيل المثال، قد يمد شاطئ 
أو مرسى سياحي االقتصاد المحلي بدخل كبير )على األقل موسمياً( ، وبالتالي يكون هدفاً ذا أولوية للحماية باستخدام 

الرش بالمشتتات البحرية، إذا كان ذلك مناسباً.

ومع ذلك، قد ال يكون استخدام المشتتات هو الخيار األنسب بالقرب من مصادر المياه ألنظمة التبريد ومحطات تحلية 
العمليات  على  الضارة  اآلثار  من  االستجابة  تقلل  أن  يجب  الحاالت،  هذه  مثل  في  السمك.  أحواض  أو   ، المياه 
المثال، مناطق  الحاالت، قد تتطابق االعتبارات االقتصادية والبيولوجية؛ على سبيل  الصناعية. أيضا فى بعض 
غابات المنغروف لها أهمية كبيرة على الصعيدين البيئي واالقتصادي وبالتالي تتطلب حماية ذات أولوية، والتي قد 

يتطلب استخدام الرش بالمشتت البحري لمنع الزيت من الوصول إليها.

خيارات االستخدام 
يمكن استخدام المشتتات بطريقة جيدة من السفن والطائرات المزودة بالمعدات المناسبة. عادةً ما يتم رش المشتتات 
من السفن من خالل مجموعة من فوهات الرش  المخصصة لتوصيل المشتت بالحجم الصحيح للقطرات من أجل 

ضمان مالمسة الزيت.
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يمكن أن يتم رش المشتت من خالل طائرة متخصصة، مع خزانات مدمجة وأذرع رش مناسبة للتطبيق بشكل مناسب 
من الهواء. يمكن تجهيز ذلك، بجانب الطيارين والمشغلين المدربين جيًدا.

 Blowout( عند تسرب الزيت انفجار الوضع)source(  يمكن أيضاً استخدام المشتتات ورشها مباشرة على المنبع
situation( في قاع البحر. يتم ذلك باستخدام معدات متخصصة يتم نشرها تحت سطح البحر )نظام حقن المشتتات 
تحت سطح البحر / SSDI(. تتميز هذه التقنية بعدد من المزايا، من أهمها زيادة كفاءة استخدام المشتت، والحد من 

كمية الزيت والمركبات العضوية المتطايرة التي يمكن أن تصل إلى سطح البحر )شكل 4(.

   شكل 4: استخدام المشتتات من السفن والطائرات وأثناء حالة تسرب  فجائي في 
)ipieca 2015( :قاع البحر. المصدر
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 مزايا وعيوب استخدام المشتتات
من خالل التخطيط الشامل، يمكن استخدام المشتتات بفعالية ومعالجة مناطق أوسع من النفط العائم بسرعة أكبر مقارنة 

بتقنيات االستجابة األخرى. االستخدام الفعال للمشتتات له الفوائد التالية:

يقلل من الضرر على المدى الطويل والذي قد يلحق بالحياة البرية والموائل الساحلية  الحساسة، كما يقلل 	 

من اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي يمكن أن تحدث إذا لم يتم استخدام المشتتات وبقي النفط على السطح 

أو وصل إلى المياه الساحلية والشواطئ.

يزيد من معدل التحلل الحيوي للزيت وبالتالي يسرع من تفككه الطبيعي واستيعابه في البيئة. 	 

يمكن أن تقلل األبخرة الضارة المحتملة في محيط التسرب وتوفر فائدة أمان ألي مستجيب يقوم بأنشطة 	 

على متن السفن في المنطقة المجاورة ، باإلضافة إلى تقليل تعرض المستجيبين والمجتمعات المحلية للنفط 

في السياق األوسع.

تقليل الحاجة إلى عمليات تنظيف السواحل التي يحتمل أن تكون واسعة النطاق وطويلة األمد.	 

النفايات 	  هذه  تجلب  السواحل؛  تنظيف  بعمليات  غالباً  المرتبطة  النفايات  من  كبيرة  كميات  تكوين  تجنب 

تحديات بيئية خطيرة أثناء التعامل معها وتخزينها والتخلص منها.
ومع ذلك، هناك خطر محتمل يتمثل في تعرض الكائنات البحرية التي تعيش في عمود الماء العلوي لفترة وجيزة لغيوم 
منتشرة من قطرات الزيت المشتتة ومركبات الزيت القابلة للذوبان في الماء، بدرجة أكبر مما لو لم يتم استخدام المشتتات. 
يمكن أن يكون لهذا التعرض للزيوت المشتتة تأثيرات سامة على الكائنات البحرية. وأظهرت التجارب السابقة في العديد 
من حوادث التسرب النفطي الرئيسية أن اآلثار السلبية على الكائنات البحرية الناجمة عن التراكيز المرتفعة للنفط المشتت 
 Lunel et al.,1999;( في المياه التي يزيد عمقها عن 10 أمتار بسبب استخدام المشتتات كانت محلية وقصيرة األمد

.)Henry, 2005
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مراقبة استخدام المشتت
تحتاج القيادة الموحدة )unified command(  إلى معرفة ما إذا كانت عملية رش المشتتات فعالة على النفط العائم 
في البحر أثناء عملية االستجابة لحوادث تسرب الزيت في البيئة البحرية. إدراكاً لذلك، تم في منتصف تسعينيات القرن 
 SMART )Special Monitoring of Applied Response ب  يعرف  بروتوكول  تطوير  الماضي  
األمريكية  الوطنية  اإلدارة  )مثل  أخرى  ووكاالت   )USCG( األمريكي  السواحل  خفر  بواسطة   )Technologies

للمحيطات والغالف الجوي NOAA  ووكالة حماية البيئة األمريكية  US EPA، إلخ(..

ال يقتصر بروتوكول SMART على التسربات النفطية بل يمكن تكييفه ليتناسب مع االستجابة لحوادث تسرب المواد 
الخطرة حيث يجب مراقبة انبعاثات الجسيمات في الهواء، وتسرب المواد الكيميائية الهيدروكربونية في المياه العذبة أو 

البحرية.

 يتكون بروتوكول SMART من ثالثة مستويات:

 	)visual monitoring( المستوى األول: المراقبة البصرية

 	 real-time( الحقيقي  الوقت  في  المائي  العمود  ورصد  البصرية  المراقبة  بين  يجمع  الثاني:  المستوى 

 )UV fluorometer ( باستخدام مقياس التألق باألشعة فوق البنفسجية  )water column monitoring

على عمق واحد مع جمع عينات المياه لتحليلها الحقاً )شكل 5(.

الخاصة 	  المعلومات  احتياجات  لتلبية  الثاني  المستوى  من  المياه  مراقبة  نطاق  توسيع  الثالث:  المستوى 

بالحادث. قد يشمل ذلك المراقبة على أعماق متعددة من 1 إلى 10 أمتار، )باستخدام مقياس التألق باألشعة 

فوق البنفسجيةUV fluorometer ( باإلضافة ألخذ قياسات جودة المياه .

 الشكل 5: مراقبة فعالية المشتت باستخدام قياس التألق باألشعة فوق البنفسجية
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ور�صة العمل التدريبية االإقليمية حول 
»ا�صتخدام الم�صتتات في اال�صتجابة لحوادث 

الت�صرب النفطي البحري«- يناير 2021

ــج عــدن ورشــة عمــل  ــة البحــر األحمــر وخلي ــى بيئ ــة للمحافظــة عل ــة اإلقليمي نظمــت الهيئ
ــي االســتجابة لحــوادث التســرب  ــد حــول »اســتخدام المشــتتات ف ــة عــن بع ــة إقليمي تدريبي
ــر 2021. ــى 28 يناي ــرة مــن 26 إل ــام خــال الفت ــة أي ــى مــدى ثاث ــك عل النفطــي البحــري« وذل

هدفت الورشة إلى تعزيز معرفة وخبرات المشاركين في 
مجال باستخدام المشتتات كجزء من عمليات االستجابة 
في  وأهميتها  البحرية،  البيئة  في  النفط  تسرب  لحوادث 
التلوث  آثار  من  للحد  وفعالة  سريعة  استجابة  تحقيق 
الحساسة  والموائل  البحرية  البيئية  النظم  على  النفطي 
ومصادر الرزق للمجتمعات الساحلية. كما هدفت ورشة 
العمل لتمهيد الطريق لوضع خطة عمل إلعداد خطوط 
استرشادية الستخدام المشتتات في مكافحة التلوث النفطي 
البحر األحمر وخليج عدن.  إقليم  البحرية في  البيئة  في 

وقد شارك في فعاليات هذه الورشة حوالي 40 متخصصاً 
يمثلون مختلف الجهات ذات الصلة في دول الهيئة.

عامة  نظرية  خلفية  بالورشة  التدريب  برنامج  تضمن 
اإلعداد  ناحية  من  استخدامها،  وكيفية  المشتتات،  حول 
خالل  رشها  عند  اتباعها  يجب  التي  واآلليات  لذلك، 
االستجابة لحوادث التسرب النفطي، بالتركيز على تعميق 
في  أخذها  يجب  التي  المعايير  حول  المشاركين  فهم 
الممارسات  وأفضل  المشتتات،  استخدام  عند  االعتبار 
المتبعة في هذا المجال. وقد اشتمل البرنامج سلسلة من 
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العروض التقديمية الفنية واستعراض عدد من السيناريوهات 
الستخدام المشتتات في االستجابة لحوادث التسرب النفطي 
تم  كما  الحالة.  دراسات  من  عدد  إلى  باإلضافة  البحري، 
التركيز على مناقشة إجراءات تحليل صافي المنفعة البيئية؛ 
 – واالجتماعية  البيئية  ــار  اآلث لتحديد  متبع  نهج  وهــو 
االقتصادية المحتملة )لكل من بقعة النفط المتسربة وخيارات 
االستجابة( ومقارنة الفوائد البيئية لكل من هذه الخيارات، 
السريع حيال اختيار أدوات  القرار  اتخاذ   مما يساعد في 

وطرق االستجابة األنسب. 

من  الخبراء  من  مجموعة  بالورشة  التدريب  فريق  ضم 
في  متخصصة  فرنسية  شركة  وهــي   OTRA شركة 
المخلفات  وإدارة  النفطي  التسرب  لحوادث  االستجابة 
للعلوم  العربية  األكاديمية  من  وخبراء  البيئية،  والخدمات 
جمهورية   – باالسكندرية  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 

مصر العربية، باإلضافة لخبراء الهيئة اإلقليمية.

للمشاركين  وفعالة  ممتازة  منصة  الورشة  هذه  وفــرت 
في  المشتتات  استخدام  حول  والخبرة  المعرفة  الكتساب 
االستجابة لحوادث التسرب النفطي، وكان من الواضح من 
خالل العديد من مداخالت المشاركين أن موضوع استخدام 
المشتتات يحظى باهتمام كبير في اإلقليم، وأن أنشطة بناء 
القدرات هذه تساهم بشكل كبير في تعزيز المعرفة. عالوة 
على ذلك، سلطت الورشة الضوء على الحاجة إلى تحليل 
البيئة  على  المشتتات  الستخدام  المحتملة  الضارة  اآلثار 
البحرية في دول الهيئة، وإعداد سياسات وطنية فيما يتعلق 
باستخدامها مع اتباع نهج إقليمي لمراجعتها أو تطويرها. 
إقليمية  استرشادية  خطوط  بتطوير  الورشة  أوصت  كما 
وخليج  األحمر  البحر  منطقة  في  المشتتات  استخدام  بشأن 

عدن.

Credit ITOPF
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عقد أمين عام الهيئة اجتماعاً عن بعد مع فريق التدابير الوقائية التابع لقسم البيئة البحرية 
في المنظمة البحرية الدولية، وذلك في 21 يناير 2021.وقد جاء انعقاد هذا االجتماع في 
إطار تنفيذ قرار المجلس الوزاري للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج 
عدن رقم )م هـ – 18/6 2019/05/22( بشأن تفعيل إعان منطقة البحر األحمر وخليج عدن 
كمناطق بحرية خاصة بحسب متطلبات االتفاقية الدولية لمنع التلّوث من السفن )ماربول( 
وفي أعقاب استكمال تنفيذ البرنامج اإلقليمي لتقييم الوضع الراهن لمرافق استقبال الزيوت 
والنفايات الناتجة عن السفن في موانئ الدول األعضاء في الهيئة، وبناًء على طلب من 

الهيئة اإلقليمية.

هدف االجتماع لمناقشة الخطوات المطلوبة لتحديد موعد لتفعيل منطقة البحر األحمر وخليج عدن كمناطق خاصة بحسب 
اتفاقية ماربول، وأهمية وجود مرافق استقبال مناسبة وكافية في جميع الموانئ الموجودة داخل المنطقة الخاصة قبل تقديم 
اإلخطار إلى المنظمة البحرية الدولية والتحديات التي يمكن مواجهتها في حالة تحديد موعد اإلعالن. وقد تمت مناقشة 
المنظومة العالمية المتكاملة لمعلومات النقل البحري )GISIS( التي تعتبر إحدى األدوات الهامة لمساعدة الدول األعضاء 
 )GISIS( على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب متطلبات المنظمة البحرية الدولية. حيث تظهرمنظومة
بأن العديد من الموانئ في إقليم البحر األحمر وخليج عدن ال تتوفر لديها مرافق استقبال مناسبة وكافية. وفي هذا الصدد، 
من المهم أن تقوم الدول األعضاء بتحديث معلوماتها في المنظومة وتوفير مرافق استقبال مناسبة وكافية في الموانئ حتى 

يتم إعالن منطقة البحر األحمر وخليج عدن كمناطق خاصة.

وبناءاً على نتائج هذا االجتماع، نظمت الهيئة الحقاً في فبراير 2021 ورشة إقليمية حول الموضوع مواصلةً لجهودها 

اجتماع اأمين عام الهيئة مع المنظمة البحرية الدولية
)21 يناير 2021( ب�صاأن تفعيل اعلن البحر االأحمر وخليج عدن 

كمناطق خا�صة بالبحر تحت اتفاقية ماربول
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اإلطــار.  هذا  في  المتصلة 
الهيئة  أن  بالذكر  والجدير 
مكثفة  جــهــوداً  تبذل  ظلت 
اإلقليم  في  القدرات  لتعزيز 
األعضاء  الــدول  ومساعدة 
أحكام  وتنفيذ  االنضمام  في 
عام،  بشكل  ماربول  اتفاقية 
بمرافق  المتعلقة  واالحكام 
االستقبال بشكل خاص. ويتم 
فيما  الــدول  مع  التواصل 
يــتــعــلــق بــتــوفــيــر مــرافــق 

االستقبال الكافية والمناسبة، وتحديث البيانات، والرد على مالحظات السفن التي تؤمها، والذي يلعب دوراً رئيسياً لقبول 
أي طلب رسمي من دول اإلقليم لتحديد موعد لتفعيل البحر األحمر وخليج عدن كمناطق خاصة يتم تقديمه للجنة حماية 

.)MEPC( البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية

ور�صة عمل تدريبية اإقليمية افترا�صية حول »الو�صع الراهن لمرافق اال�صتقبال 
في الموانئ المطلة على البحر االأحمر وخليج عدن« 17-18 فبراير 2021

ــذ قــرار المجلــس الــوزاري للهيئــة )م هـــ – 18/6 2019/05/22( بشــأن تفعيــل  فــي إطــار تنفي
»إعــان منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن كمناطــق بحريــة خاصة« بحســب متطلبــات االتفاقية 
الدوليــة لمنــع التلــّوث مــن الســفن )ماربــول(،  وفــي ضــوء االنتهــاء مــن تنفيــذ الدراســة اإلقليميــة 
ــام  ــن ع ــاع أمي ــج اجتم ــة، ونتائ ــدول األعضــاء بالهيئ ــئ ال ــي موان ــتقبال ف ــق االس ــم مراف لتقيي
ــة الدوليــة، نظمــت الهيئــة  ــة بهــذا الموضــوع  بالمنظمــة البحري الهيئــة مــع الجهــات ذات الصل
بالتعــاون مــع المنظمــة البحريــة الدوليــة )IMO( ورشــة عمــل إقليميــة عــن بعــد حــول »اتفاقيــة 
ماربــول وتفعيــل إعــان البحــر األحمــر وخليــج عــدن كمناطــق خاصــة« وذلــك خــال يومــي 17-

18 فبرايــر 2021

مرافق  بكفاية  يتعلق  فيما  خبراتهم  وتعزيز  المشاركين  وتعريف  اإلقليمي  البرنامج  نتائج  لمناقشة  العمل  ورشة  هدفت 
المتكامل  العالمي  الشحن  المعلومات  اإلبالغ من خالل منظومة  أهمية  الضوء على  تسليط  وتم  الموانى،  في  االستقبال 
منظومة  توفر  حيث  ماربول.  اتفاقية  الفعال ألحكام  التنفيذ  من  هام  كجزء  الدولية  البحرية  للمنظمة  التابعة   )GISIS(
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GISIS بيانات عن مرافق استقبال جميع فئات النفايات المتولدة من السفن. كما هدفت الورشة الى توضيح الخطوات 
المستقبلية المطلوبة لتسريع تفعيل إعالن منطقة البحر األحمر وخليج عدن كمناطق خاصة بحسب متطلبات اتفاقية ماربول 

الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

بدأت ورشة العمل بكلمة افتتاحية ترحيبية ألقاها األستاذ الدكتور زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة اإلقليمية، حيث أشار إلى 
أهمية التعاون اإلقليمي في تفعيل إعالن منطقة البحر األحمر وخليج عدن كمناطق خاصة في أسرع وقت ممكن عملياً، 
موضحاً الفوائد العديدة التي تعود على الدول األعضاء عندما تدخل حيز التنفيذ، وشجع جميع الدول األعضاء في الهيئة 
على التعاون لتحقيق هذا الهدف. كما ألقى السيد للوكاس كونتوجيانيس )رئيس قسم التلوث البحري - القسم الفرعي لتدابير 
الحماية في المنظمة البحرية الدولية( كلمة افتتاحية أكد خاللها على أهمية اإلبالغ عن مرافق االستقبال في الميناء في 

المنطقة من خالل قاعدة بيانات نظام معلومات الشحن العالمي المتكامل )GISIS( التابع للمنظمة البحرية الدولية.

شارك في فعاليات ورشة العمل حوالي 35 متخصصاً يمثلون مختلف الجهات ذات الصلة في الدول األعضاء بالهيئة. 
وقدمت ورشة العمل نظرة عامة للمشاركين حول مدى كفاية مرافق االستقبال في الموانئ، وكيفية سد الثغرات والتغلب 
على العوائق لتحسين اإلدارة الشاملة للنفايات من المصادر البحرية؛ كما تم إعطاء المشاركين خلفية ضافية حول متطلبات 

تفعيل إعالن البحر األحمر وخليج عدن كمناطق خاصة، وااللتزامات بموجب اتفاقية ماربول.

قدم المحاضرات بالورشة مجموعة من الخبراء من 
كلية  من  وخبير   )IMO( الدولية  البحرية  المنظمة 
البيئة في المملكة المتحدة، باإلضافة لخبراء الهيئة 
اإلقليمية، وقد اشتملت البرنامج عروض حول أهمية 
 GISIS بيانات  قاعدة  خالل  من  التقارير  إعداد 
العالمية لتسهيل الوصول للمعلومات حول العديد من 
توفر ومناسبة  ذلك مدى  في  بما  البحرية  العناصر 
مرافق االستقبال في الموانئ والرد على مالحظات 
السفن التي تزورها. وتم تسليط الضوء على الجهود 
السنوات  في  اإلقليمية  الهيئة  بذلتها  التي  المكثفة 
الماضية لبناء القدرات ومساعدة الدول األعضاء في 
عام  بشكل  ماربول  اتفاقية  أحكام  وتنفيذ  االنضمام 

واالحكام المتعلقة بمرافق االستقبال بشكل خاص.

من  العديد  إلــى  المقدمة  العروض  تطرقت  كما 
توفير  أهمها:  من  كان  العالقة،  ذات  المواضيع 
من  مختلفة  ألنواع  الموانئ  في  االستقبال  مرافق 
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الموانئ، وإصدارة المنظمة البحرية الدولية حول »مرافق استقبال الميناء - كيفية القيام بذلك« ، وتطبيق نظم الرسوم 
وتخطيط إدارة النفايات. كما تضمنت جلسات ورشة العمل دراسة حالة عن مدى كفاية مرافق االستقبال افتراضية كان قد 
تمت مشاركة بياناتها مسبقاً مع المختصين باستخدام بيانات تجريبية للسماح لهم بحساب مدى كفاية - أو عدم كفاية - مرافق 

االستقبال في موانئهم.

تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إعالن البحر األحمر وخليج عدن من قبل المنظمة البحرية الدولية )IMO( لتكون مناطق 
خاصة بموجب االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن )ماربول MARPOL(. بالنسبة للبحر األحمر، فقد تم 
ماربول(  األول من  )الملحق  الزيت  لكل من   1973 في عام  الدولية  البحرية  المنظمة  قبل  كمنطقة خاصة من  إعالنه 
والنفايات )الملحق الخامس من ماربول( ودخل حيز النفاذ في عام 1983 للملحق األول وفي نهاية عام 1988 للملحق 
الخامس. بينما أعلن خليج عدن كمنطقة خاصة في عام 1987 للزيت )الملحق األول من ماربول( ودخل حيز النفاذ عام 

1989. ومع ذلك، فلم يتم تفعيل إعالن البحر األحمر وخليج عدن كمناطق خاصة لغاية اآلن.

وقد تم تعريف المناطق البحرية الخاصة بموجب اتفاقية ماربول بأنها مناطق بحرية تستدعي اتباع أساليب إلزامية خاصة 
لمنع التلّوث سواء بالزيت )الملحق األول( أو بالنفايات )الملحق الخامس(. وذلك بغرض منع تلوث البحر في هذه المناطق 
بسبب حساسيتها الخاصة فيما يتعلق بظروفها المحيطية والبيئية والطابع الخاص لحركة المالحة فيها. يجب على السفن 
التي تبحر في المناطق الخاصة االلتزام باللوائح األكثر صرامة فيما يتعلق بتصريف النفايات والمخلفات الناتجة عن السفن 
في البحر. لذلك، تتحمل الموانئ داخل المنطقة الخاصة مسؤولية ضمان توفير مرافق استقبال كافية في جميع الموانئ التي 

71تتلقى هذه النفايات والمخلفات على النحو المنصوص عليه في االتفاقية.
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الهيئة �صريك اإقليمي في تنفيذ م�صروع ال�صراكات 
العالمية حول اإدارة ح�صف ال�صفن

خلفية عن المشروع:
الحشــف الحيــوي أو الترســبات الحيويــة )Biofouling(، هــو تراكــم ونمــو غيــر مرغــوب فيــه 
ــاه البحــر  للكائنــات الدقيقــة والنباتــات والحيوانــات والطحالــب علــى األســطح المغمــورة فــي مي

)خاصــة أجســام الســفن والمنشــآت البحريــة(.
الغازيــة )Invasive Aquatic Species( أحــد أكبــر  المائيــة  يعتبــر إدخــال األنــواع 
التهديــدات لألنظمــة اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة والســاحلية والبحريــة فــي العالــم. وبســبب بعــض 
ــواع  ــح بعــض األن ــة، تصب ــات المفترســة الطبيعي ــل عــدم وجــود الحيوان ــزات التنافســية مث المي
الدخيلــة )النباتــات والطحالــب واألســماك والكائنــات الدقيقــة، ومــا إلــى ذلــك( والمعروفــة باســم 
األنــواع المائيــة الغازيــة هــي الســائدة، ممــا يــؤدي إلــى تدهــور التنــوع البيولوجــي فــي البيئــات 

الجديــدة التــي  تنتقــل إليها. تتمثــل العوامل 
الرئيســية لانتقــال غيــر المقصــود لألنواع 
البحــري  الحشــف  فــي  األصليــة  غيــر 
العالــق بالهيــاكل البحريــة المتنقلــة وتربية 

ــاه اتــزان الســفن. ــاء المائيــة ومي األحي

الملتصق  البحري  الحشف  يزيد  ذلك،  على  عالوة 

يزيد  مما  الهيكل،  سطح  خشونة  من  السفن  بهياكل 

الوقود  استهالك  زيادة  إلى  يؤدي  وهذا  االحتكاك، 

الحراري  االحتباس  ــازات  غ انبعاثات  وإجمالي 

)GHG(. لمعالجة اآلثار الضارة طويلة المدى لهذه 

األنواع المائية الغازية على التنوع البيولوجي البحري 

الفريد في البحر األحمر وخليج عدن، وضمن جهود 

األحمر  البحر  بيئة  على  للمحافظة  اإلقليمية  الهيئة 

وخليج عدن للحد من التلوث البحري، ولتعزيز الوعي 
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تشارك  الغازية،  واألنواع  البحري  الحشف  قضايا  حول 

العالمية  الشراكات  مشروع  في  بفعالية  اإلقليمية  الهيئة 

 GloFouling Partnership( السفن  حشف  إلدارة 

 )IMO( الذي تنفذه المنظمة البحرية الدولية ،)Project

 )UNDP( اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون 

وبدعم من مرفق البيئة العالمي )GEF( على مدى خمس 

الهيئة  الدولية   البحرية  المنظمة  اختارت  وقد  سنوات، 

العالم  حول  إقليميين  شركاء  سبعة  من  كواحدة  اإلقليمية 

كما   .2019 تنفيذه خالل عام  بدأ  الذي  المشروع،  لتنفيذ 

يشارك في تنفيذ هذا المشروع، إلى جانب المنظمة البحرية 

الدولية، كل من اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 

للمحيطات  العالمي  والمجلس   )IOC-UNESCO(

.)WOC(

الحيوي  التنوع  على  الحفاظ  إلى  المشروع  هذا  يهدف 

وحماية البيئة البحرية من الكائنات الغازية التي تنتقل من 

خالل الحشف العالق بالسفن أو باألجسام األخرى المغمورة 

الخطوط  تنفيذ  أجــل  مــن  ــدرات  ــق ال وبــنــاء  والطافية، 

ذات  واألخــرى  الدولية  البحرية  للمنظمة  االسترشادية 

الدفيئة  غازات  انبعاث  من  الحد  إلى  باإلضافة  الصلة، 

تحقيق  في  المساعدة  إلى  يهدف  كما  السفن.  الناجمة عن 

المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  من   14 الهدف 

دول  أربع  بأن  علماً  بالمحيطات.  والمتعلق   )SDG14(

فقط من دول اإلقليم كانت قد تقدمت لدى المنظمة البحرية 

الدولية للمشاركة في هذا المشروع وهي: المملكة األردنية 

جيبوتي  جمهورية  ــســودان،  ال جمهورية  الهاشمية، 

وجمهورية الصومال الفديرالية.  
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يمكن تلخيص المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية الناجمة عن انتقال األنواع 
الغازية فيما يلي:

-1 المخاطر البيئية:

األضرار التي قد تلحق بأنشطة صيد األسماك التجاري والترفيهي وتربية األحياء المائية	 

التغيرات في بنية الهياكل العائمة	 

تحوالت في ديناميكية الموائل وتغيرات جذرية في النظم اإليكولوجية	 

االفتراس والتنافس مع األنواع األصلية	 

-2اآلثار االجتماعية االقتصادية:

الفيروسية(، 	  أو  الطفيلية  العدوى  بسبب  المثال  الترفيهي )على سبيل  الصيد  مناطق  األنواع األصلية من  اختفاء 

وتهديد عمليات تربية األحياء المائية من خالل التصاق الشوائب بالهياكل والمعدات 

األضرار التي قد تلحق بالمنشآت الساحلية )المنشآت السياحية، مآخذ تبريد المياه والمبادالت الحرارية لمحطات 	 

الطاقة، ومآخذ محطات تحلية المياه، وما إلى ذلك(، وتدهور قيمة ممتلكات الواجهة البحرية، والتصاق الشوائب 

الحيوية بالسفن التجارية والهياكل العائمة / الثابتة

للترفيه 	  انخفاض قيمة وسائل الراحة. فقدان مناطق الجذب السياحي )تدهور/ تغير الشواطئ(، وتقييد الوصول 

الساحلي، االضطراب الحيوي والتآكل الناجم عن حفر الحيوانات.

واالستغالل 	  أحادية،  موائل  نحو  البيولوجي  التنوع  تدهور  والترفيهية،  الغذائية  سيما  ال  التقليدية  األنواع  اختفاء 

المفرط لإلنتاجية األولية وانهيار 

سالسل الغذاء األصلية.
مع  وثيق  بشكل  الهيئة  تتعاون 
لتنفيذ  الدولية  البحرية  المنظمة 
الحشف  ــإدارة  ب المتعلقة  األنشطة 
ــل الــمــمــارســات  ــض الــحــيــوي وأف
للقطاعات البحرية التي سيتم تنفيذها 
نشر  الهيئة لضمان  دول  بعض  في 
من  المستفادة  والـــدروس  الفوائد 
أنحاء  جميع  في  الوطنية  التجارب 

اإلقليم
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مشاركة الهيئة وتنفيذ أنشطة المشروع في اإلقليم خال 2021-2019
العالمي 1-(  الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن في اجتماع انطالق )فريق العمل  شاركت 
لمشروع الشراكات العالمية إلدارة حشف السفن الذي عقد في لندن خالل الفترة 18-20 مارس 2019. وفي وقت الحق 
وذلك  الهاشمية،  األردنية  بالمملكة  اإلقليم  في  المشروع  أنشطة  وطنية ضمن  عمل  ورشة  أول  اإلقليمية  الهيئة  نظمت 

بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية )IMO( وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة )ASEZA( والهيئة البحرية 
األردنية. وقد تم عقد هذه الورشة في مقر الهيئة البحرية األردنية في العقبة خالل يومي 11-12 نوفمبر2019. وهدفت 
الورشة إلى التوعية بموضوع حشف السفن كمسار لوصول األنواع غير األصلية، ومناقشة طرق التحكم فيها وإدارتها 
لتقليل انتقال األنواع الغازية عبر هياكل السفن. شارك في ورشة العمل حوالي 25 متخصصاً يمثلون مختلف القطاعات 

البحرية في العقبة، بما في ذلك مؤسسة الموانئ ومنظمات المجتمع المدني.

عند تفشي جائحة كورونا في بداية عام 2020 وما نجم عنه من إجراءات اإلغالق على مستوى جميع دول العالم، تم 
تحويل جميع أنشطة المشروع لتنظم عن بعد عبر اإلنترنت. تماشياً مع ذلك، شاركت الهيئة عن بُعد في اجتماعين عالميين 
الشريكة  اإلقليمية  للمنظمات  باإلضافة   )LPCs( الرئيسية  الشريكة  الدول  بحضور  المشروع  تنسيق  وحدة  عقدتهما 
)RCOs( لمناقشة اآلثار المتعلقة بـ COVID-19 ، وتكييف خطة أنشطة المشروع للمضي قدماً في تنفيذها. عقد هذان 
االجتماعان في 11 مايو و 29 أكتوبر 2020 بهدف تقييم تأثير اإلغالق على تنفيذ أنشطة المشروع، والتحديث بشأن 
التقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن من قبل وحدة تنسيق المشروع، والدول الشريكة الرئيسية والمنظمات اإلقليمية الشريكة 

في تنفيذ المشروع.
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عقب ذلك، تابعت الهيئة جهودها المستمرة في تنفيذ أنشطة المشروع بالتنسيق مع وحدة إدارة المشروع 
بالمنظمة البحرية الدولية خال الفترة الماضية، ومن أبرز هذه األنشطة: 

	 http://( اإلقليم  في  بالمشروع  الخاص  االلكتروني  الموقع   2020 العام  خالل  بنجاح  الهيئة  أطلقت 

glofouling.persga.org( وذلك تلبية لمتطلبات المشروع العالمي للوقاية من حشف السفن، وتوفير 

على  بالمشروع  المتعلقة  واألنشطة  الغازية،  المائية  واألنواع  السفن  حشف  بإدارة  المتعلقة  المعلومات 

المستويين الدولي واإلقليمي.

أعدت الهيئة فيلماً توعوياً حول إدارة الحشف الحيوي واألنواع المائية الغازية، وذلك بهدف رفع الوعي  	

بخصوص )حشف السفن واألنواع المائية الغازية(؛ وقد تم نشر الفيلم في قنوات التواصل االجتماعي للهيئة، 

كما تم إدراجه في الموقع اإلقليمي للمشروع.

شاركت الهيئة في عدة ندوات دولية عقدت عن بعد من وحدة تنفيذ المشروع بالمنظمة البحرية الدولية،  	

وكان من أهم هذه الفعاليات:

أعدته 	  الذي  السفن  من حشف  للوقاية  االسترشادي  الدليل  ومراجعة  لتحديث  الدولية  الندوة 
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المنظمة البحرية الدولية في 2011. وقد تم عقد  هذه الندوة في 22 أكتوبر 2020، وهدفت 

للدليل  مراجعة  عملية  في  المحرز  التقدم  ومناقشة  الموضوع  حول  األفكار  تبادل  إلى 

االسترشادي. ويوفر هذ الدليل نهجاً متسقًا عالمياً لمعالجة الحشف الحيوي وهي خطوة ذات 

.))IAS أهمية نحو تقليل المخاطر المتعلقة بنقل األنواع المائية الغازية

الندوة الدولية حول »خطر انتشار مرجان الكأس البرتقالي)orange cup coral(  غير 	 

األصلي من خالل أجسام السفن ومنصات النفط / الغاز في جنوب غرب المحيط األطلسي« 

، والتي عقدت في 10 سبتمبر 2020. وقد هدفت هذه الندوة إلى تعريف المشاركين بالبدائل 

الفعالة للتحكم وإدارة هذه األنواع غير األصلية في الركائز الطبيعية واالصطناعية.

ندوة دولية بعنوان »BioPass، إدارة الحشف الحيوي من البداية إلى النهاية عبر دورة 	 

األصول«  عقدت في 15 مارس 2021. وقد هدفت هذه الندوة لتقديم دراسة تم إجراؤها 

حول تطبيق أحدث التقنيات في السحابة اإللكترونية لربط أصحاب المصلحة المعنيين بسجل 

معلومات مشترك من أجل إدارة سريعة وفعالة للحشف الحيوي، وتمكين تنفيذ األدلة الصادرة 

عن المنظمة البحرية الدولية في هذا المجال. تعمل تقنية BioPass التي أُنشأت في السحابة 

اإللكترونية على ربط أصحاب المصلحة المعنيين بإدارة الحشف الحيوي بسجل معلومات 

مشترك في بيئات غير متزامنة من أجل إدارة سريعة وفعالة ومتوافقة للحشف الحيوي.

 	 5 في  والتي عقدت   ”Raising the bar in-water cleaning“ بعنوان دولية  ندوة 

 BIMCO مارس2021، لتقديم أول معيار صناعي بشأن تنظيف السفن في المياه الذي طورته

والغرفة الدولية للشحن )ICS(، والذي تم نشره في يناير 2021 للمساعدة وتوفير ضمان 

الجودة ألصحاب السفن والموانئ والسلطات الحكومية لمكافحة مشكلة نقل األنواع الغازية 

إلى البيئات البحرية المحلية.

وتقوم الهيئة حالياً بمتابعة التنسيق لمشاركتها في الندوات المستقبلية ضمن المشروع، كما يجري التنسيق 
مع وحدة إدارة المشروع بالمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ 3 أنشطة وطنية في )المملكة االردنية الهاشمية( 

وهي شريك رئيسي يمثل دول اإلقليم في مشروع الشراكة العالمية لحشف السفن.
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بروتوكول لندن:اجتماع دولي مشترك حول أفضل الممارسات في التطبيق  	
بمشاركة الهيئة- مارس 2021

تعتبــر »اتفاقيــة لنــدن لمنــع التلــوث البحــري الناجــم عن 
إلقــاء النفايــات والمــواد األخــرى لعــام 1972« المعروفة 
ــات  ــى االتفاقي ــن أول ــدة م ــدن« واح ــة لن ــم »اتفاقي باس
العالميــة لحمايــة البيئــة البحريــة من األنشــطة البشــرية، 
ــام  ــي ع ــام 1975. وف ــذ ع ــاذ من ــز النف ــت حي ــد دخل وق
ــث  ــدن« لتحدي ــول لن ــى »بروتوك ــاق عل ــم االتف 1996 ت

ــل  ــد دخ ــاف. وق ــة المط ــي نهاي ــتبدالها ف ــة واس االتفاقي
بروتوكــول لنــدن حيــز التنفيــذ فــي 24 مــارس 2006.

الهدف من اتفاقية لندن وبروتوكولها هو تعزيز الرقابة الفعالة على 
جميع مصادر التلوث البحري.، وذلك بغرض السيطرة على جميع 
إلقاء  تنظيم  خالل  من  البحر  تلوث  ومنع  البحري  التلوث  مصادر 
إجراءات  إلى  للحاجة  البروتوكول  تطوير  وتم  البحر،  في  النفايات 

أكثر تقييداً في هذا اإلطار.

بموجب بروتوكول لندن، يحظر إلقاء النفايات بجميع أنواعها )صناعية، مشعة، وكذلك نواتج حرق النفايات الصناعية 
وحمأة المجاري( في البحر، باستثناء ما يسمى »القائمة العكسية« والتي تشمل ما يلي:

المواد المجروفة من قاع البحر؛. 	

حمأة الصرف الصحي.. ٢

مخلفات األسماك.. 	

السفن والمنصات البحرية.. 	

المواد الجيولوجية غير العضوية الخاملة )مثل نفايات التعدين(؛. 	

مواد عضوية ذات أصل طبيعي.. 	

المواد الضخمة التي تتكون أساساً من الحديد والصلب والخرسانة ؛ و. 	

تدفقات ثاني أكسيد الكربون من عمليات احتجاز ثاني أكسيد الكربون من أجل عزله.. 	

بالنسبة لمنطقة البحر األحمر وخليج عدن، انضمت 3 دول فقط من دول الهيئة لتصبح أطرافاً في بروتوكول لندن، وال 
تتوفر معلومات علمية كافية، إن وجدت، حول المصادر المختلفة وإلقاء النفايات، داخل منطقة البحر األحمر وخليج عدن، 
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والبيئة. وآثارها البيئية والصحية.

في هذا السياق وبدعوة من برنامج األمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط، شاركت الهيئة في االجتماع المشترك 

مع المنظمة البحرية الدولية بشأن تبادل أفضل الممارسات للتفعيل والتنفيذ واالمتثال فيما يتعلق ببروتوكول لندن. عقد 
االجتماع عن بعد في 2 مارس 2021. وكانت األهداف الرئيسية لالجتماع هي الجمع بين الخبراء الوطنيين في أنشطة 
اإللقاء، والسلطات المعنية باإلنفاذ ومنح التصاريح المساهمة في تنفيذ بروتوكول لندن وخطة عمل البحر المتوسط التفاقية 

برشلونة وذلك من أجل:

تقديم معلومات عن آخر المستجدات لألطراف المتعاقدة بشأن قضايا إلقاء النفايات في البحر أ. 

على المستويين العالمي واإلقليمي؛

بروتوكول ب.  بموجب  االمتثال  مراقبة  برامج  بشأن  المتعاقدة  لألطراف  التوجيهات  تقديم 

لندن؛ و

تحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتنفيذ الوطني لبروتوكول لندن وتعميم الممارسات ج. 

الجيدة اإلقليمية والعالمية.
في ضوء نتائج هذا االجتماع، وبالنظر إلى أهمية معالجة قضية أنشطة إلقاء النفايات في البحر وآثارها السلبية المحتملة 
على البيئة البحرية والموائل الساحلية داخل المنطقة، بدأت الهيئة بالتعاون مع الدول األعضاء والمنظمة البحرية الدولية 
العمل على وضع وثيقة إطارية إقليمية بعنوان . ) نحو التنفيذ اإلقليمي لبروتوكول لندن 1996 في منطقة البحر األحمر 
وخليج عدن( . وتهدف هذه الوثيقة إلى تسهيل وتعزيز تنفيذ بروتوكول لندن الصادر عن المنظمة البحرية الدولية لعام 
1996 التفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعام 1972 واتفاقية جدة وبروتوكوالتها ذات 

الصلة من قبل األطراف المتعاقدة.

79

حماية البيئة من التلوث البحري



ورشة العمل اإلقليمية حول االستعداد والتصدي لحوادث التسرب النفطي:  	
التركيز على اإلطار القانوني الدولي )24-26 نوفمبر 2020(

عقــدت الهيئــة اإلقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن ورشــة عمــل تدريبيــة 
إقليميــة حــول االســتعداد والتصــدي لحــوادث التســرب النفطــي مــع التركيــز علــى اإلطــار القانونــي 
ــك خــال  ــد، وذل ــرات عــن بع ــات المؤتم ــل باســتخدام تقني ــذ ورشــة العم ــم تنفي ــد ت ــي. وق الدول
الفتــرة مــن 24 إلــى 26 نوفمبــر 2020 مــن مقــر الهيئــة  فــي جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية. 
شــارك فــي ورشــة العمــل أكثــر مــن ســبعة وثاثيــن مــن خبــراء البيئــة وماحــي الســفن، 
والمتخصصيــن القانونييــن مــن جميــع الــدول األعضــاء فــي الهيئــة، حيــث أتاحــت ورشــة العمــل 
ــوادث التســرب  ــم ح ــي تحك ــة الت ــرات حــول األدوات القانوني ــة والخب الفرصــة الكتســاب المعرف
ــر  ــرب عب ــوادث التس ــك ح ــي ذل ــا ف ــرى، بم ــي الكب ــرب النفط ــوادث التس ــر ح ــي، ومخاط النفط

ــة. ــدول الهيئ ــاحلية ل ــة والس ــة البحري ــى البيئ ــل عل ــا المحتم ــدود وتأثيره الح

افتتح أمين عام الهيئة االستاذ الدكتور زياد أبو غرارة ورشة العمل، حيث رحب في كلمته االفتتاحية بالمشاركين وأعرب 
التعاون في االستعداد والتصدي لحوادث  عن شكره لهم على مشاركتهم في فعاليات الورشة، وأكد على أهمية تعزيز 
التسرب النفطي البحرية والذي يعد أحد أهم الموضوعات التي ناقشتها ورشة العمل. وأشار سعادته إلى أن هذه الورشة 
اإلقليمية هي جزء من سلسلة ورش العمل التدريبية التي بدأت الهيئة بالفعل في تنفيذها في إطار جهود الهيئة لبناء قدرات 
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الدول األعضاء في المجاالت المتعلقة باالستعداد والتصدي لحوادث التسرب النفطي في المنطقة والتخفيف من آثارها 
التسرب  لحوادث  لالستجابة  اإلقليمية  االستجابة  تنفيذ خطة  من  وكجزء  البحرية،  والبيئة  اإلنسان  على صحة  الضارة 
النفطي. كما أكد أن جميع دول الهيئة أطراف في اتفاقية االستعداد والتصدي لحوادث التلوث بالزيت OPRC 90 وهي 
االتفاقية الرئيسية التي تعنى باالستعداد والتصدي لحوادث التسرب النفطي، والتي يجب على أي دولة تصبح طرفا فيها 
أن تعكس ذلك في تشريعاتها بمجرد انضمامها إلى االتفاقية. وأعرب عن تقديره وشكره لالستشاريين لمشاركتهم خبراتهم 

في هذا المجال، وحث المشاركين على االستفادة منها على أفضل وجه.

هدفت هذه الورشة بشكل أساسي إلى تعريف المشاركين باألدوات القانونية التي تحكم حوادث التسرب النفطي وتحديداً 
حوادث التسرب النفطي الكبيرة - بما في ذلك حوادث التسرب العابرة للحدود - وتأثيرها المحتمل على الدول األعضاء 
في الهيئة، باإلضافة لإلطار القانوني للتعويض عن حوادث تسرب النفط في البيئة البحرية. كما هدفت الورشة إلى تعميق 
معرفة المشاركين ألحكام اتفاقية االستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي )OPRC( لعام 1990 - مزايا 
المصادقة وتفعيل وتنفيذ كل من االتفاقية  التحرك نحو  الدول على  والتزامات األطراف في االتفاقية، بغرض مساعدة 
 .OPRC-HNS 2000 والبروتوكول الخاص باالستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث بالمواد الضارة والمؤذية
باإلضافة إلى تعزيز وعي وقدرات المشاركين بالقضايا واالعتبارات والتحديات التي يجب أخذها في االعتبار عند وضع 

وتنفيذ خطط االستعداد واالستجابة الوطنية لحوادث التلوث بالنفط والمواد الضارة األخرى. 

دوليان،  خبيران  الورشة  أعمال  سير 
باإلضافة لخبراء من الهيئة. وقد احتوى 
من  سلسلة  على  العمل  ورشــة  برنامج 
الجوانب  حول  الفنية  التقديمية  العروض 
والتصدي  االستعداد  التفاقية  المختلفة 
الزيتي  التلوث  مجال  فــي  والــتــعــاون 
االستعداد  وبروتوكول   )OPRC-90(
التلوث  مجال  في  والتعاون  والتصدي 
  2000 للعام  والمؤذية  االلضارة  بالمواد 
إلى  استناداً  ــك  وذل  OPRC-HNS
للمنظمة  النموذجي  التدريبي  البرنامج 

تمكن  وقد  الحالة.  دراسات  من  عدد  إلى  باإلضافة   ،IMO OPRC HNS اإلداري  المستوى  على  الدولية  البحرية 
النفطي، وإدارة حوادث  للتسرب  تكتيكات وموارد االستجابة  الالزم على  النظري  التدريب  الحصول على  المشاركون 
التسرب النفطي سواء على المستوى الوطني أوعبر الحدود واإلطار القانوني واألدوات المتعلقة بالتعويض عن األضرار 

الناجمة عن التسربات النفطية.
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العديد من مداخالت  التدريب، وكان واضحا من خالل  المشاركون عن رضاهم عن  أعرب  العمل،  وفي ختام ورشة 
المشاركين أهمية استمرارية أنشطة بناء القدرات في هذا المجال من أجل تعزيز المعرفة بااللتزامات وأحدث المتطلبات 
لالتفاقيات الدولية ذات الصلة في المجاالت المتعلقة بحوادث التلوث بالنفط / المواد الضارة والمؤذية. إضافة إلى دعم 

تنفيذ خطة االستجابة اإلقليمية لحوادث التسرب النفطي.

حول  	 العربية  مصر  جمهورية  في  افتراضية  شبه  وطنية  عمل  ورشة 
تنفيذ وتفعيل الملحق الخامس التفاقية ماربول ومرافق استقبال الموانئ 

)جمهورية مصر العربية 17-19  نوفمبر 2020(
عقــدت الهيئــة اإلقليميــة للمحافظــة علــى بيئــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن بالتعــاون مــع المنظمة 
البحريــة الدوليــة وجهــاز شــؤون البيئــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ورشــة عمــل وطنيــة شــبه 
افتراضيــة حــول تنفيــذ وتفعيــل الملحــق الخامــس التفاقيــة ماربــول ومرافــق اســتقبال الموانــئ 
ــة –  ــة الغردق ــة )إيمارســجا( بمدين ــوارئ البحري ــة للط ــز المســاعدات المتبادل ــي مرك ــك ف وذل
ــر 2020(  ــس 17-19  نوفمب ــاء - الخمي ــرة )الثاث ــال الفت ــك خ ــة وذل ــر العربي ــة مص جمهوري

باســتخدام تقنيــة المؤتمــرات عــن بعــد. 

شارك في ورشة العمل 31 من 

يمثلون جهاز شؤون  المختصين 

من  العديد  إلى  باإلضافة  البيئة 

النقل  بعمليات  المعنية  الجهات 

التلوث  ومــكــافــحــة  ــبــحــري  ال

متابعة  عن  المسؤولة  والجهات 

وتنفيذ الملحق الخامس من اتفاقية 

في  االستقبال  ومرافق  ماربول 

الموانئ، منها هيئة موانئ البحر 

قناة  ــئ  ــوان م هيئة  األحــمــر، 

السويس، هيئة السالمة البحرية، 

اإلدارة المركزية لألزمات والكوارث البيئية، قطاع النقل 

البيئية،  اإلدارة  قطاع  األحمر،  البحر  محافظة  البحري، 

محميات البحر األحمر. 

هدفت ورشة العمل بشكل رئيسي إلى تدريب المختصين 

على  وإطالعهم  السفن،  من  البحري  التلوث  منع  على 

أحدث المتطلبات لتنفيذ وتفعيل الملحق الخامس من اتفاقية 
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ماربول واللوائح المتعلقة بمخلفات السفن. كما هدفت إلى 

تعزيز قدراتهم ومعرفتهم في إدارة مخلفات السفن وصلتها 

بالمخلفات البحرية، باإلضافة للتوعية بأهمية توفر مرافق 

الفعال  التنفيذ  في  يساهم  مما  المناسبة،  الميناء  استقبال 

مصر  جمهورية  في  ماربول  التفاقية  الخامس  للملحق 

العربية.

شارك في إعطاء مواد هذه الورشة خبير دولي متخصص 

في هذا المجال معتمد من المنظمة البحرية الدولية باإلضافة 

شرح  تقديم  خاللها  تم  وقد  اإلقليمية.  الهيئة  من  لخبراء 

اتفاقية  في  األخــرى  المالحق  حول  للمشاركين  موجز 

ماربول )IV, VI, III, II, I( كما تم إطالعهم على الجهود 

البحر  إعالن  لتفعيل  اإلقليمية  الهيئة  قبل  من  المبذولة 

الملحقين  بموجب  خاصة  كمناطق  عدن  وخليج  األحمر 

األول والخامس من اتفاقية ماربول.

البحرية  للمنظمة  ترحيبية  بكلمة  العمل  ورشة  افتتحت 

في  الفني  )المسؤول  بوني  هيلين  السيدة  قدمتها  الدولية 

على  الضوء  خاللها  سلطت  الدولية(  البحرية  المنظمة 

النفايات  إلقاء  ومكافحة  منع  في  العالمية  الشراكة  أهمية 

الموضوعات  أهم  أحد  يعد  والذي  البحر  في  والمخلفات 

محمود  د.  تحدث  ثم  الورشة.  مناقشتها خالل  تمت  التي 

أحمد نيابة عن الهيئة، حيث أشار إلى جهود الهيئة لوضع 

رؤية مستقبلية لمنطقة البحر األحمر وخليج عدن لالمتثال 

الفعال ألحكام اتفاقية ماربول ووضع خارطة طريق نحو 

تفعيل إعالن البحر األحمر وخليج عدن كمناطق خاصة.

مصادر  حول  محاضرات  إلقاء  العمل  ورشة  خالل  تم 
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وتأثير المخلفات الناجمة عن أنشطة الشحن )بما في ذلك 

واتفاقية  العالجية(،  والتدابير  الدولية  االستجابة  سياسة 

الخامس ماربول على وجه  ماربول بشكل عام والملحق 

الخصوص، مع التركيز ليس فقط على الحقوق ولكن أيضاً 

على االلتزامات بموجب االتفاقية لمصر كدولة علم ودولة 

ميناء ودولة ساحلية. وأعقب هذا الجزء محاضرات عن 

الموانئ،  مختلف  في  المناسبة  االستقبال  مرافق  توفير 

والدليل االسترشادي الصادر عن المنظمة البحرية الدولية 

بذلك«،  القيام  كيفية   - الموانئ  استقبال  »مرافق  حول 

المتكامل  العالمي  النظام  حــول  لمحاضرة  باإلضافة 

حظي  وقد   .)GISIS( البحري  النقل  عن  للمعلومات 

موضوع مرافق استقبال الميناء باالهتمام من عدة زوايا 

المحتملة  الحاجة  تقييم  طرق  المثال:  سبيل  على  منها 

مرافق  ومالءمة  كفاية  ومسألة  الميناء،  استقبال  لمرافق 

أنظمة  وتطبيق  الموانئ،  أنواع  لمختلف  الميناء  استقبال 

الرسوم وخطط إدارة النفايات.

جمهورية  قدمت  العمل،  ورشة  من  الثاني  اليوم  وخالل 

مصر العربية وجهاز شؤون البيئة عروضا تقديمية حول 

التفاقية  لالمتثال  اآلن  حتى  المتخذة  والتدابير  األنشطة 

ماربول. كما تم تقديم ثالث دراسات حالة لضباط رقابة 

دولة الميناء بهدف تعزيز المهارات القائمة على المعرفة 

عمليات  إلجراء  الحيوي  القطاع  لهذا  الفنية  والمهارات 

التفتيش البيئي المتعلقة باالمتثال التفاقية ماربول.

وحققت  جداً  ناجحة  االفتراضية  شبه  العمل  كانت ورشة 

أهدافها المرجوة. وقد أُجريت بشكل تفاعلي، حيث وفرت 

النظر  وجهات  لتبادل  للمشاركين  وفعالة  ممتازة  منصة 

والخبرات حول هذا الموضوع، وقد أظهرت نتائج التقييم 

مستوى عاٍل من رضا المشاركين عن تنظيم ورشة العمل 

وإدارتها وأداء المحاضرين.
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مخاطر التلوث البحري من الخزان �صافر: 

جهــود مكثفــة للهيئــة: خطــة طــوارئ إقليميــة خاصــة- تعزيــز القــدرات- أدلــة فنيــة استرشــادية 
– وتأســيس مجموعــة عمــل دوليــة للمنظمــات ذات الصلــة ؛ 

خلفية عن المشكلة ومخاطر التلوث البحري من الخزان صافر
تقــع وحــدة التخزيــن والتفريــغ العائمــة )صافــر( قبالــة ســاحل البحــر األحمــر فــي اليمــن، علــى 
بعــد حوالــي 4.8 ميــاً بحريــاً مــن رأس عيســى، التــي تبعــد 60 كــم شــمال مينــاء الحديــدة. تــم 
تعليــق عمليــات اإلنتــاج والتفريــغ فــي المنشــأة ولــم يتــم إجــراء أي عمليــات صيانــة منــذ عــام 

2015 بســبب حالــة الصــراع فــي البــاد. 

 Ultra( القاع اليابان كناقلة نفط خام كبيرة الحجم مفردة  العائم صافر في األصل في عام 1976 في  تم بناء الخزان 
Large Crude Carrier( وتم تحويلها إلى وحدة التخزين والتفريغ العائمة في عام 1986. كان قد مضى على بداية 
تشغيلها قرابة 30 عاماً عندما توقفت العمليات. تحتوي الوحدة على ما يقدر بـ 1،148،000 برميل )150،000 طن 

متري( من النفط الخام الخفيف على متنها.

نظراً ألن المنشأة لم يتم فحصها أو صيانتها منذ عام 2015، فإن خطر حدوث تسرب نفطي من صهاريج الشحن الخاصة 
بها آخذ في االزدياد. مما أثار قلق الهيئة، والمجتمع الدولي، والجمهورية اليمنية، والدول المجاورة للغاية بشأن الوضع. 
وما زالت الجهود مستمرة، بقيادة مبعوث األمم المتحدة الخاص لليمن، لتسهيل وصول فريق الخبراء الدولي إلى السفينة 
لتقييم الحالة والوضع الراهن للوحدة، بهدف إجراء أعمال الصيانة الطارئة وإمكانية تفريغ النفط. ومع ذلك، فإن الجهود 

المبذولة للتفاوض بشأن الوصول لم تنجح حتى اآلن.
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تشمل المخاطر والحساسيات المرتبطة بالتسرب الكبير من الخزان صافر تدمير الموائل الحساسة للبيئة البحرية والساحلية 
في البحر األحمر التي تتميز بتنوع كبير في األنواع والتوطن الفريد؛ كما تؤثر على مصايد األسماك وسبل عيش المجتمع 
الساحلي، فضالً عن التأثير على النقل البحري. اآلثار الضارة للتسرب النفطي محلية وإقليمية عبر البحر األحمر وتتمثل 
من  تسرب  إلى  تؤدي  قد  التي  الصيانة  نقص  بسبب  للوحدة  المحتمل  الفشل  في  بـالخزان  المرتبطة  الرئيسية  المخاطر 
صهاريج التخزين بسبب صدع يتشكل على الهيكل أو تسرب كبير بسبب انفجار الغازات القابلة لالشتعال المتجمعة في 

الخزانات.

نظراً لمحدودية الموارد داخل البلد، فمن الواضح أن معظم سيناريوهات التسرب ستتطلب مساعدة إقليمية ودولية، أي أن 
المعدات والموارد والخبرة يجب أن يتم الحصول عليها من خارج اليمن، لدعم الجهود الوطنية، وعلى هذا النحو، هناك 

حاجة إلى أن يكون المجتمع الدولي على استعداد 
لدعم اليمن والدول المجاورة ، كما هو مطلوب.

جهود الهيئة
تعمل الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر 
اختصاصها  إطــار  في  عــدن  وخليج  األحمر 
والــدول  المتحدة  األمــم  منظمات  مع  بفاعلية 
اإلقليمي  المستوى  وعلى  فيها،  األعــضــاء 
الخزان  النفط من  للتخفيف من مخاطر تسرب 
صافر، ولتعزيز وحشد القدرات لإلستجابة ألية 
ملخصاً  نقدم  يلي  وفيما  حدوثه.  حال  حادث 

لجهود االستعداد والتصدي للتلوث البحري ذات الصلة التي تقوم بها الهيئة فيما يتعلق الخزان العائم صافر، وال سيما 
بشأن:

جهود منع التسرب واالستعداد حتى اآلن؛أ.   

عناصر االستعداد؛ بما في ذلك التنسيق واالتصال مع المنظمات / الشركاء الدوليينب. 

تعزيز القدرات، التدريب وتوفير الدعم الفني واألدلة االسترشادية ج. 

الوقاية
الهيئة في الجهود  النفطي. وفي هذا الصدد، تساهم  للتسرب  الوقاية في حالة وجود مخاطر  يفضل دائماً 
الدولية المشتركة لمنع التسرب من الخزان صافر بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة المعنية والتي تشمل: 
 ،)UNOPS( مكتب المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى اليمن، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
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.)IMO( والمنظمة البحرية الدولية ،)UNEP( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

أحد العناصر األساسية في منع التسرب من الخزان صافر هو تقييم حالة وسالمة السفينة. وفي هذا الشأن، 
تم تفويض مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإنشاء فريق خبراء إلجراء هذا التقييم، باإلضافة إلى 
البعثة أيضاً على وضع توصيات استناداً على األدلة  التي يمكن تحديدها. وستعمل  الممكنة  اإلصالحات 

لوضع حلول طويل األمد لتجنب كارثة بيئية من الخزان صافر. 

االستعداد
في حين أن منع التسرب هو الهدف األساسي فيما يتعلق بالخزان صافر، فإن االستعداد الكافي في حالة التسرب ضروري 
لضمان االستجابة المنسقة في الوقت المناسب وتقليل التأثيرات. ال يزال هناك نقص في المعلومات األساسية المتعلقة 
بالخزان صافر لتقدير اإلطار الزمني المحتمل والسبب المحتمل للتسرب بدقة؛ ومع ذلك، فإن موقع المصدر، والتغيرات 
البيئية الموسمية، والمواصفات التقريبية للنفط على ظهر السفينة والحد األقصى للكمية التي يمكن أن تتسرب كلها عوامل 

معروفة.

في هذا الصدد، قامت الهيئة اإلقليمية بإجراء تقييم مخاطر ألسوأ السيناريوهات على أساس فقدان الشحنة بأكملها في البحر 
أو احتراقها بشكل كامل. وقد تم استخدام برنامج نمذجة وتتبع مسار الزيت الموجود في مركز المساعدات المتبادلة في 
الطوارئ البحرية EMARSGA. أظهر هذا التحليل أن تسرب الشحنة بأكملها يمكن أن يؤثر على معظم الساحل الغربي 

لليمن، مع اختالفات موسمية طفيفة.

خطة طوارئ خاصة والتنسيق الدولي واإلقليمي 	
تتعاون الهيئة مع المجتمع الدولي في هذه القضية. التزمت الهيئة، في ذلك بإطار تنفيذ مقررات االجتماع اإلقليمي الطارئ 
لدراسة المخاطر البيئية المحتملة للخزان العائم صافر والموجود أمام منصة رأس عيسى الذي عقد في مقر الهيئة بجدة، 
في  10مارس 2020، وعقب المشاركة في اجتماع الحكومات المعنية والمنظمات اإلقليمية والدولية الذي عقد في األردن، 
في فبراير 2020م،  جنباً إلى جنب مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية، بمساعدة جهود التخطيط 

للطوارئ للتخفيف من تأثير التسرب النفطي من الخزان العائم صافر. 

إدراكاً من الهيئة اإلقليمية لحساسية الوضع الراهن للخزان صافر ولخطورة التهديد الذي يشكله على البيئة البحرية بوجه 
خاص، فقد بادرت الهيئة بإعداد خطة خاصة لالستجابة ألي حادث تلوث محتمل من الخزان، حيث تسعى الهيئة من خالل 

الخطة إلى تحقيق األهداف التالية:

وضع آلية منظمة وواضحة لدعم متخذي القرار أثناء إدارة عملية التصدي ألي حادث تسرب 	 

نفطي محتمل من الخزان صافر.

تحديد المعلومات حول المعدات والموارد المتوفرة في اإلقليم والتي قد يكون من المطلوب 	 
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حشدها لتحقيق عملية استجابة فعالة، مع توضيح كيفية إدارتها أثناء عملية االستجابة.

التقليل إلى أدنى حد ممكن من فرص وصول التلوث النفطي إلى األماكن شديدة الحساسية.	 

تفعيل قنوات االتصال بين مراكز االستجابة الوطنية في اإلقليم والوقوف على مدى جاهزيتهم 	 

لتفعيل خطة االتصاالت، ومدى كفاءة خطة االتصال للتعامل مع حادث تلوث كبير.

توضيح آليات طلب المساعدة الدولية من خارج اإلقليم لمتخذي القرار.	 

تحديد السيناريوهات التي يمكن من خاللها تفريغ شحنة الخزان وهو األمر الذي أوضحته 	 

الهيئة في جميع االجتماعات التي شاركت فيها، باعتباره الحل األمثل للتعامل مع التهديد الذي 

يشكله الخزان صافر
وقد قامت الهيئة بإرسال نسخة محدثة من خطة االستجابة اإلقليمية للتعامل مع أي حادث محتمل من الخزان العائم صافر 
إلى الدول األعضاء، وُعقد اجتماع إقليمي للخبراء وممثلي الدول األعضاء في 17 سبتمبر 2020 الستعراضها ومناقشتها، 

وقد وجدت الخطة القبول واالستحسان من جميع المشاركين.  

خريطة توضح األماكن الحساسة بيئيا بالقرب من موقع الخزان صافر

االستعداد  مجال  في  اإلقليمية  القدرات  تعزيز  لدعم  خاصاً  برنامجاً  الهيئة  أعدت  الخطة،  بتوفر  التقدم  هذه  في ضوء 
والتصدي ألي حادث محتمل من الخزان صافر، لضمان أن الجهات المسؤولة عن إدارة االستجابة سوف تكون قادرة 
على التعامل بكفاءة مع حوادث التسرب النفطي، ولتدريب الخبراء على التعامل مع التهديد الذي يشكله الخزان، ويتكون 

هذا البرنامج من سلسلة من ورش عمل تدريبية وندوات فنية ارشادية.
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نفذت الهيئة الورشة التدريبية األولى من البرنامج المذكور أعاله خالل الفترة 6-8 أكتوبر 2020: تحت عنوان »تقييم 
مخاطر التسرب النفطي واالستجابة لها«. وقد حظيت هذه الورشة بتفاعل كبير من الخبراء المشاركين. وقد تم تنفيذ 
الورشة الثانية خالل الفترة 24 إلى 26 نوفمبر 2020 حول »االستعداد واالستجابة لحوادث التسرب النفطي« والتي 

ركزت على اإلطار القانوني لطلب المساعدة الدولية في حاالت التلوث بالزيت. 

وفي إطار التعاون الوثيق بين الهيئة اإلقليمية ومنظمة االستجابة للتسربات النفطية المحدودة تم تنظيم ندوة عن بعد حول 
»مصير الخام العربي الخفيف في حال تسربه الى البيئة البحرية وخيارات االستجابة« في 23 فبراير 2021 ، وكان 
البحرية،  البيئة  في  تسربه  في حال  الخفيف  العربي  الخام  النفط  بتوقعات مصير  المشاركين  تعريف  الندوة  الهدف من 

وخيارات االستجابة الممكنة، وطرق إدارة النفايات الناتجة والتخلص النهائي منها.

كما عقدت الهيئة اإلقليمية ورشة عمل إقليمية عن بعد حول »استخدام المشتتات في مكافحة التلوث النفطي في البيئة 
البحرية » في 26 يناير 2021، وشارك في الورشة خبراء إقليميين ودوليين، وجاء انعقادها في إطار الجهود التي تبذلها 

الهيئة لبناء القدرات اإلقليمية في هذا المجال.

تعزيز الوعي
تقوم الهيئة اإلقليمية برفع مستوى الوعي بشكل منتظم بخصوص الخزان، وقد قامت الهيئة اإلقليمية في هذا الصدد  بإنتاج 
فيلم توعوي قصير وقامت بنشره في وسائل اإلعالم قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بها في 30 سبتمبر 2020، وذلك 
إلثارة االهتمام بشأن التهديد الذي يشكله الخزان العائم )صافر( على البيئة البحرية. ويكمن االطالع علي الفلم من خالل 

الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=Xm0fworvFAI&ab_channel=PERSGARedSea

كما يستمر مركز المساعدات المتبادلة في الطوارئ البحرية التابع للهيئة في إعداد تقرير أسبوعي حول سيناريوهات 
التسرب النفطي المحتملة من الخزان العائم )صافر(، وإرسالها للدول األعضاء بناء على طلبها. 

وقد أجري مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للهيئة تجربة اتصال للتأكد والتحقق من معلومات االتصال 
وإجراءات  النفطي  التسرب  عن  لإلبالغ  وظيفية  استراتيجية  وضع  تم  وقد  لديها،  الوطنيين  االتصال  بضباط  الخاصة 

لالستجابة بفعالية لحوادث التسرب الكبيرة في اإلقليم.

األدلة الفنية االسترشادية 
وفرت الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية ورش العمل التدريبية واألدلة الفنية االسترشادية بشأن العديد من الموضوعات 

المتعلقة باالستعداد والتخطيط للتصدي ألي تسرب محتمل، ومن أهمها:

دليل استرشادي خاص بـ »تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط في البحر األحمر وخليج عدن« 	 

المتوسط  البحر  في  التلوث  لحوادث  لالستجابة  اإلقليمي  المركز  مع  بالتعاون  وذلــك 
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)REMPEC( ويهدف الدليل إلى مساعدة فرق المتطوعين على فهم وتنفيذ عمليات التطهير 

الشاطئية.

دليل إسترشادي حول »إدارة نفايات التسرب النفطي« وإتاحته باللغتين اإلنجليزية والعربية. 	 

وقد تم توزيعه على نقاط االتصال الوطنية للهيئة، وشكل هذا الدليل والدليل المذكور أعاله 

مركز  في  عقده  تم  والذ  اليمني،  الوطني  االستجابة  لفريق  تقديمه  تم  الذي  للتدريب  أساسا 

EMARSGA  خالل الفترة 23 27- مايو 2021. 

تعمل الهيئة حاليًا على تطوير وثيقة إرشادية إقليمية الستخدام المشتتات في مكافحة التلوث 	 

النفطي في البحر في منطقة البحر األحمر وخليج عدن.

تمارين مكتبية حول إدارة حوادث التسرب النفطي« 7 ابريل 2021 	
ــة  ــة بخصــوص إدارة أزم ــن مكتبي ــوان »تماري ــة تحــت عن ــة إقليمي ــة دورة تدريبي ــت الهيئ نظم
االنســكاب النفطــي« فــي 7 أبريــل 2021، باســتخدام تقنيــة المؤتمــرات عــن بعــد مــن مقــر الهيئــة 
اإلقليميــة فــي جــدة ومركــز المســاعدات المتبادلــة فــي الطــوارئ البحريــة التابــع لهــا فــي الغردقــة.

جاءت تنظيم الدورة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع دولها األعضاء لمواجهة التهديد الذي يشكله الخزان 
العائم )صافر( على البيئة البحرية، وقد شارك في التمارين حوالي 47 من الخبراء والمختصين في اإلقليم، يمثلون العديد 
من الجهات المعنية ذات العالقة في الدول األعضاء بالهيئة اإلقليمية. وقام بالتدريب خبير متخصص معتمد في هذا المجال 
من األكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري )AASTMT( في االسكندرية - مصر باإلضافة لخبراء من 

الهيئة اإلقليمية.

هدفت الورشة الى رفع قدرات المشاركين حول إجراءات اإلبالغ واالتصاالت على المستوى اإلقليمي فيما يتعلق بحوادث 
التسرب النفطي، وتعريف المشاركين بأهمية وعناصر اتخاذ القرار في إدارة حادثة تسرب النفط على المستويين الوطني 

واإلقليمي، وعناصر التخطيط الناجح. وتضمنت األهداف المحددة للتمارين المكتبية ما يلي:

استعراض استراتيجيات االتصال وتوضيح الروابط بين السلطات.	 

والدول 	  المتبادلة  المساعدات  مركز  بين  الحالية  واالتصال  اإلبالغ  إجراءات  من  التحقق 

األعضاء بالهيئة.

التحقق من اتباع مفهوم فريق االستجابة المتكاملة، والتأكد من أي ثغرات أو تحسينات يلزم 	 

إجراؤها ومشاركة »الدروس المستفادة«
خصصت الجلسة األولى لتقديم نظام اإلبالغ عن التسرب النفطي البحري المستخدم في )EMARSGA( )تقارير اإلبالغ 
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القرار  اتخاذ  دليل  استعراض  إلى  باإلضافة   )SITREPs التلوث  حالة  وتقارير   ،POLREP النفطي  التلوث  عن 
اإلقليمي، وركزت الجلسة الثانية للتمرين على استعراض نتائج برنامج نمذجة وتتبع مسار التسرب النفطي وتعبئة نموذج 

.Google اإلبالغ عن حادث تلوث نفطي باستخدام محرر مستندات

تنسيق المساعدات الدولية الفنية للتعامل مع مهددات التلوث من الخزان  	
صافر

في أعقاب اجتماع »صافر« لتبادل المعلومات والتخطيط للطوارئ للحكومات المعنية والمنظمات اإلقليمية والدولية الذي 
عقد في عمان-األردن بمشاركة الهيئة في فبراير 
2020، وجه األمين العام للهيئة رسالة إلى المدير 

التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، السيدة إنغر 
أزمة  حول  الوعي  رفع  جهود  لتنسيق  أندرسن، 
جميع  اتخاذ  على  الدولي  المجتمع  ولحث  صافر 
التهديدات  هــذه  مثل  لتجنب  الممكنة  التدابير 
في  والساحلية  البحرية  الموارد  على  المحتملة 
المنطقة، ولتنفيذ إجراءات المتابعة التي تم تحديدها 

خالل االجتماع المذكور اعاله. 

السيد  إلى  رسائل  للهيئة  العام  األمين  وجه  كما 
البحرية  المنظمة  عام  أمين  يامادا  هيرويوكي 
الدولية والسيد سامي ديماسي مدير برنامج األمم 
األدوار  وتوضيح  لتنسيق  وذلك  للبيئة،  المتحدة 
كلتا  بها  تقوم  قد  التي  والمشاركة  الصلة  ذات 

المنظمتين في حالة حدوث تسرب نفطي من الخزان صافر. وقد استجابت المنظمة البحرية الدولية وبرنامج األمم المتحدة 
للبيئة بشكل إيجابي، مع تحديد دور كل منهما خالل مراحل االستعداد والتخطيط واالستجابة للتعامل مع حادث تسرب 
نفطي كبير محتمل من الخزان صافر، كما أكدت المنظمتان على تقديرهما للجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة ودورها 
الريادي في اإلقليم، وعلى مواصلة التعاون مع الهيئة لتعزيز تطوير وتنفيذ خطة الطوارئ ودعم جهود الهيئة في الحد من 
آثار تسرب النفط على البيئة البحرية من خالل تقديم الدعم الفني إلى أقصى حد ممكن، خاصةً في تقديم المشورة والمساعدة 
الفنية عن بُعد لدعم مجموعة من الوظائف الحاسمة، بما في ذلك دعم التنسيق، وإعداد التقارير، والتوعية، واالتصاالت 

اإلعالمية، واالتصال بالحكومات التي قد تكون خارج نطاق عمل الهيئة اإلقليمية.

الحقاً، عقد األمين العام للهيئة عدة اجتماعات عن بعد مع مسؤولين رفيعي المستوى في المنظمة البحرية الدولية بشأن 
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تنسيق المساعدات الدولية الفنية للتعامل مع مخاطر التلوث من الخزان العائم صافر. وقد هدفت االجتماعات لبحث كيفية 
تعاون المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة في حالة حدوث تسرب نفطي كبير من الخزان صافر.

وعلى مستوى التنسيق مع المملكة العربية السعودية، تم عقد اجتماع في 	٢ أكتوبر ٢٠٢٠م بمشاركة سعادة وكيل الوزارة 
للبيئة – وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية وسعادة الرئيس العام المكلف للهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة وأمين عام الهيئة. وبناءاً على هذا االجتماع، فقد كثفت الهيئة اإلقليمية اتصاالتها مع عدد من الشركات 
من بعض  الهيئة عروضاً  تلقت  وقد  النطاق.  واسعة  النفطي  التلوث  لحوادث  االستجابة  في مجال  المتخصصة  الدولية 
الشركات، بما في ذلك تفاصيل اإلمكانيات الفنية والخدمات المتوفرة لديها، واستعدادها للتدخل حال وقوع حادث تلوث 
من الخزان )صافر(، مما وفر قاعدة معلومات في هذا المجال للرجوع إليها في إتخاذ القرار بشكل سريع في الحاالت 

الطارئة.

للبيئة لبناء القدرات  	 المبادرة المشتركة للهيئة وبرنامج األمم المتحدة 

اإلقليمية للتصدي لحوداث التلوث البحري بالنفط
بعد أن تم مؤخراً إنشاء اللجنة الوطنية العليا للطوارئ بموجب قرار رئيس الوزراء اليمني 	٢٠٢٠/٢ المؤرخ 	 أكتوبر 
٢٠٢٠. وبالنظر إلى أهمية تحديث / تنفيذ خطة الطوارئ لالستجابة ألي حادث تسرب نفطي محتمل من الخزان العائم 
 )UNEP( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )IMO( صافر، تعمل الهيئة اإلقليمية بالتعاون الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية
على توفير الخبرة لمساعدة حكومة اليمن ولجنة الطوارئ الوطنية، وإنشاء آلية العروض اإلقليمية/الدولية للمساعدة التي 

من المحتمل أن تكون مطلوبة.

في ضوء الدعم المطلوب للجنة المنشأة حديثاً ولتوفير الدعم الفعال لتنفيذ برامج بناء القدرات اإلقليمية / الوطنية على 
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الهيئة اإلقليمية مبادرة مشتركة مع برنامج األمم  الطوارئ اإلقليمية، أسست  المنصوص عليه في برنامج خطة  النحو 
المتحدة للبيئة، تهدف إلى تعزيز قدرات االستعداد وتنفيذ خطة الطوارئ في برنامج يتم تنفيذه لمدة عامين، ويتضمن ورش 

بناء قدرات للجنة الطوارئ الوطنية وإجراء تمارين محاكاة افتراضية لتنفيذ خطة الطوارئ. وفي إطار ذلك:

اإلقليمية، 	  الطوارئ  خطة  تفعيل  عند  األساسية  اإلجراءات  لسلسلة  مبسط  دليل  تطوير  تم 

ولتسهيل جهود االستجابة للتلوث البحري في حالة حدوث تسرب نفطي من الخزان صافر. 

وقد تم تعميم هذه اإلجراءات اإلقليمية )التي تم توفيرها باللغتين اإلنجليزية والعربية( على 

الدول األعضاء بالهيئة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنظمة البحرية الدولية الستخدامها 

في التمارين المكتبية اإلقليمية لتحسين فعالية االتصال / اإلبالغ.

الوطنية 	  للمدربين )مؤلف من فرق االستجابة  الواقع  تدريب وطني على أرض  يتم إجراء 

اآلمن  والتشغيل   )SCAT( بالنفط  الملوثة  الشواطئ  تقييم وتنظيف  األساسية( على  اليمنية 

الطوارئ  في  المتبادلة  المساعدات  مركز  في  النفطي  التلوث  مكافحة  معدات  مع  والتعامل 

البحرية )EMARSGA( في الغردقة- جمهورية مصر العربية، خالل الفترة من 23 إلى 

27 مايو 2021. ستكون األدلة الفنية االسترشادية حول »تنظيف الشواطئ الملوثة بالنفط« 

 »)SCAT( ودليل »إدارة مخلفات التسرب النفطي« ودليل »تقنيات تنظيف وتقييم الشواطئ

أساساً لتنفيذ هذا التدريب الميداني.

حال  	 في  الخفيف  العربي  الخام  وسلوك  »مصير  حول  افتراضية  ندوة 
تسربه الى البيئة البحرية وخيارات االستجابة« 23 فبراير 2021

بالتعاون بين الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن ومنظمة االستجابة للتسرب النفطي المحدودة
االستجابة  في مجال  الصناعة  ممولة من  دولية  تعاونية  أكبر  Oil Spill Response Limited )OSRL( وهي 
لحوادث التسرب النفطي، عقدت الهيئة ندوة افتراضية حول »مصير الخام العربي الخفيف في حال تسربه الى البيئة 
البحرية وخيارات االستجابة« وذلك في 23 فبراير 2021، باستخدام تقنية المؤتمرات عن بعد من مقر الهيئة اإلقليمية.

هدفت الورشة العمل إلى تعزيز معرفة المشاركين حول مصير وسلوك النفط الخام العربي الخفيف في حال انسكابه في 
البيئة البحرية وعمليات التجوية المختلفة، وخيارات االستجابة الرئيسية المستخدمة أثناء حوادث التسرب النفطي، والقيود 
التشغيلية، وتمت خالل الجلسة مناقشة خيارات االستجابة األنسب لخام مأرب الخفيف وكيف يمكن تنفيذ هذه الخيارات 
باإلضافة إلى محدداتها. كما هدفت الندوة إلى تعريف المشاركين بأهمية إدارة مخلفات التسرب النفطي والتخلص النهائي 
منها بطريقة سليمة بيئياً من خالل تقديم عدد من دراسات الحالة واستعراض الدروس المستفادة. وشارك في الندوة حوالي 
25 من المختصين وخبراء اإلقليم، يمثلون مختلف الجهات ذات العالقة في الدول األعضاء بالهيئة، وقدم المحاضرات 
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خبراء مختصون من منظمة )OSRL( باإلضافة لخبراء الهيئة اإلقليمية.

إعداد وثيقة عمل إطارية لخطة استقطاب وإدارة عروض المساعدات  	
الدولية لمواجهة مخاطر التلوث من الخزان صافر

في ظل المهددات البيئية الكبيرة التي يشكلها الخزان صافر، ومخاطر حدوث تسرب نفطي على نطاق واسع، ونظراً 
لنقص الموارد داخل الجمهورية اليمنية، وعدم وجود غطاء تأميني لألضرار الناجمة عن التسرب، فإن وسائل التعويض 

المعتادة لتغطية األضرار وتكاليف االستجابة غير متاحة بالنسبة لوضع للخزان صافر. 

بناءا عليه، فقد أعدت الهيئة اإلقليمية بالتعاون مع شركائها الدوليين الفاعلين في مجموعة العمل الخاصة بهذا الموضوع 
المنظمات  لتحديد أدوار ومهام  )IMO, UNEP, OCHA, JEU, UNOPS, PERSGA( وثيقة عمل إطارية 
والهيئات الدولية المتخصصة لتنفيذ خطة الستقطاب وإدارة عروض المساعدات الدولية لمجابهة أي حاالت تلوث جسيم 
من الخزان العائم صافر. وقد عقدت الهيئة اإلقليمية لتحقيق ذلك سلسلة من االجتماعات الفنية عن بعد  مع المنظمات 
للبيئة وJEU، حيث هدفت هذه االجتماعات  الدولية وبرنامج األمم المتحدة  الدولية ذات العالقة مثل المنظمة البحرية 
للطوارئ على  التخطيط  الخزان صافر ، وجهود  التي تطرأ بشأن أزمة  المستجدات  المعلومات وآخر  لتبادل  التنسيقية 
المستويين اإلقليمي والدولي، ومتابعة التقدم المحرز الستكمال وثيقة العمل اإلطارية حول التعاون اإلقليمي والدولي في 

حالة حدوث تسرب كبير من من الخزان العائم )صافر( في اليمن.

تهدف الوثيقة اإلطارية المطورة لمجموعة عمل المنظمات الدولية المذكورة إلى دعم إدارة المساعدة الدولية واإلقليمية في 
توفير الخبرة والدعم الفني أثناء حوادث التسرب النفطي، بما في ذلك إنشاء لجان فرعية بإجراءات تشغيل منفصلة لمعالجة 
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كل مجال من المجاالت الرئيسية التالية:

المساعدة والدعم اإلقليمي والدولي لعمليات االستجابة.	 

تقييم الضرر واالحتياجات / رسم الخرائط؛	 

االتصال والشئون اإلعالمية 	 

التمويل / المناشدات الستقطاب الموارد والتبرعات.	 
وضعت الوثيقة اإلطارية دوراً عاماً للجنة تنسيق المساعدة ووضعت إجراءات تشغيلية لها )SOP( بما في ذلك قوائم 
المراجعة، باإلضافة إلجراءات التشغيل للجان الفرعية األخرى المقترحة. فيما يتعلق باللجنة الفرعية المعنية بعروض 
المساعدة اإلقليمية والدولية، تم تضمين اإلجراء التشغيلي الموحد بما يتماشى مع إرشادات المنظمة البحرية الدولية بشأن 
العروض الدولية للمساعدة في االستجابة لحادث تلوث نفطي بحري. كما تم وضع وإدماج اإلجراءات التشغيلية للجان 
 / والتمويل  اإلعالمية،  والعالقات  االتصال   ، الخرائط  رسم   / واالحتياجات  األضرار  )تقييم  األخرى  الثالث  الفرعية 

المناشدات الستقطاب الموارد والتبرعات(.

فيما يتعلق باالتصال والشئون اإلعالمية، وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئ توجيهية في أعقاب حادثة فوكوشيما 
والتي يمكن أن تكون مفيدة في هذا الصدد.

إلى جانب ذلك، أقامت الهيئة اتصاالت مع المركز اإلقليمي لالستجابة لحاالت الطوارئ للتلوث البحري للبحر األبيض 
المتوسط )REMPEC( من أجل الدعم الفني والمشورة في المجاالت المتعلقة بآلية تنسيق االستجابة وإدارة العروض 

الدولية المساعدة.

كما تواصلت الهيئة اإلقليمية )عن طريق الهاتف والبريد االلكتروني وعقد االجتماعات االفتراضية( مع العديد من شركات 
االستجابة الكبيرة ذات الخبرة الواسعة في مجال االستجابة لحوادث التسرب النفطي والتي شاركت في االستجابة للعديد 
من التسربات النفطية الكبيرة المسجلة والمعروفة عالمياً. وقد هدفت هذه االتصاالت لجمع مقترحات التكلفة ومتطلبات 

النشر/التعبئة السريعة لمعدات االستجابة للتسرب النفطي وفرق االستجابة في موقع الحادث.

المتحدة  األمم  برنامج  مؤخراً  أبدى  وقد 
اإلنمائي )UNDP( بفرعه المتواجد في 
المشاركة  في  رغبته  اليمنية  الجمهورية 

كطرف في هذه الوثيقة اإلطارية.
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اأحدث اإ�صدارات الهيئة

تواصــل الهيئــة جهودهــا فــي إصــدار التقاريــر والوثائــق المتعلقــة بالدراســات والمســوحات 
واألنشــطة المختلفــة، وتوزيــع هــذه اإلصــدارات علــى المؤسســات ذات العاقــة بالبيئــة البحريــة 
والمناطــق الســاحلية فــي دول اإلقليــم. وقــد قامــت الهيئــة مؤخــراً بإصــدار عــدد مــن المطبوعــات 
ويجــري العمــل علــى إعــداد مجموعــة أخــرى للطباعــة والنشــر. كمــا أصــدرت الهيئة أعــداد جديدة 
ــات  ــط ومطوي ــى مطبوعــات ودراســات وخرائ ــة إل ــن نشــرتي الســنبوك وإيمارســجا، باإلضاف م
وكتيبــات خاصــة بالمشــروعات والدراســات المختلفــة. وتشــمل أهــم الوثائــق التــي تــم إصدارهــا 

حديثــاً إضافــةَ إلــى المطبوعــات التــي يجــري حاليــاً إعدادهــا للطباعــة والنشــر مــا يلــي:

دليل التدريب السنوي للهيئة للعام 2020 )باللغة اإلنجليزية(( 	

قامت الهيئة في بداية 2020 بتحديث الخطة المقترحة لورش التدريب واالجتماعات الفنية اإلقليمية خالل العام 2020 
بناًء على أنشطة البرامج ومشروعات الشراكة، حيث تم تضمين العديد من القضايا المستجدة. وقد تم على ضوء ذلك 

تطوير كتيب دليل التدريب السنوي للعام 2020.
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تقرير وضع البيئة البحرية في البحر األحمر وخليج عدن )SOMERSGA 2020( )باللغة اإلنجليزية(( 	

 )SOMERSGA 2020( قامت الهيئة بإعداد تقرير التقييم المتكامل لوضع البيئة البحرية في البحر األحمر وخليج عدن
النهائية  والطباعة  التقرير  العام 2020، كما تمت مراجعة  العام 2019 وتم استكمال أعمال التصميم في بداية  خالل 

والنشر خالل النصف األول من العام 2021. 

المتكامــل ( 	 التقييــم  تقاريــر  ومؤشــرات  منهجيــة  دليــل 
وخليــج  األحمــر  البحــر  فــي  البحريــة  البيئــة  لوضــع 

اإلنجليزيــة( عدن)باللغــة 

قامت الهيئة مؤخراً بتحديث منهجية إعداد تقارير التقييم المتكامل 
عدن  وخليج  ــر  األحــم البحر  ــي  ف البحرية  البيئة  لــوضــع 
)SOMERSGA(، كما قامت بتطوير مؤشرات جديدة، وذلك 
البيئي  النظام  منهج  مبادئ  تطبيق  لتقييم  مؤشرات  إدراج  بهدف 
وحالة النظم البيئية الساحلية، ورصد التقدم في تحقيق مستهدفات 
في  والمحيطات(  بالبحار  )الخاص  المستدامة  للتنمية   14 الهدف 
اإلقليم، حيث تم استخدام المنهجية والمؤشرات الجديدة في إعداد 
التقرير الحالي. ولتعميم الفائدة، فقد أعدت الهيئة دليالً استرشادياً 

مختصراً يلخص المنهجية والمؤشرات الجديدة، ويتم حالياً استكمال تصميم الدليل للطباعة ونشره على موقع الهيئة.

الدليل االسترشادي المطور لطرق المسح الموحدة للموائل واألنواع الساحلية( 	

الموحدة  المسح  لطرق  االسترشادي  الدليل  بتحديث  الهيئة  قامت 
للموائل واألنواع الساحلية ) والذي أعدته سابقاً في 2004( باللغتين 
االقتصادي  الرصد  طرق  تضمين  تم  حيث  واإلنجليزية،  العربية 
الموارد، ورصد  األسماك، وحالة  االجتماعي، ورصد مخزونات 
التي يتم رصدها،  المتغيرات  المياه، وذلك لتوسيع منظومة  جودة 
النظام  نهج  تطبيق  في  للرصد  أكثر  فوائد  تحقيق  من  يمكن  مما 
البيئي. ولقد تم إعداد هذا الدليل ضمن مشروع اإلدارة االستراتيجية 
بنهج النظام البيئي، وقد استكملت الهيئة تصميمه وطباعته باللغة 
اإلنجليزية في 2019، وتم ترجمة الدليل إلى اللغة العربية وتصميم 

ونشر النسخة العربية منه في نهاية العام 2020.
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خطة الطوارئ اإلقليمية الخاصة باالستعداد والتصدي لمخاطر التلوث النفطي من الخزان صافر( 	

أعدت الهيئة »خطة الطوارئ اإلقليمية الخاصة باالستعداد والتصدي لمخاطر التلوث النفطي من الخزان صافر«، حيث 
تحتوى الخطة خلفية متكاملة حول الموضوع، واإلجراءات الخاصة بتقليل مخاطر التلوث الحالية، والسناريوهات المحتملة 
ألية حادث تحت ظروف مختلفة، وطرق إدارة األزمة في حال حدوث حادث، وتدابير اإلستعداد واإلستجابة لكل حالة، 
باإلضافة لمواصفات المعدات والمواد والكوادر البشرية، وإرشادات فنية متكاملة لطرق االستجابة للفرق الميدانية والتنسيق 

اإلقليمي والدولي للمساعدة في حال تطلب األمر ذلك، ومتطلبات تعزيز القدرات لتنفيذ الخطة.

وقد تم مناقشة الخطة على المستوى اإلقليمي مع الجهات ذات الصلة وفرق تنفيذ خطط الطوارئ البحرية، ومع شركاء 
المتحدة  األمم  وبرنامج   ،)IMO( الدولية  البحرية  المنظمة  تشمل  والتي  المتخصصة  المنظمات  من  الدوليين  الهيئة 
اإلنسانية  للشئون  للبيئة  المتحدة  األمم  ووحدة   ،)UNOPS( المشاريع  لخدمات  المتحدة  األمم  ومكتب   ،)UNEP(
)UNEP-OCHA JEU(، والذين يشكلون مجموعة العمل الدولية التي تنسق معها الهيئة في هذا الصدد. وقد تم الحقاً 
تبني الوثيقة النهائية للخطة متضمنة المالحظات الواردة من جميع هذه الجهات.وفي نفس اإلطار أكملت الهيئة إعداد عدة 
في  تطبيقها  تم  والتي  بفعالية،  الخطة  تنفيذ  في  واالستجابة  الطوارئ  فرق  لمساعدة  فنية  استرشادية  وبورشورات  أدلة 

التمارين واألنشطة التدريبية لتعزيز القدرات المتعلقة بذلك.
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الدليل اإلسترشادي لتنظيف السواحل الملوثة بالنفط في اإلقليم( 	

أعدت الهيئة »الدليل اإلسترشادي لتنظيف السواحل الملوثة بالنفط في البحر األحمر وخليج عدن«، والذي تم إصداره في 
بداية العام 2021، ويقدم هذا الدليل الطرق والخطوات المالئمة لتنظيف الشواطئ والموائل الشاطئية المختلفة التي يتميز 
بها اإلقليم )رملية، طينية، صخرية، مانجروف إلخ( أثناء عمليات االستجابة لحوادث التلوث النفطي، كما يهدف الدليل 

إلى تسهيل تنفيذ خطط الطوارئ واالستجابة اإلقليمية والوطنية، وتوفير مواد مرجعية للتدريب في هذا المجال.

الدليل السريع للتعامل مع مخلفات التلوث النفطي ( 	

أعدت الهيئة »الدليل اإلسترشادي للتعامل مع مخلفات التلوث النفطي في البحر 
األحمر وخليج عدن«، والذي تم إصداره في بداية العام 2021، ويقدم هذا الدليل 
الطرق واإلجراءات السليمة للتخلص من المخلفات الناتجة عن االنسكاب النفطي 
وعمليات االستجابة الفورية التي تشمل احتواء بقع النفط وتنظيف الشواطئ في 
البيئات الساحلية والبحرية. وتعتبر المعالجة السليمة للمخلفات جزء اليتجزء من 
السليم  التخلص  لضمان  لها  الجيد  التخطيط  وتستوجب  التلوث،  حادثة  إدارة 
واآلمن من المخلفات، بحيث ال تتسبب في تأثيرات بيئية أو صحية سالبة على 
الطوارئ  خطط  تنفيذ  تسهيل  إلى  الدليل  يهدف  كما  البعيد.  أو  القريب  المدى 
واالستجابة اإلقليمية والوطنية، وتوفير مواد مرجعية للتدريب في هذا المجال.
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سلسلة القصص التوعوية لالطفال مغامرات زياد وموسى( 	

بدأت الهيئة إصدار سلسلة قصص توعوية لألطفال منذ العام 2019، وتقدم هذه الكتيبات الموضوعات البيئية باسلوب 
قصصي شيق لتعريف األطفال بصورة مبسطة بهذه الموضوعات. وقد استكملت الهيئة إنتاج 5 قصص في هذه السلسلة 
حتى اآلن، وتعرف هذه القصص باخطار البالستيك علي الحياة البحرية؛ وأهمية بيئة الشعاب المرجانية البيئية واالقتصادية 
في اإلقليم؛ وأهمية الدالفين في األقليم والحفاظ عليها؛ وأشجار الشوري وقيمتها البيئية واالقتصاديه لإلقليم. وقد تم في هذا 

خالل  ونشرها  وطباعتها  وتصميمها  القصصية  الكتيبات  استكمال  اإلطار 
العام 2020.

كتاب »بحر واحد«( 	

قامت الهيئة بإعداد كتاب توعوي موسع بعنوان »بحر واحد«، حيث يهدف 
البيئية  والموائل  الطبيعية،  ومواردها  اإلقليم  بدول  التعريف  إلى  الكتاب 
الحساسة المميزة لإلقليم ، وأهم الكائنات البحرية في البحر األحمر وخليج 
عليها،  الحفاظ  وكيفية  الطبيعية  الموائل  علي  والضغوط  ولمخاطر  عدن، 
العام  بداية  في  الكتاب  وطباعة  وتصميم  انتاج  أعمال  استكمال  تم  حيث 

.2020
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مجالت السنبوك وإيمارسجا )باللغة العربية واإلنجليزية(( 		

قامت الهيئة بإعداد ونشر العددين )38( و )39( من مجلة 
وبرامج  أنشطة  فعاليات  على  العددان  ويحتوي  السنبوك، 
العديد  إلى  باإلضافة  2019 و2020،  العامين  الهيئة خالل 
في  الوطنية  واألنشطة  والتثقيفية،  العلمية  الموضوعات  من 
المتبادلة  للمساعدات  الهيئة  مركز  أعد  كما  الهيئة.  دول 
مجلة  من  جديدين  عددين  بالغردقة  البحرية  للطوارئ 
التي تحتوي على موضوعات تعكس  »إيمارسجا« السنوية 
أنشطة المركز خالل العامين السابقين، وتعاونه مع المنظمة 
البحرية الدولية والجهات الدولية واإلقليمية والوطنية األخرى 
ذات العالقة ومقاالت علمية وتوعوية عن موضوعات مختلفة 

في مجال التلوث البحري.

المسودة الثانية من خطة العمل( 		

قامت الهيئة بالتعاون مع الخبراء من المملكة العربية السعودية بطوير المسودة الثانية من خطة العمل الوطنية الخاصة 
باإلدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على سواحل المملكة المطلة على البحر األحمر .
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الهيئة اإلقليمية للمحافظة على
 بيئة البحر األحمر وخليج عدن


