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The Regional Organization for the Conservation of the Environment of the 
Red Sea and Gulf of Aden - PERSGA - is an intergovernmental organization
dedicated to the conservation of the coastal and marine environment in the region.
Its legal basis stems from the Regional Convention for the Conservation of the Red
Sea and Gulf of Aden Environment known as the Jeddah Convention and signed in
1982. The PERSGA member countries include Djibouti, Egypt, Jordan, Saudi
Arabia, Somalia, Sudan and Yemen. The headquarters are based in Jeddah, Saudi
Arabia.
PERSGA is currently executing the Strategic  Action Programme (SAP) for the Red
Sea and Gulf of Aden. This project is funded by UNDP, UNEP, The World Bank
and The Islamic Development Bank. The SAP is being carried out through seven
complementary components: institutional strengthening, reduction of navigation
risks and marine pollution, sustainable use of living marine resources, conservation
of habitats and biodiversity, the establishment of a network of marine protected
areas, support for integrated coastal zone management, and the enhancement of
public awareness and participation.
The aim of the newsletter is to provide information on conservation and
development activities taking place in the region together with articles on marine
issues of general interest. The contents of the newsletter do not necessarily
represent the position or views of PERSGA or the editorial board, nor do they imply
the expression of any opinion on the part of PERSGA concerning the legal status
of any country, territory, frontier or border .
All non-copyright material may be freely reproduced. Al-Sanbouk cordially requests
that due reference is made to the source if any news/articles/pictures are reprinted
in other publications .

Main Article
9th Global Meeting of the Regional Seas Conventions snd Action Plans

With kind hosting by the Kingdom of Saudi Arabia, the 9th Global
Meeting of Regional Seas Conventions and Action Plans (RSCAPs) - in
Jeddah. The programme aims at addressing the accelerated degrada-
tion of the environment of the worldws oceans and coastal areas.

Training Programme: 
Regional Action Plan for Sustionable Management of Marine Litter

Regional Training workshop on Port Biological Baseline Surveying
Regional Training Workshop on Fish Stock Assessment:
Regional Training Workshop on Wastewater Treatment in Coastal

Cities: Operations and control
Technical workshop on Hydrographic Capacities
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The On-Ground Activities Program:
Installing mooring buoys at tourist diving sites near Jeddah-

Saudi Arabia.
PERSGA conducts an assessment of the commercial sea cucumber -
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elcome to the 24th edition of the PERSGA newsletter Al-Sanbouk. This is-
sue comes as the Republic of Yemen hosts the 11th Ministerial meeting
of PERSGA Council at Al-Mukkala the "Bride of the  Gulf of Aden" . It

also, follows the outstanding success of PERSGA, in organizing the 9th Global
Regional Seas meeting in collaboration with UNEP and for the generous hosting
extended by the government of the kingdom of Saudi Arabia,.
 In fact, I have been honored to chair the deliberations of the sessions during the 3
days of the meeting in October 2007 at the Conference Palace in Jeddah. 
The excellent organization and support provided by the Presidency of Meteorolo-
gy and Environment of the Kingdom of Saudi Arabia and PERSGA have contribut-
ed very much to the success of the meeting deliberations and active participation
by the delegates led to a successful conclusion of the meeting, and to the en-
dorsement of the strategic directions for 2008-2012 and adoption of the Jeddah
Declaration. The success of this event is also attributed to the serious participation
of Senior representatives of the Regional Seas in addition to the active participa-
tion form the countries of PERSGA region. This proves once again the practicality
and the importance of PERSGA initiatives in strengthening partnerships with Inter-
national Organizations, and will help to widen the scope of cooperation in the field
of the conservation of marine environment and its important resources: as it has
been noted in the adoption of the “Global Strategic Directions 2008-2012” and The
Jeddah Declaration which expressed the mutual will and vision of the conventions
involved and highlighted the importance of the global cooperation in achieving the
objectives of the conservation of coastal and marine environment. 
I would like also to note the success of PERSGA in implementing its action plan
for the year 2007, including the annual training program which had helped to a
great extent in the process of capacity building in the RSGA Region, in addition to
the on ground activity program “in the member countries, from which the “Sea Cu-
cumber” Assessment” project  in Yemen, is cited as an example. A comprehen-
sive report has been produced which reflected the current status of the over fish-
ing of the sea cucumber and the best ways to manage and conserve this
important living marine resource.
I would also like to thank PERSGA for its timely and effective intervention in as-
sisting the Republic of Yemen to overcome the consequences of the pollution
problem which resulted from the two unfortunate accidents in Yemeni territorial
waters (the grounding of the livestock vessel and the dumping of the pesticides
around the coast of Hodiadah). The PERSGA/MEMAC has played a pivotal role in
mitigating the effects of the possible damage to the coastal communities and on
the living marine resources in the area. In addition to its contribution in the prepar-
ation of the Guidelines for Emergency Procedures  for Republic of Yemen which
proves once again the importance of the role of PERSGA to RSGA countries. 
Eventually, I would like to lay emphasis to the unrelenting support of Yemen to
PERSGA activities and programmes and to the need of cooperation and coordina-
tion with all the RSGA countries; in order to secure additional financial resources
for PERSGA to enable play the proper role as envisaged in the Jeddah conven-
tion and its work plan, aiming to the conservation of our common marine environ-
ment and to the achievement of sustainable development policies in our region. 

EDITORIAL

Dr. Abdul-Rahman F. Al-Eryani
Minister of Water and Environment 
Republic of Yemen

W
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tainable development in all sec-
tors. HRH further explained the
role played by the Kingdom
along with the international
community in the conservation
and the protection of the marine
environment in favor of the well-
being of mankind. He also em-
phasized on the role of the Sau-
di government in supporting
PERSGA, which has enabled
the later to attain achievements
at the regional level. Expressing
his thanks to the participants for
their coming, HRH concluded
his welcome address wishing
all a successful meeting and a
pleasant stay in Jeddah. 
PERSGA's Secretary General
Prof. Ziad Hamzah Abu-
Ghararah addressed the meet-
ing and expressed his gratitude
and appreciation to the govern-
ment of Kingdom of Saudi Ara-
bia for its generous hosting of

ith kind hosting by the
Kingdom of Saudi Ara-
bia, the 9th Global

Meeting of Regional Seas Con-
ventions and Action Plans
(RSCAPs) was held during 29-
31 October 2007 at the Confer-
ence Palace in Jeddah. The
meeting was organized by
UNEP in collaboration with
PERSGSA
HRH Prince Turki bin Naser Bin
Abdelaziz (President of the
Presidency of Meteorology and
Environment-PMA, Kingdom of
Saudi Arabia opened the meet-
ing activities. In his welcome
address, HRH indicated the ef-
forts by the Kingdom of Saudi
Arabia headed for conservation
of the marine environment
through adoption of the ecosys-
tem approach; within the frame-
work of the Kingdom policies
and directives to achieve sus-

this important international
meeting. He pointed out the im-
portance of the marine environ-
ment in sustaining life on earth,
the integration of its ecosystem
with that of the terrestrial eco-
system, and the growing im-
pacts pressures as a result of
the increased human activities
and the economic development
on both systems in recent
years. The PERSGA SG also
emphasized on the ecological
and economic importance of
the Red Sea and the Gulf of
Aden from both regional and
global perspectives, which re-
fers to the uniqueness of the
Red Sea, its enormous biodi-
versity, semi-isolation and
prime significance for interna-
tional navigation, as well as
supporting substantial touristic
and economic investments on
its coasts. He stressed on the

W
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importance of conserving the
Red Sea,  as it is one of the
least polluted regional seas in
the world, and  concluded his
address by signifying some
PERSGA efforts in this regard.

United Nations Environment
Programme (UNEP)

Mr. Shafqat Kakahl,the Deputy
Executive Director of UNEP
started his address to the meet-
ing by expressing his sincere
appreciation to the Kingdom of
Saudi Arabia, for its generous
hosting of the conference, and
to PERSGA for its support and
excellent organisation of the
meeting. He pointed to the
cooperation between UNEP
and PERSGA, which can be
traced back to the time of ini-
tiating the implementation of
the Jeddah Convention in1989.
Finally, he put emphasis on the
importance of addressing the
accelerated degradation of the
world’s oceans and coastal are-
as, and highlighted the meas-
ures taken by UNEP to address
this problem, particularly through
fostering cooperation between
countries sharing regional seas.
After the welcome and opening
addresses, the meeting select-
ed Dr. Abdelrahman Fadl Al-
Eryani (Minster of Water and
Environment in the Republic of
Yemen) to chair the meeting
sessions. The approximately
Seventy participants of the
meeting represented executive
directors, coordinators and sec-
retary generals of the conven-
tions, regional organizations
and senior staff from the
UNEP, IPCC, other related in-
ternational organizations, in ad-
dition to the PERSGA Focal
Points. 
The meeting held around ten
sessions distributed over three
days, besides  the opening and
closing ones, and other five
meetings of the ad hoc groups
responsible for drafting the Jed-
dah Declaration and the
RSCAPs Strategic Directions
(2008-2012). The event was

extensively covered by media, including 11 radio/
TV broadcasting channels; ten local, four regional
and three international newspapers.
Many issues and case studies were presented and
discussed in the meeting according to the agenda
prepared by UNEP and deliberated by PERSGA
specialists, who had also significantly contributed
to drafting the Jeddah Declarations and Strategic
Directions 2008-2012s. The following is a sum-
mary of the major topics that were discussed:
> Achievements attained and major challenges met
during the implementation of the Regional Seas
Strategic Directionss 2004-2007
> Adapting to and mitigating the impacts of climate
change on the marine and coastal environment. 
> Millennium Ecosystem Assessment. 
> Ecosystem-based Approach. 
> International governance and scientific issues re-
lating to the high seas and deep-sea ecosystems and
biodiversity. 
> Technical cooperation and capacity-building. 
>Jeddah Declaration and Regional Seas Strategic
Directions 2008-2012. 
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> Upcoming events and emerg-
ing issues.
The major outcome of the meet-
ing was the adoption of the Jed-
dah Declaration and Strategic
Directions 2008-2012, after
both documents had been ap-
proved by all participants. 
In the closing session the par-
ticipants expressed their thanks
to the government of Saudi Ara-
bia for hosting this important
meeting and showed apprecia-
tions to PERSGA for the good
organization of the meeting.
PERSGA achieved a major suc-
cess by organizing this interna-
tional meeting, which was con-
sidered a landmark in
consolidating and strengthening
its international partnerships
with other organizations. Also
this meeting has paved the way
to strengthen the pillars of the
good relations between PERS-
GA and UNEP, which will even-
tually benefit the countries in
the region. 

Regional Seas Programme:
UNEP Regional Seas Pro-
gramme is one of the major
achievements of UNEP during
the last 30 years. The pro-
gramme aims at addressing the
accelerated degradation of the

environment of the world’s oceans
and coastal areas through the sus-
tainable management and use of
the marine and coastal environ-
ment. The programme intention is
to engage the neighboring coun-
tries in comprehensive and specific
action plans to protect their shared
marine environment.
Today, there are 19 Regional Seas
Conventions and Action Plans
(RSCAPs), representing more than
140 countries around the world.
The program which was estab-
lished under the auspices of
UNEP consists of the following
RSCAPs: the Black Sea, Wider
Caribbean, East Africa, South
East Asia, ROPME (Gulf Area),
Mediterranean, North-East Pacif-
ic, North-West Pacific, Red Sea
and Gulf of Aden, South Asia,
South-East Pacific, Pacific, and
Central West Africa. Furthermore,
there are five partner pro-
grammes for the Antarctic, Arctic,
Baltic Sea, Caspian Sea and
North-East Atlantic Regions.
Their program of work is being
coordinated by the UNEP Re-
gional Seas Secretariat at UNEP
Head quarters in Nairobi. UNEP
is holding an annual global meet-
ing for RSCAPs in order to ex-
change experiences and develop
future strategies and plans.
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tions of the IPCC assessment
reports and the projected detri-
mental social, economic, health
and environmental impacts in
the coastal areas, where 38% of
the world population live and
70% of the world mega-cities
exist,
Noting the growing damage that
those impacts are causing to the
people and marine ecosystem
including loss of habitats (such
as corals, wetlands), biodiversi-
ty, and income generating and
food resources,
Emphasizing the key role of the
RSCAPs in facilitating the imple-
mentation of current  and future
global conventions, strategies,
declarations, resolutions, initia-
tives, and action programmes
addressing coastal and marine
environment protection and con-
servation,
Admitting that effective integration

Declaration 2000, the Plan of
Implementation of the World
Summit on Sustainable Devel-
opment 2002 and the Beijing
Declaration  2006,
Acknowledging the ultimate de-
pendence of life including man-
kind and other life forms on the
health and integrity of the ma-
rine and coastal environment,
Recognizing the value of marine
and coastal resources as the
main source and reserve for
food security, economic well-
being and health for a signifi-
cant number of people in the
world,
Also, recognizing that marine
and coastal environments are
vulnerable to unprecedented im-
pacts of climate change, along
with the impacts of the continu-
ing and projected increase in
marine and coastal pollution; re-
flecting the findings and detec-

Jeddah Declaration: 

e the Chairs of the Con-
ferences of the Parties/
Intergovernmental Meet-

ings of the Regional Seas Con-
ventions and Action Plans
(RSCAPs); the Secretaries Gen-
eral/Coordinators/Executive
Secretaries of the RSCAPs; with
the valued support and concur-
rence of delegates from interna-
tional organizations, conven-
tions, intergovernmental panels,
financial institutions and acade-
mia,
Having met in Jeddah from 29
to 31 October 2007 at the 9th
Global Meeting of the Regional
Seas Conventions and Action
Plans,
Recalling the Declaration of the
United Nations Conference on
the Human Environment, adopt-
ed in Stockholm on 16 June
1972, the Rio Declaration of 14
June 1992, the UN Millennium

W
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policies and programmes ad-
dressing marine/coastal protec-
tion and sustainable develop-
ment require comprehensive
approaches, and that lessons-
learnt from and examples pro-

vided by pre-existing projects
implemented by the

RSCAPs offer valuable
guidance for wider-
spread adoption of
such approaches,
Acknowledging the
trans-boundary na-
ture of the marine and

coastal environment
and the growing need

for regional and global col-
laboration and coordination in

addressing environmental is-
sues, and progress made in the
implementation of the Strategic
Directions for the Regional Seas
Programmes 2004-2007,
Realizing the global challenges
in adapting to and mitigating the
impacts of climate change on
the marine and coastal environ-

ment, and noting the importance of the
RSCAPs as useful forums for highlighting
climate change,
Also realizing the potential for legal and eco-
nomic measure to enable carbon capture
and storage in sub-sea geological forma-
tions within a suite of climate change mitiga-
tion measures, 
Considering the importance of the use of ec-
onomic valuation of goods and services pro-
vided by coastal and marine resources, in
addition to applying cost-benefit analysis to
support preventive approaches in address-
ing environmental management priorities,
Also, considering that the conservation of
the high seas and deep-water ecosystems
and biodiversity needs global cooperation
regarding both relevant international govern-
ance and scientific issues,
Conscious of the need to support the main-
streaming of the Regional Seas conven-
tions, protocols and action plans into nation-
al development planning and budgeting,  
Aware of the need to further implement the
ecosystems approach in management, and
continue to develop proactive, creative and
innovative partnerships and networks to
support its implementation, 

towards the
sustainable

development of the
marine and coastal

environment
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Convinced of our responsibilities
to encourage and support our
member states to fulfill their com-
mitments to protect and conserve
the marine environment through
implementing regional agree-
ments and instruments, along
with the strategic directions and
recommendations of the global
Regional Seas , and seeking to
build upon them, 
Resolve:
1. To recommit ourselves to im-
plement the existing resolutions
and agreements of the Global Re-
gional Seas Programmes, and
the Strategic Directions for the
Regional Seas Programmes
2004-2007, agreed upon at the
6th Global Meeting of the Region-
al Seas Conventions and Action
Plans as an effective approach
reflecting our will, common vision
and cooperation to protect, con-
serve and sustainably manage
our global coastal and marine en-
vironment;
2. To support the implementation
of the Beijing Declaration of the
Global Programme of Action for
the Protection of the Marine Envi-
ronment from Land-based Activi-
ties, especially the provision relat-
ed to the "development and
implementation of protocols ad-
dressing land-based pollution
sources and activities"; 
3. To commit ourselves to further-
ing the implementation of the
RSCAPs in light of the Global
Strategic Directions for the Re-
gional Seas Programmes 2008-
2012 (adopted at the 9th Global
Meeting of the Regional Seas
Conventions and Action Plans),
and declare our intention to do so
by designing, implementing and
strengthening our actions;
4. To call upon United Nations
agencies and UN inter-agency
groups, multilateral environmental
agreements, and regional allianc-
es/unions/leagues or any kind of
association to support (through
inter alia, financial assistance,
technical assistance, capacity
building and institutional strength-
ening mechanisms) the regional

structures for implementing the Global Strategic Di-
rections for the Regional Seas Programmes 2008-
2012;
5. To encourage State Parties of RSCAPs, as ap-
propriate and according to their own procedures, to
consider, adopt and implement the Global Strategic
Directions for the Regional Seas Programmes
2008-2012;
6. To develop and implement actions to adapt to
the impacts of climate change, including strength-
ening regional monitoring to detect changes in
oceanographic parameters, carrying out vulnerabili-
ty assessments, developing regional and national
early warning systems, cooperation in contingency
planning and disaster management, assessment
and mitigating socio-economic impacts and taking
relevant precautionary measures with regard to
coastal planning and development;
7. To call upon international and regional financial
institutions and donor countries to support the im-
plementation of the  Global Strategic Directions for
the Regional Seas 2008-2012, at the appropriate
levels in developing countries;
8. To promote and enhance the participation and in-
volvement of local and regional authorities,
communities and other stakeholders in the
mechanisms of implementing RSCAPs
and their Global Strategic Directions;
9. To initiate and strengthen partner-
ships at the national, regional, and in-
ternational levels, with emphasis on
promoting sustainable financing
mechanisms to implement the Global
Strategic Directions for the Regional
Seas 2008-2012; 
10. To enhance the application of eco-
systems approach to coasts, oceans and
large marine ecosystems and island management
and to strengthen them at the national level;
11. To integrate and mainstream economic valua-
tion of goods and services provided by coastal and
marine resources, to support sustainable approaches
in addressing environmental management priorities;
12. To continue encouraging, supporting, enhanc-
ing and developing appropriate tools and mecha-
nisms to mainstream RSCAPs into national plan-
ning and budgeting; 
13. To call upon the UNEP Governing Council/
Ministerial Environment Forum to endorse and en-
hance the implementation of the Global Strategic Di-
rections for the Regional Seas 2008-2012.
14. To express special gratitude and appreciation
to the Government of the Kingdom of Saudi Arabia
for hosting the 9th Global Meeting of the Regional
Seas Conventions and Action Plans held in Jeddah
29-31 October 2007.

Furthering the
implementation of the

Regional Seas
Conventions and

Action Plans 

9Al Sanbouk - Issue 24 - FEBRUARY 2008

31 October 2007, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia
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marine and coastal environ-
ment.
2. Promote the use of integrat-
ed approaches such as ecosys-
tem management and coastal
zone management at the glo-
bal, regional and national lev-
els.
3. Address the impact of cli-
mate change on the marine and
coastal environment by assess-
ing and addressing the potential
social, economic and environ-
mental impacts and conse-
quences on fisheries, tourism,
human health, marine biodiver-
sity, coastal erosion, and small
islands ecosystems. Promote
cooperation for formulating re-
gional climate change adapta-
tion strategies.
4. Contribute to the implemen-
tation of the Beijing Declaration
of the Global Programme of Ac-
tion for the Protection of the

1. Strengthen the scientific
component of the Regional
Seas Conventions and Action
Plans through
i) the development of monitor-
ing networks; ii) the identifica-
tion of pollution sources, such
as point and nonpoint sources,
river inputs, nutrients, atmos-
pheric deposition, marine litter,
etc); iii) the periodic assess-
ment of marine pollution, ma-
rine biodiversity, and coastal
zone development; iv) the con-
tribution to the UN global report-
ing and assessment of the state
of environment, including socio-
economic aspects as well as to
the UNEP GEO process; v) the
active collaboration with the
marine-related Multilateral Envi-
ronmental Agreements; and vi)
cooperation with UNESCO/IOC
and its various scientific pro-
grammes related to the

Strategic Directions

Marine Environment from Land-
based Activities, especially the
provision related to the "devel-
opment and implementation of
protocols addressing land-
based pollution sources and ac-
tivities".
Adopt or update strategic action
plans to control pollution from
land-based activities and en-
sure their effective implementa-
tion. Enhance current actions in
sanitation and urban wastewa-
ter treatment (under the Millen-
nium Development Goals) and
promote efforts to reduce ma-
rine pollution from non-point
sources and inputs from rivers.
5. Intensify regional activities in
support of the WSSD Plan of
Implementation and the Jakarta
Mandate of the Convention on
Biological Diversity, notably by
identifying critical issues of ma-
rine biodiversity, protecting its
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major components, and promot-
ing its sustainable use; more
specifically, focusing on:
> Regional cooperation towards
the establishment of marine
and coastal protected areas
and the
designation of important wet-
lands under the Ramsar Con-
vention;
> Addressing the protection of i)
marine biodiversity beyond are-
as of national jurisdiction; and
ii) deep-sea biodiversity at the
regional scale;
> Cooperation with FAO
and regional fisheries
management organisa-
tions (RFMO) to address
environmental impacts of
fisheries and promote an
ecosystem management
approach;
> Participation in the Co-
ral Reef Initiative and the
Small Islands Developing
States Programme, as
appropriate.
6. Develop regional
cooperation and promote
the effective implementa-
tion, as applicable, of
Multilateral Environmen-
tal Agreements, in partic-
ular teh Convention on
Biological diversity and
other biodiversity-related
agreements.
7. Strengthen regional
cooperation with the In-
ternational Maritime Or-
ganization (IMO) and
promote the implementa-
tion, as pertinent, of the
IMO conventions, such
as those on marine pollu-
tion (MARPOL), oil pollu-
tion and chemicals pre-
paredness (OPRC and OPRC-
HNS), ballast water, and the
London Convention and Proto-
col on dumping at sea.
Implementation of the strategic
directions
8. In order to effectively carry
out the Strategic Direction
2008-2012, RSCAP governing
bodies will endeavour to:
> Strengthen their capacities in

governance and sustainable financing mechanisms
through, amongst
others, the mobilization of external funding.
> Improve their scientific base and their capacity to
follow scientific issues, undertake monitoring and
assessments and plan results-oriented activities.
> Build on the Bali Strategic Plan for Technology
Support and Capacity Building to enhance regional
and national technical, administrative and legal ca-
pacities related to the management of marine
issues.
> Develop and strengthen reporting, and compli-
ance and enforcement mechanisms; develop syn-
ergies with Multilateral Environmental Agreements.
> Publish and disseminate regular reports on the

state of the marine environment and the implemen-
tation of the Regional Seas Conventions and Ac-
tion Plans; reports are to be reviewed by Parties.
> Raise public awareness on the importance of the
Regional Seas Conventions and Action Plans, and
draw in all appropriate regional stakeholders, eco-
nomic sectors, academia and civil society in their
promotion and implementation.
> Promote, develop and implement GEF-eligible
projects in the context of the Large Marine Ecosys-
tem approach.
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nder the international initiative of
UNEP/GPA for the protection of marine
environment from marine litter, PERS-

GA  with support of the Regional Seas Pro-
grammes - is currently preparing a regional

action plan for the sustainable manage-
ment of marine litter in the region. 

This plan includes the assessment of
marine litter in RSGA and strategies for

managing it in order to protect the marine
environment; the regional action plan is expect-

ed to be officially launched during 2008. 
In this context PERSGA organized a regional workshop
to discuss the regional action plan, at PERSGA/MEMAC
in Hurghada Egypt 14-15 April 2007. At least two Repre-
sentatives of the member states attended the regional
workshop and actively discussed and participated in the
development of the Draft Document. 
This activity was preceded by completing questionnaires
through national specialists, in order to collect the data
and information required for assessing the current situa-
tion of marine litter in the region. The workshop also dis-
cussed the current constraints and their significance on
national and regional levels, and recommended several
amendments to the draft document.  

Regional Action Plan for Sustainable
Management of Marine Litter

Train
ing

Prog
ramme U
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The training focused on the fieldwork
and practical aspects through  sever-
al field surveys and practical ses-
sions, which were conducted at  Hur-
ghada port and PERSGA/MEMAC
laboratory. These were preceded by
a series of lectures to provide the
participants with the scientific back-
ground required. The training course
was structured into 6 units covering
several aspects including:
Kinds of port surveys for Invasive Aquat-
ic Speces (IAS) and pests; survey de-
sign and required tools and equipment;
sampling methods and identification of
IAS; sorting records and establishing
IAS sample references; methods of data
analysis and development of survey/
monitoring reports. 
At the end of the training workshop,
the participants were provided by CD
copies including the course lectures,
materials and additional literature on
the subject. 

ERSGA organized a region-
al training workshop on
Port Biological Baseline

Surveying. The main objective of
the training was to support build-
ing national capacities in the
member states to implement Arti-

A Regional Training workshop on Port
Biological Baseline Surveying

cle 8th of the Regional Protocol
Concerning Biodiversity Conser-
vation and Establishment of a Net-
work of MPAs, recently adopted
by the member states in 2005.
This article is concerned with
combating Invasive Aquatic Spec-
es (IAS). Other objectives of the
workshop included establishing a
regional team for the collaboration
and exchange of experience and
knowledge on Port Baseline Sur-
veying among the member states,
and further training of national
specialists in RSGA Countries.
The workshop was held at the
PRESGA/MEMAC Building in Hur-
ghada, Egypt. The training was
conducted by two experts from
the International Maritime Organi-
zation (IMO), and attended by 15
participants from PERSAG mem-
ber states. 

P
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A Regional Training Workshop on Fish Stock Assessment:

regional training workshop on
the methods of fish stock as-
sessment was held during 22-

26 April 2007 at PERSGA HQ in Jed-
dah. The workshop was arranged with-
in the framework of implementing para-
graphs 12.5, 18.1 and 18.2 of the
Regional Action Plan, attached to Jed-
dah Convention (1982). These para-
graphs are concerned with stock as-
sessment and sustainable exploitation
of marine living resources in the re-
gion, and provision of the required sci-
entific and technical knowledge to un-
dertake environmental conservation
and sustainable management of ma-
rine resources. 

The workshop was organized in collaboration with
the Islamic Educational, Scientific and Cultural
Organization (ISESCO), and attended by 22 par-
ticipants from PERSGA Region, in addition to
trainees from Oman, Qatar, Bahrain and UAE.
The training was conducted by two experts from
US and PERSGA Region. The workshop has
thus significantly contributed to strengthening
partnerships with the co-organizers and partici-
pating entities from outside the region, in addition
to its main objectives, which included capacity
building, establishing a regional team, and further
training of other national specialists through those
who attended the workshop. 
The training included theoretical and practical
sessions on fundamentals pre-requisite for han-
dling and analyzing the various kinds and forms
of available fisheries data (such as biological
data, length frequency and catch data) for stock
assessment purposes. The training course was
structured into four units covering various fish
stock assessment methods, and based on scien-
tific manuals and technical series published by
the Food and Agriculture Organization (FAO).
This included also the application of two soft-
ware packages (FiSAT & Abee) developed by
the FAO for the data analysis, in addition to the
usage of Microsoft excel in applying some ana-
lytical models.

A
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ERSGA organized a training
workshop on Operations and
Control in Wastewater Treat-

ment Stations in coastal cities during
20-23 May 2007 at PERSGA HQ in
Jeddah. The workshop was held in the
framework of supporting member
states in building capacities to imple-
ment the Regional Protocol for Protect-
ing the Marine Environment from Pollu-
tion from the Land Based Activities,
adopted in 2005. Article 6 of the proto-
col is particularly concerned with
wastewater treatment and manage-
ment. Also, improvement of wastewa-
ter management in coastal cities has
been identified as one of the main pri-
orities in the Regional Program for the
Protection of the Marine Environment
from Land Based Pollution, which
PERSGA is implementing in the re-
gion. The Regional Program is linked
to a Global Program implemented by
UNEP. PERSGA has organized in Au-
gust 2006 a training workshop on Mu-
nicipal Wastewater Management in
Coastal Cities, thus the wastewater
management-Operation and Control
workshop came as a further step to

A Regional Training Workshop on Wastewater Treatment in Coastal
Cities: Operations and control

build regional capacities in this field.
  The workshop was organized in collaboration
with the Islamic Educational, Scientific and Cul-
tural Organization (ISESCO). 19 participants at-
tended the training, 16 of them were from
PERSGA member states and 3 from North Afri-
ca. The training was conducted by an interna-
tional expert and another one from the Region. 
The training focused on several important top-
ics, including sources and methods for waste-
water treatment, different treatment technology
(such as primary, secondary, tertiary, biological
and additional treatment), wastewater recycling,
site selection for treatment plants, elements of
operation and control in treatment units, dispo-
sal of treated wastewater, environmental im-
pacts and occupational hazards, and effective
financial management of treatment plants.

P
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Technical workshop on Hydrographic Capacities
aragraph 18.2 of the
Regional Action Plan
attached to Jeddah

Convention (1982) focuses
on improving technical capac-
ities and scientific knowledge
at national levels in order to
assist in protecting the ma-
rine environment. Hydro-
graphic data plays an essen-
tial role in reduction of
navigation risks, and the
planning of construction in
coastal/marine areas, hence
reducing pollution hazards. 
Within this framework a work-
shop on phase I hydrographic
capacities was held at PERS-
GA HQ in Jeddah 13-14 Nov
2007. The workshop was or-
ganized in collaboration with
the Northern Indian Ocean
Hydrographic Commission
(NIOHC), the International
Hydrographic Organization
(IHO), the United Kingdom
Hydrographic Office and Hy-
drography Office- Military
Surveying Department in
Kingdom of Saudi Arabia.
Participants from PERSGA
region, in addition to Paki-
stan, Iran, Oman, Qatar, Bah-
rain and UAE attended the
training. The training was
conducted by experts from
UK, USA and Pakistan. It fo-
cused on several themes,
such as importance of hy-
drography and its role in pro-
tection of the environment,
different phases of building
hydrographic capacities (col-
lection and exchange of data
to update nautical charts, car-
ry out hydrographic surveys
for the purpose of nautical
chart production, and produc-

P

tion and distribution of nautical charts), Marine Safety Infor-
mation (MSI) system, Global Maritime Distress and Safety
System (GMDSS), S-55 Program of the IHO, and GIS for
Hydrographic data in PERSGA region. The workshop also
discussed PERSGA program for hydrographic surveys and
reduction of navigation risks. In addition the trainees partici-
pated by displaying short presentations on status of hydro-
graphic capacities in their respective countries.
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MARINE LITTER CLEANUP CAMPAIGNS 

ithin the framework of the Re-
gional Action Plan for Sus-
tainable Management of Ma-

rine Litter in the region (RAP-ML), in
align with the Regional Action Pro-
gramme for the Protection of the Ma-
rine Environment from Land-Based Ac-
tivities (RPA) and supported by
Regional Seas Programme (RSP)/
UNEP, PERSGA conducted three ma-
rine litter cleanup campaigns under a
slogan of Cleanup Our Seas ".
A number of awareness materials( pos-
ters-shirts, cups, stickers) were de-
signed, produced and distributed. 
Participants wer also awarded certifi-
cates from PERSGA, appreciating their
participation in the campaigns were
launched in three member countries
(Saudi Arabia, Djibouti and Yemen) in
coordination with their focal points un-
der supervision of PERSGA and in
presence of the Coordinator of RPA.    

W
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1- Participation of PERSGA in the IMO meetings
as an observer

Admitting the IMO invitation, PERSGA attended
the IMO Council Meeting (during 25-29 June)
and the IMO General Assembly Meeting (13-

23 November) in 2007 as an observer. 
This has facilitated a series of Ad hoc
meetings with IMO senior executives, in-

cluding the Secretary General of IMO (Mr.
Efthimios E. Mitropoulos) and the IMO Manager,

Division of Marine Environment (Dr. Miguel Palomares),
the outcome of which was signing an agreement of technical coopera-
tion, along with two MOUs for implementing PERSGA-IMO joint activi-
ties in RSGA region.

2- Agreement of Technical Cooperation with IMO: 
PERSGA has signed this agreement of technical cooperation with the
IMO by the end of 2007. According to this agreement PERSGA shall
have access to a variety of services provided by the IMO, such as
technical consultation and assistance, and personnel/ equipment ex-
change. 
PERSGA is hoping that this agreement will facilitate significant techni-
cal support to enhance its program activities at PERSGA/MEMAC, and
other regional programs linked with IMO such as combating marine
pollution, emergency planning, port state control, and ratification of in-
ternational conventions.

3- MOU for organizing joint training workshops: 
PERSGA signed an MOU with IMO for organizing joint regional train-
ing and building capacities in PERSGA member countries. 
By this agreement the IMO will provide technical and financial support
to PERGA to organize three training workshops during 2008/2009 on
the following topics:
> London Dumping Convention ( 1972 ) and its 1988 protocol 
> sensitive mapping.
> Ballast waster management

4- MOU for PERSGA participation in the implementation of Global Bal-
last water management project:
PERSGA has signed another MOU with IMO, regarding its partaking in
implementing the Global Ballast Water Management project, which will
start at the first quarter of 2008. In this framework, the project manager
at IMO held an elucidatory meeting as a side event to the IMO General
Assembly. This meeting, which included Lead Partner Countries in the
project (comprise Egypt, Jordan and Yemen from the region), along
with PERSGA and other regional organizations, discussed the project
activities and the implementation plan in the RSGA and other regions. 

Strengthen the Relation and Building
new partnerships with IMO 

PERSGA 

Relations
PERSGA has considerably reinforced its partnership
with IMO in 2007 through establishing several collab-
orative activities. Chief initiatives and achievements
among these include:
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PERSGA continues to produce new publications in the frame-
work of its objectives to produce and disseminate reports
and other publications to institutions related to coastal and
marine environment in the region.

ICZM handbook
PERSGA has recently issued the Handbook for Integrated Coastal
Zone Management in the Arab World  
The new handbook comes in the framework of PERSGA activities
aiming at supporting efforts to implement ICZM within the Arab Ini-
tiative for Sustainable Development. PERSGA was assigned by
CAMRE (Council of Arab Ministers Responsible for the Environ-
ment) to take the responsibility of strengthening the required ca-
pacities in the Arab Countries to apply ICZM as a part of the Sus-
tainable Development initiative. 
This handbook is an updated version of the ICZM handbook for
the Red Sea and Gulf of Aden issued by PERSGA in 2006, it dis-
cuses the concept of Coastal Zone Management and the metho-
dologies for implementation, it also contains a comprehensive
elaboration of how to prepare and implement a Coastal Zone Man-
agement plan, and demonstrates some of the Arab countries at-
tempts in this field as case studies, in order to provide examples
and facilitates exchange of experience. 

Technical Series
PERSGA Published the following Technical Series.
> Technical Series Number 12 is entitled “Regional Action Plans
for Conservation of Marine Turtles, Seabirds and Mangroves in
the Red Sea and Gulf of Aden”, and represents a combination of
Regional Action Plans (RAPs) that have developed by PERSGA
since 2004. These RAPs identifies and prioritize sets of actions re-
lated to the management of the respective key conservation com-
ponents.
> Technical Series Number 13 is entitled “Survey of Natural Habi-
tats in Sudan and Plans for their Management”, and is based on
investigations carried out by PERSGA in Sudan prior to SAP. It
describes the methodologies followed during surveys, which will
be useful for future research and studies by national scien-
tists.These include the adoption of Pressure-State-Response mod-
el to identify sampling strategies and to develop management
guidelines, the selection of indicator species to support the P-S-R
model, and adoption of the Precautionary Principle. 
> Technical Series Number 14 is entitled “Current Status of the Or-
namental Fish Trade in the Red Sea and Gulf of Aden with Guide-
lines for a Self-financing Monitoring, Control and Surveillance Pro-
gram and Proposals for Quotas” and represents a combination of
two reports prepared by PERSGA during the SAP.  
The three new issues are based on several reports and studies,
formerly carried out by PERSGA in the region, in collaboration
with ALECSO, UNEP and UNDP, and under the support of the
GEF, WB, IDB and PERSGA states

Publications of the on-ground activity project
(Kingdom of Saudi Arabia).

on the other hand, PERSGA produced a number of new publica-
tions within teh framework of its On-Ground Activities in KSA
which included:

> A booklet containingresults of the surveys and information on
the diving sites, and floating buoys.

> Illustrating maps (50X70 cm) showing the locations of the div-
ing sites and of Mooring Buoys installed. 

> Leaflets including guidelines for using the Mooring Buoys by
boaters. 

PERSGA New Publications
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n the aftermath of the Strategic Action
Program (SAP), the Region has witnessed
an appreciable progress in its capacities

for sustainable management of coastal and ma-
rine environment. The most prominent fea-
tures of these were development and adop-
tion of knowledge-based, specific and long-
term Regional and National Action Plans

(RAPs and NAPs) for management of im-
portant marine habitats (coral reefs,
mangroves, seagrass beds), species
(seabirds, marine turtles and mam-
mals), marine protected areas, living

marine resources and coastal zones. De-
spite the considerable and continuous efforts

made through the PERSGA Training Program, the
existence of some gaps in the technical know-how, together
with shortage in finance represent major constraints impeding
proper Implementation of the action plans developed. The idea
of establishing (On-Ground Activities) Program emerged as an
outstanding down-to-earth approach to assist the member states.
The program was then initiated by PERSGA with the objective of
supporting national on-ground projects addressing sustainable de-
velopment and implementation of the action plans. 
The national projects of the On-ground Activities Program focus
on various topics of national concerns, such as  protecting or re-
habilitating coastal/ marine habitats, removing threats to coastal
environments, supporting implementation of national conserva-
tion management plans, education and training activities that
raise community awareness, knowledge or skills on coastal/
marine conservation issues. The program has proved to be one
of the most effective and rewarding programs implemented by
PERSGA, because of the tangible achievements attained, de-
spite the fact that a relatively short period of time elapsed since
it has been launched in 2006.

The On-Ground
Activities Program

PERSGA

Projet
I
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On-ground Project in Saudi Arabia: Installing mooring 

buoys at tourist diving sites near Jeddah

he coastal zone facing Jeddah is con-
sidered as one of the most vulnerable
areas on the Red Sea coast of Saudi

Arabia. The rapid increase in human activi-
ties, such as tourist industry and development
projects have posed increasing ecological im-
pacts on natural habitats. Diving tourism has
been particularly identified as one of the most
emerging issue of concern causing serious
impacts coral reefs in the area. In this re-
spect, PERSGA realizes the importance of
supporting national efforts by the Presidency
of Meteorology and Environment (PME) ad-
dressing this problem.
In coordination with PME, PERSGA has pre-
pared a proposal for an integrated plan for the
conservation of the coral reefs and coasts in
Jeddah Province. PERSGA then executed
phase one of the project as a part of its on-
ground activities in Kingdom of Saudi Arabia.
As an initial step a coordination meeting was
held at the PME, in which the Action Plan and
details of implementing phase I of the project
by PERSGA was discussed. All related na-
tional organizations/authorities have partici-
pated in this meeting. 
Following this meeting PERSGA started to
implement phase one of the project including:
1- Conducting field surveys to evaluate the
current status at diving sites, and collect informa-
tion and data necessary to select suitable sites
and locations for installing Mooring Buoys.    
2- Installing 40 buoy at 20 diving / fishing co-
ral reef sites in front of Jeddah coast. 
3-  Preparation and printing some publica-
tions, includes: 
> A booklet containingresults of the surveys

and information on the diving sites, and
floating buoys.

> Illustrating maps (50X70 cm) showing the
locations of the diving sites and of Moor-
ing Buoys installed. 

> Leaflets including guidelines for using the
Mooring Buoys by boaters. 

4- Organizing a workshop for all stakeholders
by the end of the project implementation
phase in February 2008.

T
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PERSGA conducts an assessment of the
commercial sea cucumber in Yemen

pon a request from the Government of the Republic of Yemen
(Ministry of Water and Environment-MWE), PERSGA, conduct-
ed an assessment of the commercial sea cucumber fishery in

Yemen during 6th to 24th of March 2007. Planned as an on-ground ac-
tivity in coordination with the Ministry of Fisheries, the project aimed at
providing a synopsis of the status of the sea cucumber fishery and rec-
ommendations for  protecting the resource from over-fishing. 
The assessment of the current situation of sea cucumber fisheries was
based on assessing the current fishing activities,  fishing grounds, cur-
rent legislation (including by-laws), processing,  market (export),  gov-
ernment data collection protocols and monitoring. The study was car-
ried out through on-site visits to national centers (Sanaa, Al Hodiedah ,
Aden, Al Mukalla, and Socotra), and through on-site discussions with
fishing communities, fishermen and wholesalers along the coastline of
Yemen (Al Hodiedah  to Al Mukalla) and the island of Socotra. The as-
sessment mission also included some lectures to train local fishery
staff on aspects of sea cucumbers, fisheries biology and management
of the stock.
Twenty one coastal communities were visited to assess the sea cu-
cumber stock, Including 5 sites along the Red Sea coast, 11 sites
along the Gulf of Aden and 5 coastal sites on the island of Socotra. 
Information was also collected through direct conversation with fishery
staff, fishermen, wholesalers and exporters, and also from national re-
search institutes and universities.
During the mission, presentations detailing information on life histories,
reproduction, biology, taxonomy and the management of sea cucum-
ber were delivered at each of the four major coastal centers (Al Hodie-
dah , Aden, Al Mukalla, Hadibo-Socotra). At the end of the mission, a
presentation detailing the findings of the mission and recommenda-
tions to manage the sea cucumber, was delivered at the Headquarters
of MFW in Sanaa in presence of the Minister of fisheries and the Chief
of EPA. The overall outcomes of the project included the following: 
> A report on the status and assessment of commercial sea cucumber
stock in Republic of Yemen and recommendations for their manage-
ment and conservation.
> A draft project proposal (concept paper) for the management and
conservation of sea cucumbers in the Republic of Yemen. 

ERSGA in coordination with Yeme-
ni MWE and EPA, held a national
workshop on the current status of

sea cucumber fishery in Yemen. The
workshop aims to present the results and
recommendations of the sea cucumber
fishery report on 28th of November 2007
in Sanawa. Key speakers in the workshop
were the Chief of EPA and the Deputy
Minister of Fisheries for Production and
Marketing and PERSGA's Environmental
Specialist in charge of the Project. The
workshop discussed mainly the findings
and recommendations of the assessment
report. More than 30 specialists participat-
ed in activities of the workshop: from the
coastal governorates included: general di-
rectors and quality division directors of the
branches of MFW; from Marine Science
and Research Centers; and some general
directors of the EPA Branches, and from
relevant staff members of MWE, MFW
and EPA in Sanawa. The sessions of this
workshop were headed by the Deputy
Minister of fishery for Production and
Quality Sector who guided the delibera-
tions. At the end of the workshop, the par-
ticipants approved the recommendations
of the report as well as additional recom-
mendations reached during the meeting.
The most important additional recommen-
dation was the selection of a steering
committee to follow up the implementation
of the next stage of the project. The sea
cucumber fishery report is to be adopted
by the Fifth Phase of the Fishery Develop-
ment Project which will be implemented by
international donor organization (WB and
EU) under the auspices of Ministry of Fish-
ery in the Republic of Yemen at this stage.

A National Workshop on
Sea cucumber Fisheries

in Yemen

U

P
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SUDAN ON-GROUND ACTIVITY
CAPACITY BUILIDING-INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT

ICZM Project Background:
As per the project document, the ICZM Project
aims to establish sustainable and integrated
coastal zone management of the Red Sea coast
of Sudan. Its purpose is to identify adequate
measures and actions that favour harmonious de-
velopment, meeting both the needs of coastal
populations and the conservation of the reef and
coastal zone. Furthermore, the ICZM Project is
placing the improvement of poor peoplews liveli-
hoods at the heart of its action plan.
As a founding member of and main partner in the
ICZM Project, PERSGA has assumed direct re-
sponsibility over the following Project work-
packages: (a) Governance, legal issues and
ICZM; (b) Socioeconomic assessment; (c) Risk
management and EIA.  Additionally, PERSGA as-
sists other partners for the ICZM Projectws edu-
cation and GIS programmes, and also conducts
capacity-building as a cross-cutting activity for all
of its efforts.

Governance, legal issues and ICZM:
ICZM Project Expected Deliverables: 

> A precise Action Plan for implementing ICZM in
Sudan, including recommendations supporting
the definition of the Red Sea State Zoning
Scheme. 
> Descriptive Legal Survey Report (Sudanese
laws and policies related to the project objectives,
comparative study of international, national, and
local legal framework, survey reports on tradition-
al arrangements, etc). 
> Establishment of an ICZM office in Port Sudan
The office has been established and furnished

with furniture and computers, also five full time
permanent staff has been hired 

June 2007 Socioeconomic Training:
PERSGA and the Higher Council of the Environ-
ment and Natural Resources c Red Sea State
jointly organised a workshop entitled  bDesigning
a Socioeconomic Monitoring Programme for ICZM in
Sudans, held in Port Sudan, June 17th-19th 2007.
The workshop included local, regional and interna-
tional experts who discussed the way forward for a
Socmon programme for Sudan and conducted a pre-
liminary consolidation of available socioeconomic-
related literature for RSS.  Training was also given
on how to develop and run a Socmon programme
and also on the process and importance of SIA in re-
lation to development projects.

December 2007 Training on Social Im-
pact Assessment and Evaluation:

A four-day focused training was conducted for
the Socioeconomic Programme Coordinator and
Socioeconomic Working Group during December
2007 in the RSS ICZM Office.  The training was
organised to further increase the expertise of the
socioeconomic team and to further assist the es-
tablishment of a Socmon programme for Sudan.
Topics covered during this training, included: us-
ing and updating the database; how to interpret
data; SIA principles and procedures; stakeholder
analysis and interviews; socioeconomic base-
lines; among other related activities.  The training
also included a case-study component, during
which three field visits were conducted so train-
ees could apply SIA for a desalination plant, ice
factory and petroleum storage tank area.
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aising public awareness is indispensable
for protection of the environment and natu-
ral resources in the coastal areas. There

are additional benefits, such as participation of local
communities in conservation management and pro-
grams. Despite the costs, many countries including
the developed ones run public awareness programs
which proved to be valuable and effective in remov-
ing threats to marine/coastal environment, and en-
hance people participation in sustaining environ-
mental conservation management. Most of the
environmental problems manifest in the region be-
cause of the lack of sufficient awareness among
people, stakeholders, or even government officials.
In early 2007 a deliberation on Djibouti on-ground
Activity Project was initiated between PERSGA and
its Focal Point in Djibouti. The latter then submitted
a project proposal entitled bSensibilisation à la pro-
tection de lwenvironnements to PERSGA request-
ing assistance to implement the project in the Re-
public of Djibouti. PERSGA studied the project
proposal and suggested some amendments mainly
to meet PERSGA criteria for On-ground Activity
Program and to sustain longer duration of the pro-
ject implementation period that would secure reach-
ing the objectives and outcomes with more tangible
achievements. The project proposal and PERSGA
comments on the proposal were then discussed in
a meeting with the Focal point upon a visit of
PERSGA delegate to Djibouti during the first week
of April 2007. The meeting recommended redrafting
of the proposal considering PERSGA comments
and resubmission of the proposal to PERSGA for
technical and financial assistance. The revised pro-
posal was resubmitted to PERSGA, who has then
approved allocation of necessary funds to support
implementation of the project 
The project objectives are well in accordance with
PERSGA mission. It targets a large group of coastal
communities, of which raised environmental percep-
tion will greatly assist in protection the marine/coastal
environments. The project also enhances people par-
ticipation and indirectly alleviate poverty by ensuring
protecting the ecosystem resource that provide sever-
al income generating  source, services and goods.

Implementation of the project
The project implementation has started since Au-
gust 2007. PERSGA and the Direction of Environ-
ment and Land Use Planning (DELUP), Ministry of
Housing, Urbanism, Environment and Land Use
Planning (MHUEAT) in the Republic of Djibouti are
cooperating in executing the project in Djibouti. As
planned is to be implemented in three phases:

Phase I (August-November 2007).
The project preparation and initiation phase, includ-
ing the following activities:

Djibouti On-ground Project 2007/2008
Public Awareness for Protection of the Environment

> Purchasing consumable materials
> Preparation and printing of the pamphlets, pos-
ters, panels, brochures and other materials.
> Restoration and supporting the existing School
Clubs in the capital and coastal towns and village,
and if necessary establishing new one to cover all
coastal towns and villages.
> Undertake detailed program activities over the
subsequent 8 months.
> Establish contacts with broadcasting and press
media to prepare for organizing the proposed me-
dia programs.
> Prepare the syllabi and materials for the teachers
and NGOs training workshops.
> Nominate the participants of the workshops in co-
ordination with schools and NGOs.

Phase II (November 2007-March 2008)
> Launching and undertaking the schools and civil
society program, and conduction of training work-
shops. Activities include:
> Classrooms lectures in primary schools in Djibouti
city (24 schools) and the other 5 districts of the
country (10 schools), all secondary and higher
schools in Djibouti city and the 5 districts, and the
University.
> Broadcasting of TV and Radio programs in
French, Somali and Afar (each program will be
transmitted two times in this phase).
> 6 training workshops for teachers (150 partici-
pants), 2 training workshops for NGOs workers (50
participants), and one training workshop for relig-
ious leaders.
> Theatre plays in Djibouti city and districts.
Installing panels in Djibouti city and coastal towns
in the country covering all major streets, markets,
shopping centres, bus stations, stadium, protected
areas, recreation places, airport, etc.

Phase III (April-July 2008):
> Recurring most of the schools, civil society and
media program activities. Continue the training
workshops activities; Preparation and submission
of the final report. Activities in this phase include:
> Classroom lectures in primary schools in Djibouti
city (24 schools) and the other 5 districts of the
country (10 schools), all secondary and higher
schools in Djibouti city and other 5 districts, and the
University of Djibouti.
> Broadcasting of TV and Radio programs in
French, Somali and Afar (each program will be
transmitted two times in this phase).
> 4 training workshops for teachers (100 partici-
pants) and one training workshop for NGOs work-
ers (25 participants).
> Theatre plays in Djibouti city and districts.
> Preparation and submission of the final project re-
port.

R
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< Implementation of Education for Sustaina-
ble Development
Aligned with the United Nations Decade of Edu-
cation for Sustainable Development-ESD
(2005-2014) and as a response to the declara-
tion of the Islamic Conference (Jeddah 2002), and
the Millennium Declaration and WSSD recommen-
dations (Johannesburg 2002), PERSGA has
joined the international efforts to realize and pro-
mote the concept of education for sustainable de-
velopment.
PERSGA has initiated the Programme on Edu-
cation for Sustainability in direct cooperation
with Aqaba Special Economic Zone Authority
(ASEZA) as part of the implementation of the
ON-Ground activities in Jordan.
This project has started with launching the
workshop Education for Sustainable Develop-
ment in Aqaba in direct coordination with ASE-
ZA at the beginning of 2007 (only a few days
before the 10th PERSGA Council meeting). In
this workshop it has been agreed on the initial
implementation plan of the project.
An MoU was signed  with Al-Balga Applied Uni-
versity in Jordan, the following activities will be
implemented as part of the ESD programme:

< Producing a handbook (in Arabic) on Edu-
cation for Sustainable Development of Ma-
rine and Coastal resources:
The first edition of the handbook has been pre-
pared. In this edition similar models and inter-
ventions in the field of education for sustainabili-
ty at the international level have been
thoroughly reviewed and discussed, e.g, the
UNESCO experience. A pilot phase of this edi-
tion will be launched in a few selected schools
in Aqaba. Accordingly, and based on the evalu-
ation results of the pilot phase, the project will
be expanded as a regional programme to be
implemented in all PERSGA member states. 

< Preparing  Handbook on “Sustainable De-
velopment Schools”
The first draft of this manual has been prepared
and it contains the required elements to imple-
ment a sustainable development school (in oth-
er words the standards for the school to be-
come a Sustainable School). The schools
participating in this program will receive a label-
ing system certificate. This programme will be
implemented in four schools as a pilot phase
and then it will be expanded over other schools.

On ground Activity in Jordan:

< Designing a program for training school
teachers in the field of Education for Sus-
tainable Development
Currently, a specialized training program is be-
ing designed for training teachers on education
for sustainable development of marine and
coastal resources. This activity will be imple-
mented in cooperation with UNESCO, some
Jordanian universities and the Canadian Uni-
versity of Ottawa. 
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not a major concern of the United
Nations in the period following the
Organization's creation. During its
first 23 years, action on these is-
sues was limited to operational ac-
tivities, mainly through the World
Meteorological Organization(WMO),
and when attention was paid to
them, it was within the context of
one of the major preoccupations
of that time: the adequacy of
known natural resources to provide
for the economic development of a
large number of UN members or the
"underdeveloped countries", as they
were then termed.
In 1949, the UN Scientific Confer-
ence on the conservation and utili-
zation of resources was the first
UN body to address the depletion
of those resources and their use.
The focus, however, was mainly on
how to manage them for economic
and social development, and not
from a conservation perspective. It

he United Nation is hosting
a climate change confer-
ence on the Indonesian is-

land of Bali from December 2-14,
2007. Delegates from over 187
countries, together with observers
from intergovernmental and non-
governmental organizations, will
meet to negotiate a new pact to
succeed the Kyoto protocol, which
expires in 2012. In the midst of the
current international debate on glo-
bal warming, it is instructive to note
that it has taken the United Nations
and the international community
some two generations to reach this
point.
To fully understand the current de-
bate, one must look at the rise in
prominence of environmental is-
sues on the global agenda and the
evolution of climate change within
that context. Environmental issues,
much less climate change, were

From Stockholm to Kyoto
a Brief History of Climate Change
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was not until 1968 that environ-
mental issues received serious at-
tention by any major UN organs.
The Economic and Social Council
on 29 May was the first to include
those issues in its agenda as a
specific item and decided-later en-
dorsed by the General Assembly-to
hold the first United Nations Con-
ference on Human Environment.
Held in Stockholm, Sweden from 5
to 16 June 1972, the UN Scientific
Conference, also known as the
First Earth Summit, adopted a dec-
laration that set out principles for
the preservation and enhancement
of the human environment, and an
action plan containing recommen-
dations for international environ-
mental action. In a section on the
identification and control of pollu-
tants of broad international signifi-
cance, the Declaration raised the
issue of climate change for the first
time, warning Governments to be

Compiled by: Mohamed Sid Ahmed Satti
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vene in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil,
the United Nations Conference on En-
vironment and Development. The
Earth Summit, as it is also known, set
a new framework for seeking interna-
tional agreements to protect the integ-
rity of the global environment in its Rio
Declaration and Agenda 21, which re-
flected a global consensus on devel-
opment and environmental coopera-
tion. Chapter 9 of Agenda 21 dealt
with the protection of the atmosphere,
establishing the link between science
and sustainable development.
The most significant event during the
Conference was the opening for signa-
ture of the United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC); by the end of 1992, 158
State had signed it. As the most impor-
tant international action thus far on cli-
mate change, the Convention was to
stabilize atmospheric concentrations
of "greenhouse gases" at a level that
would prevent dangerous anthropo-
genic interference with the climate sys-
tem. It entered into force in 1994, and
in March 1995, the first Conference of
the Parties to the Convention adopted
the Berlin Mandate, launching talks on a
protocol or other legal instrument con-
taining stronger commitment for devel-
oped countries and those in transition.
The cornerstone of the climate change
action was, therefore, the adoption in
Japan in December 1997 of the Kyoto
Protocol to the UNFCCC, the most in-
fluential climate change action so far
taken. It aimed to reduce the industri-
alized countries' overall emissions of
carbon dioxide and other greenhouse
gases by at least 5 per cent below the
1990 levels in the commitment period
of 2008 to 2012. The Protocol, which
opened for signature in March 1998,
came into force on 16 February 2005,
seven years after it was negotiated by
over 160 nations.
Eventually the United Nations has
shown its leadership role, in spite of its
some failures on the international polit-
ical stage, in bringing issues requiring
global action to international attention.
Also, the ex-vice president of the Unit-
ed States of America, Albert Al Gore,
has played a parallel role to the United
Nations to make it a pivotal issue for
years to come.

References:
Alexander Kiss, "Introduction to Inter-
national Environmental Law" United
Nations Institute for Training and Re-
search, UNITAR (2006)
Sustainable Development Law & Poli-
cy Journal, Washington University, Is-
sue No. 2(2006): Climate Law Special
Edition.
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mindful of activities that could lead to
climate change and evaluate the likeli-
hood and magnitude of Climate effects.
The UN Scientific Conference also pro-
posed the establishment of stations to
monitor long-term trends in the atmos-
pheric constituents and properties,
which might cause meteorological
properties, including climatic changes.
Those programmes were to be coordi-
nated by WMO to help the world com-
munity to better understand the atmos-
phere and the causes of climatic
changes, whether natural or the result
of man's activities. The Conference
also called for the convening of a sec-
ond meeting on the environment and
established the Governing Council of
the United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP), with its secretariat in
Nairobi, Kenya, the Environment Fund
and the Environment Coordination
Board. But climate change did not be-
come a central preoccupation of those
bodies. Water resources, marine mam-
mals, renewable energy resources, de-
sertification, forests, environmental legal
framework and the issue of environment
and development took centre stage. 
Over the next 20 years, as part of ef-
forts to implement the 1972 decisions,
concern for the atmosphere and global
climate slowly gained international at-
tention and action. In 1979, the UNEP
Governing Council asked its Executive
Director, under the Earth Watch pro-
gramme, to monitor and evaluate the
long-range transport of air pollutants,
and the first international instrument on
climate-the Convention on Long-
Range Transboundary Air Pollution-
was then adopted. UNEP took it to an-
other level in 1980, when its Governing
Council expressed concern at the
damage to the ozone layer and recom-
mended measures to limit the produc-
tion and use of chlorofluorocarbons F-
11and F-12. This led to the negotiation
and adoption in 1985 of the Vienna
Convention for the Protection of the
Ozone Layer and the conclusion of a
Protocol to the 1979 Transboundary
Air Pollution Convention, which aimed
at reducing sulphur emissions by 30
per cent. In the meantime, palpable ev-
idence of climate change due to air
pollution was beginning to emerge in
the phenomena of acid rain in Europe
and North America, which resulted in
various programmes by UNEP and
WMO for keeping it in check.
However, in 1987 the UN General As-
sembly gave real impetus to environ-
mental issues, when it adopted the En-
vironmental Perspective to the Year
2000 and Beyond- a framework to
guide national action and international
cooperation on policies and pro-

grammes aimed at achieving environ-
mentally sound development. The Per-
spective underlined the relationship
between environment and develop-
ment and for the first time introduced
the notion of sustainable development.
It was disappointing, however, that
such a long-term policy document,
while recognizing the need for clean
air technologies and to control air pol-
lution, did not make climate change a
central issue, but subsumed it under
its policy directive related to energy.
In 1988, global warming and the deple-
tion of the ozone layer became in-
creasingly prominent in the internation-
al public debate and political agenda.
UNEP organized an internal seminar in
January to identify environmental sec-
tors that might be sensitive to climate
change. The Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC), a forum for
the examination of greenhouse warm-
ing and global climate change, was es-
tablished and met for the first time in
November. The General Assembly
identified climate change as a specific
and urgent issue. In its resolution on
the protection of global climate for
present and future generations of man-
kind, it asked WMO and UNEP to ini-
tiate a comprehensive review and
make recommendations on climate
change, including possible response
strategies to delay, limit or mitigate the
impact of climate change. As a result,
1989 was a watershed year for climate
change, as the first significant global
efforts were taken. The Assembly, in
resolution 44/207, endorsed the UNEP
Governing Council's request to begin
preparations with WMO for negotia-
tions on a framework convention on cli-
mate change; regional action was also
being taken. In addition, the Maldives
Declaration on Global Warming and
Sea Level Rise was transmitted to the
UN Secretary-General and the Helsinki
Declaration on the Protection of the
Ozone Layer was adopted on 2 May.
Also in 1989, the Montreal Protocol on
Substances that Deplete the Ozone
Layer entered into force. 
Efforts to raise awareness of the ef-
fects of climate changes were further
advanced at the second World Climate
Conference, held from 29 October to 7
November 1990. In its Ministerial Dec-
laration, the Conference stated that cli-
mate change was a global problem of
unique character for which a global re-
sponse was required. It called for ne-
gotiations to begin on a framework
convention without further delay. As
the urgency for a stronger international
action on the environment, including
climate change, gained momentum,
the General Assembly decided to con-
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onitoring of coastal and marine environ-
ment is one of the key tools in scientif-
ically based marine and coastal re-

sources management. It aims at defining
ambient conditions and recording changes that
may occur in the ecosystem due natural and /
or anthropogenic sources. Most of the devel-
oped countries have well established sustaina-
ble monitoring programs of their coastal and
marine environments and consider such pro-
grams as important assists in marketing and
managing their resources, especially in recrea-
tion, tourism and living resources. In the less
developed countries the situation is different.
The value of monitoring is not fully appreciated
and quite often it is considered an economic bur-
den. However the value of environmental monitor-
ing would be appreciated and its costs would be
easily justified if it is kept in mind that monitoring
is a mean of early waning of changes that
may occur in the ecosystem due to pollution
not only from anthropogenic sources but also
from natural sources as well.  

Stresses affecting coastal and
marine environment
Large marine ecosystems have developed to
some kind of a steady state that is mainly con-
trolled by the natural settings and atmospheric
annual cycle. However, gradual and abrupt
changes in the ecosystems do occur due to a
number of natural and anthropogenic stresses.
Pollution may enter the coastal and marine en-
vironment in different ways and factors that af-
fect pollution are numerous. These factors are
strongly related to pollution loads, wind intensity
and direction, currents, water temperature, sa-
linity,  and characteristics and the geomorpholo-
gy of the coastline. The major sources of pollu-
tion include domestic wastewater, industrial
emissions and effluents, coastal waste disposal,
offshore maritime sources and pollution loads
carried by the wind and by watercourses com-
ing into the sea. In simple classification stresses
on the coastal and marine environment can be:
Natural stresses: such as periodic extreme low
tides, opportunistic species outbreak, earth-

Significance of coastal and marine
environmental monitoring 

Dr. Mohammad Badran

Figure 1. Examples of healthy coral environments from PERSGA Region:

M
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quakes, wave and extreme high tide action
(tsunami) and periodic floods and fresh wa-
ter runoff.
Anthropogenic stresses: such as pres-
sure from population increases, including
migration; and intensified uses depletion of
fish stocks and destructive fishing methods
(traps, nets, spear-fishing, dynamite fish-
ing, etc.) collection of corals and ornamen-
tal reef species; untreated domestic sew-
age and industrial effluent, excessive non-
point source pollution e.g., from agricultural
runoff and contamination of aquifer, ship-
based pollution; including oil, plastics and
bilge water, land based and urban con-
struction activities including dredging, fill-
ing, and increased siltation, breakage of
corals by divers, watercraft and ships.
Thus monitoring of the marine and coastal
environment is of a high strategic value for
maintaining healthy ecosystems (Figure 1),
keeping ecosystem health under regular
check, scientifically based decisions in
coastal management and development is-
sues, and for human health. All these fac-
tors are certainly of high economic value
and can justify spending on monitoring pro-
grams. There are also some other justifica-
tions related to economic or legal con-
cerns. Some of these are: maintaining
attractive, healthy and clean tourism and

recreational facilities (Figure 2), settle-
ment of disputes between industries shar-
ing a geographic location or even dis-
putes between countries in the case of
pollution accidents resulting in economi-
cal losses or in the case of specifying a
polluter to be held responsible for the ec-
onomic consequences. It is also impor-
tant for determining fines and taxes fol-
lowing the polluter pay principle. 
Environmental monitoring programs re-
flect transparent governance and interac-
tive management. Environmental monitor-
ing also builds mutual confidence and
trust between neighbors at the division,
firm, institution and country levels. Moni-
toring results are usually made public and
they can be of a great value in environ-
mental education and public awareness.
With the increasing demand for tourism
and the increasing contribution of tourism
to  the global economy and national prod-
ucts, there is growing environmental
awareness and concerns; tourism mar-
kets are becoming progressively more
critical about selecting destinations. Pub-
licly accessed monitoring results can be a
very important window for promoting and
marketing tourism and thus contributing
directly and significantly to national in-
comes.  

Figure 2. Clean and attractive beach from PERSGA region
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Jordan’s NPA Document 
PERGA succeeded in Soliciting a financial grant from the

Coordination Office of Progarmme for the Protection of
the Marine Environment from Land-Based Activities

(GPA)/UNEP for developing the Jordan’s NPA Docu-
ment in coordination with the Jordn Government. It

was coordinated with the PERSGA focal point (Aqa-
ba Special Economic Zone Authority (ASEZA)) for
development of the NPA; a working team was
formed for this purpose.   

PERSGA contributed to development of the
NPA document through developing TORs for

the team members and a work plan along with
a time schedule for completion of the docu-
ment within a period not exceeding one year.
The development of the Jordan’s NPA docu-

ment was completed and submitted to the Coordi-
nation Office (GPA/UNEP), anticipating to start develop-

ing such a NPA for the other country members, with exception
of Yemen that already development and produced such a document. The
development of the final NPA document came following discussion of the
draft at national workshop. 
Workshop on Jordan’s NPA
PERSGA organized, in coordination with ASEZA, a national workshop on
the NPA that was held on 11th November 2007 in Aqaba National Park
Headquarters, Aqaba, Jordan.  Activities of the workshop were opened by
the Vice Deputy Chief Commissioner/ Commissioner for Environmental
Affairs in presence of the Representative and Coordinator of PERSGA for
Land-Based Activities Programme.  
A number of national specialists participated in the discussing the draft
NPA document at the workshop. Decision makers and different stakehold-
ers were involved to provide feedbacks and comments on the draft NPA
document. At the end of the workshop, problems, resulting in pollution of
the marine environment in Jordan, were identified , prioritized and the re-
lated applicable actions were taken and included in the final NPA docu-
ment, Comments and recommendations of the participants were consid-
ered in the development of the document. 

Joradan’s NPA (National Progarmme of
Action for the Protection of the Marine

Environment from Land-Based Activities) 

PERS
GA

Activ
ities

The Programme for Protecting Marine
Environment from Land Based Activities

With support from UNEP/GPA a draft project document for the pro-
gram for protecting marine environment from the Land Based Activi-
ties has been prepared. 
The project document contains five main proposals:
 Wastewater treatment systems for coastal cities that have more than 
> 50,000 inhabitants in the RSGA.
> Hotspots and sensitive areas.
> Management of Marine Litter in RSGA. 
Quality of bathing water. 
Management of hazardous wastes in RSGA.
The draft project document has been provided to the UNEP/GPA, this
activity comes after filling in all the questionnaires and preparation of
the project component reports related to the protection of marine en-
vironment from the land based activities in the region, that had been
signed at PERSGA HQ in September 2005, PERSGA will attempt to
attract funds for the next phase of the project (implementation phase).
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The 10th PERSGA ministerial council meeting

he meeting as hosted by Egypt in 
Hurgadah on the 3rd of March 2007.
The meeting was attended by their

Royal Highness and Excellencies- the lead-
ers of the participant delegates, and Dr.
Steve Miller, representative of the World
Bank. 
In his opening address, the PERSGA Sec-
retary General, Prof. Ziad H. Abu-Ghararah
pointed out the success of PERSGA in exe-
cuting the training program of the year 2006
through holding 6 workshops that focused
on various disciplines of particular priorities
to the region. He also indicated the impor-
tant role of PERSGA/MEMAC as one of the
major pillars for reduction of navigation risks
and marine pollution in the region, and de-
noted the achievements by PERSGA in es-
tablishing new partnerships with internation-
al organizations. The PERSGA SG
concluded his address by insuring that
PERSGA is keen to implement several re-
gional projects, beside its will to exert more
efforts to reinforce its role at the internation-
al level. 
H.E. Eng. Majed George Minister of Envi-
ronmental Affairs in Egypt addressed the
meeting welcoming the participants in Hur-
ghadah. He valued PERSGA efforts during
2006, particularly those targeting establish-
ment of new partnerships with international
organizations such as GEF and IDB, and
developing the State of Marine Environment
Report (SOMER). The Minister assured the
support of the government of Egypt to

T PERSGA, acknowledging its role facilitating
cooperation and association. He concluded his
address expressing his pleasure to host this
meeting and his thanks to the government of
Saudi Arabia for its continuous support and
hosting of PERSGA. 
After that the subsequent president of PERS-
GA Council, Dr. Abdul-Rahman F. Al-Eryani
Minister of Water and Environment 
Republic of Yemen chaired the meeting. He
addressed the members expressing his thanks
to the government of Egypt for hosting the
council meeting, and to H.E. Eng. Majed
George Minister of Environmental Affairs in
Egypt for his efforts during the 9th   session of
PERSGA ministerial council, indicating the
achievements reached by PERSGA during this
session, specially the launching of the new
PERSGA/MEMAC. He also stressed on the
importance of coordination and cooperation at
both national and regional levels, as well as,
building partnerships with international organi-
zations and donors. He valued PERSGA activ-
ities specially the regional program for protect-
ing the marine environment form land based
activities, which PERSGA implements in col-
laboration with UNEP/GPA, and the prepara-
tion of the project document of the ballast
waster management in collaboration with the
IMO.
By the end of meeting, the council approved
the SG Report including the activities of the
9th session, and endorsed the decisions sug-
gested by the preceding Meeting of Focal
Points. 
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وقر دورته العـاشرة في الثالث من عقد مجـلس الهيئـة ا
ـديــنـة الـغـردق[ في ضـيـافــة جـمـهـوريـة مـارس٢٠٠٧  
ـشــاركـة الـسـادة أصــحـاب الـسـمـو مـصـر الـعــربـيـة و
ـــعـــالي والـــســـعــادة رؤســـاء وأعـــضـــاء وفـــود الــدول وا
األعضـاء; كمـا حضر االجـتمـاع الدكـتور ستـيف مالـيبر

ثالً عن البنك الدولي.
وقـد بدأت أعـمال الـدورة بـكلـمة افـتتـاحـية لـسعـادة أم
عام الهيـئة شرح فيـها جناح الهيـئة في تنفـيذ البرنامج
التدريـبي للعام ٢٠٠٦ حـيث  عقد ٦ ورشات تـدريبية
ـوضـوعـات ذات األولـويـة في اإلقـلـيم وأوضح تـنـاولت ا
ـتــبـادلــة لـلـطــوارىء الـبــحـريـة ـسـاعــدات ا دور مـركــز ا
(PERSGA/MEMAC) بـالـبـحـر األحـمـر وخـلـيج عـدن
مشدداً على دوره كأحد الركائز اإلقليمية لتقليل مخاطر
الحة والـتلـوث البـحري وأشـار إلى  جناح الـهيـئة في ا
عـقـد شـراكـات دولـيـة جـديـدة وفي نـهـايـة كـلـمـته أكـد عـلى
ـشروعات اإلقلـيمية حرص الهـيئة على تـنفيـذ العديد من ا
ستوى إلى جانب اجلهود التي تبذلهـا لتعزيز دورها على ا

الدولي وتفعيل دورها في احلفاظ على بيئتنا البحرية.
ـهـنــدس مـاجـد جـورج وزيـر الـدولـة  ثم حتــدث مـعـالي ا
لشـؤون البـيئـة بجمـهوريـة مصر الـعربـية ورئـيس مجلس
الهـيئـة حيث رحب بـحضـرات السـادة الضـيوف وأشاد
باجلـهود الـتي بذلـتهـا الهـيئـة خالل الـعام ٢٠٠٦ ومـنها
ـانحة ؤسـسات الـدولية ا عقـدها لشـراكات جـديدة مع ا
ي والـبــنك اإلسالمـي لـلــتــنـمــيـة كــمـرفـق الـبــيــئـة الــعــا
وإصدارها لـتقريـر الوضع الراهـن للبيـئة كمـا أكد على
إستمرار دعم جمهورية مصر العـربية للهيئة ومساندتها

ـبدأ ألنـشـطتـهـا إدراكـاً منـهـا ألهـميـة دورهـا وجتـسيـداً 
الـشراكـة واالنتـماء لـإلقلـيم وفي ختـام كـلمـته أعرب عن
سعادة مـصر باستـضافة هذا االجـتماع وتوجه بـالشكر
حلـكومـة خادم احلـرمـ الشـريفـ الستـضـافتـها الـهيـئة

ستمر لها. ودعمها ا
ـهـنــدس عـبـدالــرحـمن فـضل وعــقب ذلك تـســلم مـعــالي ا
يـاه والبـيئة بـاجلمـهوريـة اليمـنيـة رئاسة االرياني وزيـر ا
ــصـــري حــيث تــوجـه بــالــشــكــر اجملــلس مـن الــوزيــر ا
جلمهورية مصر العربية إلستضافتها أعمال هذه الدورة
ـبـذولة وكـذلك  لـلـمـهـنـدس مـاجـد جـورج عـلـى جـهـوده ا
خالل رئـاســته لــلـمــجـلس فـي دورته الـتــاسـعــة مـشــيـداً
باإلجنازات التي حققتهـا الهيئة خالل تلك الدورة خاصة
تـبادلـة للطـواريء البـحرية سـاعدات ا افتـتاحـها مركـز ا
(PERSGA/MEMAC) مؤكداً عـلى أهمـية تعـزيز أطر
ـسـتـويـات الـوطـنـيـة واإلقـلـيـمـية التـنـسـيق عـلى جـمـيع ا
نـظـمات الـدوليـة والدول وكـذلك الشـراكات الـفـاعلـة مع ا
ـانحـة. وأشـاد بأنـشـطة الـهـيئـة خـاصة تـطويـر بـرنامج ا
الـعـمل اإلقـلـيـمي حلـمـايـة الـبـيـئـة الـبحـريـة مـن األنـشـطة
البريـة بالـتعاون مع  UNEP/GPA وقيام الـهيئـة بتقد
مــشــروع خــاص بــإدارة مــيــاه الــتــوازن بــالــتــعــاون مع

 .(IMO) نظمة البحرية الدولية ا
ومن ثم اخـــتـــتم االجــتـــمـــاع الــعـــاشــر دورتـه حــيث 
ــقــدم من االمــ الــعــام لــلــهــيــئـة اإلشــادة بــالــتــقــريــر ا
وبـاالنشـطة الـتي  تنـفـيذهـا خالل الدورة الـتاسـعة و
اعـتـماد الـقـرارات الـتي اجـازها االجـتـمـاع التـحـضـيري

لنقاط االتصال الوطنية في دول اإلقليم.

≥±  الـــعــــــدد  ٢٤  فـــبـــرايـــر  ٢٠٠٨م  الـــســــــــــنـــبــوك 
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الـــســـــــــنــبـــوك   الــعـــــدد ٢٤ فـــبــرايــر  ٢٠٠٨م∞≤

جنحت الـهيئة اإلقلـيمية لـلمحافـظة على بيئـة البحر األحـمر وخليج عـدن في استقطاب
ـي حلمايـة البـيئـة البـحرية من كـتب التـنسـيقي لـبرنـامج العـمل العا دعم مـالي من ا
ـتحـدة للـبيئـة وذلك إلعداد وثـيقـة برنامج األنشـطة البـرية الـتابع لـبرنامج األ ا
العمل الوطني األردني حلمايـة البيئة البحرية من األنشطة البرية وقد  التنسيق
مع نـقطة االتـصال (سلـطة منـطقة العـقبة االقـتصاديـة اخلاصة) إلعـداد وثيقة

البرنامج و تشكيل فريق لهذا الغرض. 
وقـد أسهـمت الهـيئـة في تطـوير وثيـقة الـبرنـامج من خالل إعـداد الشروط
رجعية ألعـضاء الفريق وخطة العمل مع اجلدول الزمني إلنهاء إعدادها ا
الحـظـات على مـسودة في فـتـرة التزيـد عن عـام واحد وكـذلك إبداء ا
ـكـتب التـنـسيـقي للـ (GPA) بـبـرنامج األ الـوثـيقـة بـالتـعاون مع ا

سـودة األخيرة لـوثيقة ـتحدة لـلبيئـة. وقد  اإلنتـهاء من إعداد ا ا
كـتب التـنسيـقي بعـد منـاقشـتها في البـرنامج وتـسليـمهـا إلى ا
ورشـة عمل وطـنيـة عقـدت في ١١ من نـوفمـبر ٢٠٠٧ بـالعـقبة
ـسـاعـدة بـقـيـة الدول وتـخـطط الـهـيـئـة إلسـتـقطـاب دعم آخـر 
اية األعـضاء الـتي لم تسـتكـمل إعداد وثـائق البـرامج الوطـنيـة 

البيئة البحرية من األنشطة البرية بعد. 

ناقشة مسودة الوثيقة (١١ نوفمير ٢٠٠٧م) ورشة العمل الوطنية 
نظـمت الهيـئة اإلقلـيمية لـلمحـافظة عـلى بيئـة البحر األحـمر وخلـيج عدن بالـتنسـيق مع سلطة
منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة ورشة عمل بعنوان "البرنامج الوطني حلماية البيئة البحرية
من األنشـطة البـرية" والـتي  عقدهـا في احلادي عـشر من نوفـمبـر ٢٠٠٧م في مقر مـتنزه
ثل دينة العقبة. وافتتح الورشة نائب رئيس السلطة ومفوض شؤون البيئة بحضور  العقبة 
ومـنسق الـهـيئـة لـبرنـامج حـمايـة الـبيـئـة البـحـرية من األنـشـطة الـبـرية. وقـد شـارك عدد من
نـاقشة مـسودة وثيـقة برنـامج العـمل الوطني األردني حلـمايـة البيـئة البـحرية من اخملتصـ 
األنـشـطة الـبـريـة. وكـجـزء من حتـقيق بـرنـامج الـعـمل الـوطـني فـقد شـارك أصـحـاب الـقرار

الحظات على مسودة وثيقة البرنامج.  هتمون بالبيئة من جهات معنية مختلفة البداء ا وا
همة التي تؤدي إلى تلوث البيئة البحرية شكالت ا وفي نهاية الورشة  تصنيف األولويات وا
من األنشـطة الـبريـة في األردن وأيضـاً اقتـراح احللـول القـابلـة للـتطـبيق و إضـافتـها في

شارك في تطوير الوثيقة.   مسودة الوثيقة مع األخذ بع االعتبار مالحظات وتوصيات ا

الهيئةأخبار

 حلماية البيئة البحرية من األنشطة البرية
w œ—_« wM u « qLF « Z U d  WIO Ë œ«b ≈ w  ` M  ¢W ON «¢

 اإلنتهاء من إعداد مسودة مشـروع برنامج العمل اإلقليمي حلماية البيئة البحرية من األنشطة
ي حلمـاية الـبيئـة البـحرية من ـكتب التـنسـيقي لـبرنامج الـعمل الـعا البـرية بتـعاون ودعم  من ا
تـحدة للبـيئة مسـتعينـاً بخبراء من دول األقـليم. وتتألف األنـشطة البـرية التابع لـبرنامج األ ا

كونات الرئيسية التالية: شروعات خاصة با مسودة مشروع البرنامج من خمسة مقترحات 
< أنظمة معاجلة التـصرف في مياه الصرف الصحي للمدن الـساحلية التي يزيد تعدادها

عن ٥٠٠٠٠ نسمة في البحر األحمر وخليج عدن.
ناطق احلساسة لسواحل البحر األحمر وخليج عدن. < النقاط الساخنة وا

< إدارة اخمللفات البحرية في البحر األحمر وخليج عدن.
< نوعية مياه االستحمام والشواطىء في البحر األحمر وخليج عدن.

<  إدارة النفايات اخلطرة في البحر األحمر وخليج عدن.
ـشروعات للـمكتب التـنسيقي. وتـأتي هذه الفعـالية بعد وقد  تـسليم مسـودة مقترحات ا
ـكونات الـبرنامج تـماشيـاً مع اهتمام استـكمال االسـتبيـانات وإعداد الـتقاريـر اخلاصة 
وضـوع منع الـتلـوث والبروتـوكول اخلـاص بحمـاية الـبيئـة البـحرية من اجملتـمع الدولي 
نـطقة والذي  التوقيع عليه في سبتـمبر ٢٠٠٥م ولتنفيذ مقترحات األنشطة البرية في ا

قبلة. رحلة ا شروعات تسعى الهيئة الستقطاب موارد مالية إضافية لتنفيذ ا ا

 W? d? ? « W?D?A? _« s  W? d? ? ? « W? ??O? ? « W? U?L?  Z U? d?
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≤π  الـــعــــــدد  ٢٤  فـــبـــرايـــر  ٢٠٠٨م  الـــســــــــــنـــبــوك 

ـنـشـاّت الصـنـاعـيـة الـتي تـشـترك في اإلشـكـاالت بـ ا
ــنـشـآت من مــنـطـقــة جـغـرافــيـة واحـدة وحـمــايـة هـذه ا
ـكن أن تــكـون بـاهــظـة الـتــكـالـيف دعــاوى قـضـائــيـة 
وكـذلك فضّ اإلشكاالت عـبر احلدود الدولـية. كذلك فإن
لـوث وتقدير الـرصد البـيئي مهم في حتـديد مسؤولـية ا
حجم الضرر ومقدار الغرامات الواجب دفعها في حال

لوث يدفع قيمة الضرر). تطبيق مبدأ (ا
مـن نـاحـيــة أخـرى فــإن الـرصــد الـبــيـئي يــعـكس إدارة
شـفافـة وتـفاعـليـة ويؤدي إلى تـعزيـز الثـقة مـاب الـدولة
ـتجاورة. واجملـتمع بـقطـاعاته اخملـتلفـة. ومابـ الدول ا
حـيث تـنشـر نـتائج بـرامج الـرصد عـادة بـصور عـديدة
عــلى شـكـل تـقــاريـر مـحــلـيــة أو في مـجـالت مـحــلـيـة أو
ـيـة أو في اإلذاعـة والـتـلـفـزيـون أو عـلى إقـلـيـمـيـة أو عـا
ـا يشكل قيـمة عالية في ية;  الـشبكة اإللـكترونيـة العا

التعليم البيئي  والتواصل مع اجملتمع.
سـتمر في  البـد في النـهاية من الـتركيـز على التـزايد ا
ــيــة واحــتاللــهـا مــركــزاً مــتــقــدمـاً في الــســيــاحــة الـعــا
ي والدخـل القـومي لـلـعـديـد من الدول االقـتـصـاد الـعـا
ومــايـرافق ذلك من تـزايـد فـي الـوعي الـبـيـئي واحلـرص
ا يجـعل شركات السياحة أكثر من احملـاذير البيئية 
تـدقـيـقـاً في اخـتـيـار األمـاكن لـعـمالئـهـا ومـن هـنـا فإن
بـرامج الرصد الـبيئي ونـشر نتـائجهـا على نطاق واسع
تشكل نافذة مهمة للترويج للسياحة البحرية والساحلية
ـا يـنــعـكس عـلى الــدخل الـقـومي ـيــاً  وتــسـويـقــهـا عـا

بشكل إيجابى ومباشر.

شكل (٢) : شاطيء نظيف وجميل وجذاب من إقليم البحر األحمر وخليج عدن

د (التسونامي) والفيضانات واالرتفاع احلاد في مستوى ا
ياه العذبة.  الطارئة وانسياب ا

ثانياً: مؤثرات من صنع اإلنسان: 
ا في ذلك مـثل ضـغوط نـاجتة عن تـزايد مـصادر الـتلـوث 
ناطق الـساحلية وزيادة االكـتظاط السكاني الـهجرات إلى ا
وارد الـبحـريـة احليـة واستـخدام فـيـها اسـتنـفـاد مصـادر ا
ــرجــان واألصــنـاف وســائل الــصــيــد غــيــر اآلمـنــة جــمع ا
الـبحرية الـقاعية األخـرى الصرف بأشـكاله اخملتلـفة تزايد
ـرتبط بـالسـفن وحركة الـتلـوث من مصـادر بعـيدة التـلوث ا
ـا في ذلك ـصـادر األرضــيـة  ـرتـبط بــا ـالحـة الـتـلــوث ا ا
الــطـمــر واحلـفــر وتـزايــد مـنـســـــوب الـرســوبـيــات الـنــاعـمـة
ـراسي ومـراكب ـرجــان من قـبل الـغــواصـ وا وتــكـسـيـر ا

الترفيـــة والصيـــد.
سـتمر لـلبيـئة البـحرية سـتدام وا نـتيجـه لذلك فإن الـرصد ا
والـساحـليـة يعتـبر ذا قـيمـة إستراتـيجـية عالـية لـلحـفاظ على
نـظم بـيـئـيـة سلـيـمـة (شـكل١) والبـقاء الـنـظـام الـبـيئي حتت
مـراقـبة  مـسـتـمرة. وكـذلك يـعتـبـر الـرصد الـبـيئي ذا أهـمـية
ـتـعلق كـبـيـرة في تـوفـير األسـاس الـعـلـمي للـقـرار اإلداري ا
بـاإلدارة الساحليـة ألغراض التنمـية. كما أن للـرصد البيئي
أهــمـيــة كـبــيـرة في احلــفـاظ عــلى صـحــة اإلنـســان وسالمـة

وارد البحرية احلية.   استهالك ا
ـكن أن تــبـرر كـل هـذه الــعـوامل ذات قــيـمــة اقـتــصـاديــة و
االنـفاق على برامج الرصد البيئي. لكن توجد عوامل أخرى
مـرتبـطة باالقـتصاد والتـقل عنـها أهمـية مـنها: إقـامة مرافق
سـيـاحيـة وترويـحيـة نظـيـفة وفـعالـة وجذابـة (شكل ٢) فضّ
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الـــســـــــــــنــــبـــوك   الــــعـــــــدد ٢٤ فـــبــــرايـــر  ٢٠٠٨م∏≥

الـرصـد الـبـيـئي لـلـمـنـاطق الـبـحـريـة والـسـاحـلـيـة من أهم أدوات
اإلدارة الـعلميـة للموارد الـبحرية والسـاحلية; ويـهدف في مجمله
إلى تـعريف األوضـاع البيـئية الـقائـمة وحتديـد أي تغيـرات تطرأ
ـؤثرات طبيـعية أو من صنع اإلنـسان. لقد أوجدت عـليها نـتيجة 
ـنـاطـقـها ـتـقـدمة أنـظـمـة رصـد بـيـئي مـستـدامـة  مـعـظم الـدول ا
رتـبطة باألنـشطة السـياحية الـبحريـة والساحلـية ال سيمـا تلك ا
والــتــرويـحــيــة ومــصـادر الــغــذاء. وقـد وصــلت هــذه الــدول حـداً
أصـبحت تعتبر فـيه أن ماتنفقه على بـرامج الرصد يفيد في رفع

وارد البحرية والساحلية  لديها.  توقعة من ا العوائد ا
الــصـورة مـخــتـلــفـة في الـدول األقـل تـقـدمــاً; حـيث الزالت قــيـمـة
الـرصـد الـبـيـئي غـيـر مـدركـة تـمـامـاً وتـعـتـبـر الـكـثـيـر مـن الدول
الـنامية أن مـاينفق على الـرصد البيـئي يشكل أعـباء ماليـة عليها
لـيس لـها مـردود مبـاشر. وهـذه الـنظـرة الضـيقـة لـلرصـد البـيئي
ــكن جتـاوزهــا بـبــسـاطه دون حــتى إن يـربط مــفـهــوم الـرصـد
ردود االقتصادي بل فـقط بالنظر إليه على أنه أداة إنذار الـبيئي با
كن أن تـطرأ علـى النظـام البـيئي والتي مـبكـر عن التـغيرات الـتي 
لـيـست بـالـضـرورة أن تـرتـبط بـنـشـاط اإلنـسـان لـكن قـد يكـون من
ـمـكن االستـعـداد لهـا وتـقلـيل آثـارها إذا مـا الـتنـبه لـهـا مبـكرًا ا
بـينما يكون األمر أكثر صعوبة وأكثـر كلفة اقتصادية واجتماعية أو

حتى سياسية إذا لم يتم التنبه آلثاره مبكراً.

ؤثرة على البيئة الضغوط ا
البحرية والساحلية

تـطـورت األنــظـمـة الـبـحـريـة الـكـبـيـرة إلى درجـة عـالـيـة من حـالـة
االتــزان الــديـنــامـيــكي الــذي يـتــأثـر بــشــكل أسـاسـي بـالــعـوامل
نـاخية لـلمكان. لـكن التغـيرات التـدريجية اجلـغرافيـة والدورات ا
ـكن أن حتدث نتـيجـة لضغـوط طبـيعـية أو من صنع ـفاجـئة  وا
كن أن يـدخل إلـى البـيـئـة الـبـحـرية اإلنـسـان. كـمـا أن الـتـلـوث 
والـساحلية من عدة طرق ونتيجة عوامل كثيرة مرتبطة ببعضها
ـصـدر وقـوة الـرياح بـشـكل كـبـيـر ومـنـهـا: حـجم الـتـلـوث عـنـد ا
ــاء ومـلـوحـته واجتــاهـهـا الـتــيـارات الـبـحــريـة ودرجـة حـرارة ا

كان. والشكل اخلاص با
 ومن أهم مـصادر الـتلوث: مـيـاه الصـرف االنبـعاثـات الصـناعـية
ـالحة الـنـفـايـات الـصـلـبـة الـتـلـوث الـنـاجت عن الـسـفن وحـركة ا
الـتـلوث احملـمـول مع الريـاح من أماكـن بعـيدة والـتـلوث احملـمول
مـع مــجـــاري األنــهـــــــار والــوديــــــان غــيـــر دائــمـــــة اجلــريــان.
ـؤثـرات علـى البـيـئـة البـحـرية ـكن تـقسـيم ا وبـتـصـنيف بـسـيط 

 : والساحلية إلى قسم
أوالً: مؤثرات طبيعية منها:

االنـــحــســار احلـــاد في مــســتـــوى اجلــزر انــتـــشــار األصــنــاف
االنتهازية الهزات األرضية والزالزل والبراك األمواج العالية
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شكل (١) : بيئة مرجانية سليمة من إقليم البحر األحمر وخليج عدن
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ـلـوثـات للـبـيـئـة الـطبـيـعـيـة  طرح اإلعالن بـتـحديـد ا
ــنــاخـي الفــتــاً نــظـر ألول مــرة مــوضــوع الــتــغـيــر ا
احلـكـومــات لاللـتـفـات إلى األنـشــطـة الـتي قـد تـؤدي
نـاخي وتقـييم مـدى أمكـانية حـدوثه وحجم لـلتـغيـر ا

التأثير النابع من هذه التغيرات.
تـحـدة الـعـلـمي أيـضـاً إنـشاء اقـتـرح مـؤتـمـر األ ا
ـدى خلـاصـية ـراقـبـة االجتاهـات طـويـلة ا مـحـطات 
ومـكونـات الغالف اجلـوي التي قـد تؤدي إلى الـتغـير
ـنــاخي وقـد تـرك أمـر تــنـسـيق هــذه الـبـرامج إلى ا
ـيـة لألرصـاد لـتـنـويـر اجملـتمـع الدولي ـنـظـمـة العـا ا
بــخـــصــوص فـــهم الــتـــغــيـــرات في الـــغالف اجلــوي
ـناخي سـواء كانت طـبـيعـية أو ومـسبـبـات التـغيـر ا
ـؤتمر إلـى عقد بـفعل األنـشطـة البـشريـة. كمـا دعا ا
مـؤتمر ثـان للبـيئـة وفيه  تأسـيس اجمللس احلاكم
ــتــحــــدة لــلــبـيــئــة مع تــخــصـيص لـبــرنــامج األ ا

التمويل الالزم له. 
نـاخي لم يكن اجلـدير بـالذكـر أن موضـوع التـغيـر ا
تـحـدة لـلبـيـئـة بل كانت من شـواغل بـرنـامج األ ا
ياه الثدييات األولـويات مركزة علي قضايا موارد ا
ــتــجــددة الــتــصــحـر الـبــحــريــة مــوارد الــطــاقـة ا

الغابات واإلطار القانوني للقضايا البيئية. 
وعـلى مـدى الـعــشـرين سـنـة الـتي تـلت ذلك وكـجـزء
من االهـتـمـام بتـنـفـيـذ قرارات مـؤتـمـر ١٩٧٢ صار
ناخ والغالف اجلوي يأخذ جزءاً االهـتمام بقضايا ا
من االهـتـمـام الــدولي لـكن بـبطء شـديـد. وفي الـعـام
ـتـحدة ١٩٧٩ دعـا اجملـلس احلـاكم لـبـرنـامج األ ا
ـديـر الـتـنـفـيـذي لـلـبـرنامـج وحتت بـرنامج لـلـبـيـئة ا
ــراقـبــة وتـقــيـيم انــتـقــال مـلــوثـات مـراقــبـة األرض 
ـناخ الـهـواء ومن ثم  عقـد أول اتـفـاقيـة تـتـعلق بـا
«وهي اتـفاقية تـلوث الهواء عبـر احلدود». وقد انتقل
تـحـدة للـبيـئـة إلى مرحـلـة أخرى في بـرنامـج األ ا
عـام ١٩٨٠ بقيام اجمللس احلـاكم للبرنامج بـالتعبير
عن قـلقه عـلى األضرار الـتي حلقـت بطـبقة األوزون
ـكن اتخـاذهـا للـحد من وأوصى بـاإلجـراءات التي 
إنــتـاج كــلـوروفــلـوروكــربـون أف ١١ و١٢ وقـد أدى
سماة فاوضات وإقرار اتفاقية ١٩٨٥ وا ذلك إلى ا
اتـفـاقـيـة "فـيـنـا حلـمـايـة طـبـقـة األوزون" واسـتـكـمـال
بـرتوكول تلـوث الهواء عبر احلـدود والذي استهدف
تـخفيض إنبـعاثات ثاني أكسـيد الكبـريت بنسبة ٣٠
ـائــة. وفي الـوقت  نـفـسه بــدأت مالمح الـتـغـيـر في ا
ـنــاخي من جــراء تـلـوث الــهـواء فـي الـظـهــور عـلى ا
طر احلـمضي في أوروبا شـكل ظواهر تـمثـلت في ا
وأمـريكـا والـذي أدى إلى قيـام عدة بـرامج دعـمتـها
ـتـحـدة ـيـة لألرصـاد وبـرنـامج األ ا ـنـظـمـة الـعـا ا

سبابتها.  للبيئة من أجل وضع حد 
وفي الــعــام ١٩٨٧ أعـطـت اجلـمــعــيــة الــعــامـة لأل

ـتحدة دفعاً قوياً للـقضايا البيئـية عندما تبنت أطر ا
ثـابة الـتوجـهـات البـيئـية لـعـام ٢٠٠٠ وبعـده وهي 
مــــوجه لـــلـــعــــمل الـــوطــــني والـــتـــعــــاون الـــدولي في
الـسيـاسـات والبـرامج الـتي تـهدف لـتـحقـيق الـتنـمـية
عـلـى أسس بـيــئــيــة صـحــيــحــة. فـلــقــد رســمت هـذه
الـتوجهـات العالقة بـ البـيئة والـتنمـية االقتـصادية
سـتدامـة. كما ولـلمـرة األولى أدخلت مبـدأ التـنمـية ا
ـــؤسـف أن وثـــيـــقـــة كـــهــــذه كـــانت تـــرسم أنه من ا
ـدى (مـع إنـهـا تـدعـو لــتـقـنـيـات لـسـيـاســة طـويـلـة ا
الـهـواء الـنـظـيف والـسـيـطـرة عـلى تـلـوث الهـواء) لم
ــنــاخي قــضــيــة تــســتــطع أن جتــعل مـن الــتــغــيــر ا
رئـيـسـيـة حيـث  طمـره حتت مـوجـهـات الـسـيـاسة

ذكورة. اخلاصة بالطاقة في الوثيقة ا
ــنـاخي وفي الــعـام ١٩٨٨ بــرز مـوضــوع الـتــغــيـر ا
سرح واسـتنفاد طبقة األوزون بـشكل متزايد على ا
الـدولي واألجنـدة السيـاسيـة. كما قـام برنامج األ

ـتحدة للـبيئـة بإنشـاء اللجــــنـة احلكـــومـية للـتـغير ا
ـنـاخي (IPCC) وهـو مـنـتـدى السـتـكـشـاف مـدى ا

ـنـاخي وقـد  تـأثـيـر الـغـازات الـدفــيـئـة والـتـغـيـر ا
تـأسيسه واجـتمع ألول مرة في نـوفمبـر ١٩٨٨. كما
ناخي تحدة بأهـمية التـغير ا أقـرت اجلمعية لـأل ا
ومــعــامـلــتـه كــقــضــيــة عـاجــلــة. وفـي قــرارهــا الـذي
ـناخ لألجـيـال احلالـية أصـدرته بـخصـوص حـمايـة ا
ية ـستقبلـية للبشـرية دعت منظمـة األرصاد العا وا
ـتــحـدة لـلـبـيـئـة لــلـبـدء في مـراجـعـة وبـرنـامج األ ا
واسـعة والـقـيام بـإصـدار توصـيـات خاصـة بـالتـغـير
ـناخي مـتـضمـناً أفـضل السـبل واإلسـتراتـيجـيات ا
ـناخي. وكنـتيجة إلبـطاء والتـقليل من تأثـير التـغير ا
ـوضـوع لـذلك كـان الــعـام ١٩٨٩ الـسـنـة الــفـاصـلـة 
ـنـاخي حيث اتـخـذت اخلـطــــوات الـدولـية الـتـغيـر ا
األولى في هــذا االجتــــــاه. فــقـــد قــامت اجلــمــعــيـة
ـــتـــحـــــدة بـــإصـــدار الـــقـــرار رقم الــعـــامـــة لـأل ا
٢٠٧/٤٤ والـذي تبـنت فيه قـــــرار اجمللس احلاكم
طالب بـبدء التحضير تحدة للـبيئة ا لـبرنامج األ ا
ـنـاخي ـفـــــاوضـات االتــفـاقـيـة اإلطـاريـة لـلــتـغـيـر ا
ومـعها خـطـة العـمــــل اإلقليـمية. بـاإلضافة إلى ذلك
ـــالـــديـف عن األحـــتـــرار فـــقـــد  رفــــع إعـــــالن ا
ي والـزيـادات في مــسـتـوى سـطـح الـبـحـر إلى الـعــا
ـتــحـدة كــمـا  اقـرار الـســكــــرتــيـر الـعــام لأل ا
إعــــــالن هــلــنـســكي حلــمــايــة طــبــقـــة األوزون في
الـثـاني من مـايـو من عـام ١٩٨٩ وفي الـعـام نـفـسه
ـواد الـتي تـسـتـنـفـد طـبـقة  دخــــــول بـروتـوكـول ا

األوزون حيز التنفيذ.
ــبـذولــة لـنـشــر الـوعي الـدولي وقـد تــوجت اجلـهـود ا
ؤتمر الدولي الثاني ناخية في ا خـاصة بالتغيرات ا
ناخي والـذي انعقـد من ٢٩ أكتوبر إلى ٧ لـلتغـير ا

نــوفـــمــبــر ١٩٩٠ وفـي اإلعالن الــوزاري  اإلقــرار
ــيـة لــهـا ــنـاخـي هـو مــشـكــلــة عـا عــلى أن الـتــغــيـر ا
خـصائص متـفردة وحتتـاج إلى حلول دولـية. ونادى
ـــفــاوضـــات عــلى اإلعـالن الــوزاري بـــضــرورة بــدء ا
االتـفــاقـيــة اإلطـاريــة بــدون أي تـأخــيـر. وبــدأ الـزخم
شـكالت الـبيـئـة «ومن ضمـنـها الـدولي فيـمـا يخـص ا
ـنـاخ» تـأخـذ شـكالً جـديـداً بـانـعـقـاد مـؤتـمـر تـغـيـر ا
ـتحدة للـبيئـة والتنمـية في عام ١٩٩٢ في ريو األ ا
دي جـانيرو في البرازيل. فقد قامت قمة األرض كما
صـارت تعـرف بعـدهـا بعـمل إطار جـديـد للـبحث عن
إجــمـاع دولـي حلـمــايـة الــبـيــئـة الــدولــيـة في إعالنــهـا
الـصــادر وفي أجــنــدة ٢١ والـتـي عـكــست إجــمــاعـاً

دولياً على التعاون في حماية البيئة والتنمية. 
كـمـا أن الـفـصل الـتـاسع من أجـنـدة ٢١ تعـامـلت مع
حـمـايـة الـغالف اجلـوي وتـوطـيـد الـعالقـة بـ الـعـلـوم
ستـدامة. وكان أهم حدث خالل الـطبيعـية والتـنميـة ا
ـؤتمـر هـو فتح الـبـاب أمام الـتوقـيع  عـلى االتـفاقـية ا
ـناخي وبـنهـاية عـام ١٩٩٢ كانت اإلطـارية لـلتـغيـر ا
هـنـالك ١٥٨ دولـة قد وقـعت عـلـيـهـا. وهـو يـعـتـبر أهم
ــنـاخي عــمل مــشـتــرك يـتم تــوقـيــعـــه عن الــتـغــيـر ا
وكــانت االتــفـــــاقــيــة تــهــدف إلى تــثــبــيـت تــركــيـزات
ــسـتـوى الـغـازات الــدفـيــئـة في الــغالف اجلـوي في ا
نع الـتـدخالت اخلـطيـرة لإلنـسان في الـنـظام الـذي 
ــنـاخي. وقــد دخـلت االتـفــاقـيــة حـيـز الــتـنـفــيـذ عـام ا
١٩٩٤ وبـــحــلـــول مــارس ١٩٩٥ كـــان انــعـــقــاد أول
مــؤتــمـر لألطــراف إلقــرار تـوصــيـات مــؤتــمـر بــرلـ

والــذي يــعــتـبــر بــدايــة احملـادثــات لــلــبـحـث في شـأن
بـروتـوكول أو أيـة أداة قـانـونـيـة لضـمـان الـتـزام قوي

من الدول الصناعية.
ـشـتــرك في شـأن وقـد كـان حــجـر الــزاويـة لــلـعـمـل ا
ناخي  إقـرار بروتـوكول كيـوتو في ديسـمبر الـتغيـر ا
١٩٩٧ والـذي يعتـبر األكثـر تأثيـراً في تاريخ التـغير
ـناخي وكان يهـدف إلى خفض انبعـاثات غاز ثاني ا
أكـسيد الكربون والغازات الدفيئة األخــرى الصادرة
ـســتــوى أقل  من مــسـتــوى عـام ١٩٩٠ من الــدول 
ـائــة لـلـفــتـرة من ٢٠٠٨  إلى ٢٠١٢م بـنــسـبـة ٥ بــا
ودخل الـبـروتوكـول حـيـز الـتنـفـيـذ في ١٦ من فـبـراير
فـاوضـات بواسـطة ٢٠٠٥  أي بـعد ٧ سـنـوات من ا

١٦٠ دولة.
ـتـحــدة عـلى الــرغم من بـعض ولـقــد بـرهـنـت األ ا
إخـفــاقــاتهـــــا الســـياسية على قدرتها على القيام
ـنـاخ حتـتل مـركز بـدور قـيـادي في جـعـــل قـضـايـا ا
الـدائرة في التوعـية بشـأنها كمـا أدى نائب الرئيـس
األمـريـكــــي األسـبق آل جـــــور أيـضـاً دوراً مـوازيـاً
تحــــدة في جعل هذه القضية قضية لـــــدور األ ا
يـة لسنوات عـــدة مقبلة. مـحورية في األجنــــدة العا
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في واقع األمــر لم تـــكن الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة
ـناخي من القضايا التي وبـدرجة أقل التغير ا
ــتـحـدة في الــفـتـرة الـتي تـثـيــر اهـتـمـام األ ا
ــيــة في عــام ــنــظــمـــة األ أعــقــبت تــأســـيس ا
١٩٤٥. وخالل الــثالثــة وعـشــرين عــامـاً األولى
عـلى إنـشـائــهـا اقـتـصـر الـعــمل عـلى الـقـضـايـا
ـنـظــمـة الـدولــيـة لألرصـاد الـبــيـئـيــة من خالل ا
WMOوعــنـدمــا حتــول االنــتــبـاه فــجــأة نــحـو 
الـقضايا البـيئة اندرج ذلك في إطار واحد من
ـوارد ــشـاغل وقــتـهــا وهي مــدى قـدرة ا أهم ا
الـــطــبــيــعــيــة لـألرض عــلى مــقــابــلـــة الــتــنــمــيــة
االقـتصادية "للبلدان الـفقيرة" كما كانت تسمى

وقتها.
ـــؤتـــمـــر الــــعـــلـــمي وفي الـــعـــام ١٩٤٩ كــــان ا
ـوارد واسـتـخـدامـهـا والـذي لـلـمـحـافـظـة عـلى ا
ــــتــــحــــدة في ١٧ عــــقــــد حتت رعــــايــــة األ ا
ناقشة تحدة  سبتمبر وهو أول مؤتمر لأل ا

ــوارد وكـان الـتـركـيـز يـدور حـول اسـتـنـزاف ا
ــوارد من أجل الــتــنــمــيـة كــيــفـيــة إدارة هــذه ا
االقـتـصــاديـة واالجـتـمـاعـيــة ولـيس من مـنـظـور
احملـافـظـة عـليـهـا. ولم تـلـفت الـقـضـايـا الـبـيـئـية
االهـــتـــمـــام إال فـي عـــام ١٩٦٨ عـــنـــدمـــا قـــرر
اجملـلس االقتـصـادي واالجتـماعي الـتابع لأل

ـتـحـدة وضـع الـقـضـايـا الـبـيــئـيـة عـلى أجـنـدة ا
اجـتماعاته بصـفة منفصـلة وقام بتضـمينها في
تحدة أجندة اجتماعات اجلمعية العامة لأل ا
والتي أجازت عقد أول مؤتمر للبيئة واإلنسان.
كـان مـؤتــمـر الـبــيـئـة واإلنـســان الـذي عـقـد في
الــعــام ١٩٧٢ وهـــو مــا يــعـــرف بــقــمــة األرض
األولى والـــذي  اعـــتــــمـــد مـــا يــــعـــرف بـــإعالن
أسـتـوكـهـولم وهـو الـذي وضع الـلـبـنات األولي
ـباد احملـافـظة وحتـسـ البـيئـة لإلنـسان مع
خـطـة عمـل تضم عـدة تـوصـيات لـلـعـمل الدولي
ـشتـرك في هـذا الشـأن. وفي القـسم اخلاص ا

w U??????M??????*« d?????O??????G?????? ????? « U??????O?????? U??????H????? « a? —U??????  e????? u??????
تـنـعقـد هـذه األيام في مـنـتجع بـالي بـإندونـسـيا
ناخي والذي يستمر اجـتماعات مؤتمر التغير ا
ـدة أسـبـوعــ ويـشـارك فـيه أكـثـر من عـشـرة
آالف شـخص مـن مـائـة وثـمـان وسـبـعـ دولـة.
ي احملـتـدم حـول ويـأتي ذلـك وسط اجلـدل الـعـا
ـوضوع بـعد صـدور تقـرير في شـهر سـبتـمبر ا
٢٠٠٧ من مـجـمـوعـة عـلـمـاء ثـقـاة قـالوا فـيه إن
كـمــيـة اجلــلـيـد الــذائب خالل الـعــام احلـالي من
تجمدين أكثر من أي فترة في تاريخ الـقطب ا
األرض وبــصــورة لم يــســبـق لــهــا مــثــيل. لــقــد
تـحدة واجملـتمع الـدولي عدة اسـتغـرقت األ ا
أجـيــال لـلـوصـول إلـى هـذه الـنــقـطـة. ولـتــعـمـيق
ـناخي الـفهم لـهـذا اجلدل الـدائر حـول الـتغـير ا
ـقـال بعض الـضـوء على ارتـقاء نـلـقي في هذا ا
ي الـقــضـايـا الــبـيــئـيـة ألجــنـدة االهــتـمــام الـعـا
ــنــاخي داخـل هـذا ونــشــوء قــضــيـة الــتــغــيــر ا

احملتوى.

محمد سيد أحمد ساتي

من أستوكهلم إلى كيوتو
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إصـدار الدليل بـصورته النـهائيـة. وبناء عـلى نتيـجة التجـربة فمن
شروع على دول الهيئة.  توقع تطبيق هذا ا ا

ـستدامة: دارس التنـمية ا < إعـداد مسودة الدلـيل االسترشـادي 
(باللغت العربية واإلجنليزية)

ــســودة األولى لـلــدلــيل االســتـرشــادي ويـحــتــوي عـلى  إعـداد ا
سـتـدامة وذج مـدرسـة الـتنـمـيـة ا ـطـلوبـة لـتـنفـيـذ  ـواصفـات ا ا
ـشـاركة في هـذا الـبـرنامج عـلى شـهادة ـدارس ا بـحـيث حتصل ا
(Labeling System) وسـيـتم تنـفـيذ هـذا الـبرنـامج في أربـعة 

تـأتي جـهـود الـهــيـئـة لـتـحــقـيق مـفـهـوم الــتـعـلـيم من أجـل الـتـنـمـيـة
ـتـحـدة ـسـتـدامـة في اإلقـلـيم إنـطالقـاً من إعالن مـنـظـمـة األ ا ا
الـفتـرة الـزمنـيـة (٢٠٠٥ -٢٠١٤) عقـداً خـاصاً بـالتـعـليم من أجل
ـؤتـمر اإلسالمي ـ سـتـدامة والـتـزام الهـيـئــة بإعــالن ا الـتنـمـيـة ا
نعقدة جـدة ٢٠٠٢ وإعـــالن األلفيـــة وبتوصيات قمـــة األرض ا
في جـوهـانسـبـيرغ ٢٠٠٢. وكـانت الـهـيئـة قـد توجت هـذه اجلـهود
ـرحـلة من خالل االتـفـاق مع سـلطـة الـعـقـبة بـاألردن عـلى تـنـفيـذ ا
الـتجـريبـيــــة لـبرنـامج الهـيـئــــة حـول التـعلـيم من أجل االستـدامة
فى الـعـقـبــــــة  ـ األردن فى إطـار الـبـرامج الـوطـنـيـة لـلـهـيـئة عـلى
أرض الـواقع. و الـبـدء فـى تـنـفـيـذ هـذا الـبــرنـامج بـالـتـعـاون مع
ـمــلــكـــــة األردنــيـة ســلــطـة الــعـقــبــــــة االقـتــصـاديــة اخلــاصـة بــا
الـهــــاشــمـيـة وذلك بــعـقــــد ورشـة عــمل حـول  الـتــعـلـيم من أجل
ـتـنـزة الـعـقـبـة ـسـتـدامــة وذلك في بـدايـة عـام ٢٠٠٧  الـتـنـمـيـة ا
الـبــحــــــري قـبــيل انـعــقـــــاد االجــتـمـــــــاع الـســــابـق لـلـمــجـلس
الـوزاري لـلـهـيـئـة. و مـن خالل هـذه الـورشـة االتـفـاق عـلى خـطـة

شروع. تنفيذ ا
وخالل الـربع االخـيـر من عـام ٢٠٠٧  تـوقـيع مـذكـرة تـفـاهم مع
جـامعـة الـبـلـقـاء فـرع الـعقـبـة لـتـنـفـيـذ األنشـطـة الـتـالـيـة كـجزء من

برنامج التعليم من أجل التنمية الستدامة:
< إعـداد كتـيب حـول تطـبـيـقات الـتـعلـيم من أجل تـنمـيـة مسـتـدامة

للمصادر البحرية والساحلية:
 إعـداد النسخة األولى من كتيب حول تطبيقات التعليم من أجل
راجعة ـوارد البحـرية والساحـلية وبـاللغة الـعربيـة وذلك  تـنمية ا
ـنــاسـبــة واإلطالع عـلى الــتـجـارب الــدولـيــة في مـجـال الـنــمـاذج ا
ستدام  وجتربة اليونـسكو على وجه التحديد. وستجري الـتعليم ا
دارس اخملتارة في العقبة ومن ثم جتـربة هذا الدليل في بعض ا

مـدارس كمرحـلة أولى عـلى أن يعـمم  تطبـيق النـتائج  عـلى جميع
دارس الحقاً. ا

ـعـلـمـ في مـجـال الـتـعـلـيم لـلـتـنـمـيـة < تـصـمـيم بـرنـامج إلعـداد ا
ستدامــــــة: ا

جـاري اإلعـداد ( إجنـاز مـراحل مــتـقـدمـة من هـذا الـعـمل) عـلى
تـصميم برنامج تدريبي متخصص لـلمعلم حول التعليم من أجل
تـنميـة مسـتدامـة للمـوارد البـحريـة والساحـليـة وذلك بالـتعاون مع

اليونسكو واجلامعات األردنية وجامعة أوتاوا بكندا. 
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يـعـد الـنــهـوض بـالـتـوعــيـة الـبـيــئـيـــة في أوسـاط اجملــتـمـعـــات من أهم
ـوارد الـطـبـيـعـيـة في الـعـوامل اإليـجــــابـيـة لـتـحـقـيق حـمـايـة الـبـيـئـة وا
ـناطق الـسـاحلـيــــة كمـا أن لـبرامج الـتـوعيـــة الـبيـئـيـة فـوائـد أخرى ا
جــمــة مــثل تــفــعــيل مــشــاركــــة الــســـكـــــان احملــلــيـــيـــــن في بــرامج
ا فيها احملــافظة على البيئة. هذا ما قد يفسر أن الكثير من البلدان 
ـتقــــدمة مـا انفـكت تقـــوم بتـنفـيـــذ مـشروعــــــات التـوعيــــة البـيئـية ا
شروعات مردوداً مقدراً بـرغم ما تكلفه من أموال وقد ثبت أن لـهذه ا
ـهــددات الـبـيــئـيـة وتـفـعــيل مـشـاركـة وفـعــــالـيــة كـبـيـرة في إزالــــــة ا
عروف ستدامة لـصون وإدارة البيـئية. ومن ا اجلـمهور لدعم اخلـطط ا
أن مـعـظم مـشـكالت الـتـدهـور الـبـيـئي في اإلقـلـيم تـعـود لـغـياب الـوعي
ـصـلحـة أو حـتى منـسوبي الـبيـئي الـكافي وسط اجلـمـهور وأصـحاب ا

اإلدارات احلكومية. 

في مـطلع عام ٢٠٠١ بدأ التشاور ب الهيئة اإلقليمية ونقطة االتصال
في جـيبـوتي حـول مشـروع أرض الواقع اخلـاص بجـمـهوريـة جيـبوتي.
شـروع األولية بـعنوان وبـناءً على ذلـك أعدت نقـطة االتـصال مسـودة ا
ـنـاطق الـسـاحـلـيـة" وأرسـلت "الـتـوعـيـة الـشـعـبـيـة حلـمـايـة الـبـيـئـة في ا
ـشـروع. بـعد ـوافـقـة بـدعم تـنـفـيـذ ا ـسـودة لـلـهيـئـة لـلـحـصـول عـلى ا ا
شـروع األوليـة اقتـرحت الـهيـئة بـعض التـعديالت في دراسـة مسـودة ا
ـشـروع مع أهـداف بـرنـامج ـقـتـرح ومـدة مـرحـلـة الـتـنـفـيـذ لـيـتـواءم ا ا
مـشروعـات عـلى أرض الـواقع ويضـمن حتـقيق أهـداف مـلمـوسـة على
ــطـلــوب. والحـقــاً نـوقــشت مـقــتـرحــات الـهــيـئــة حـول مــسـودة الـوجه ا
ـشروع مع نـقـطة االتـصـال خالل زيارة قـام بـها وفـد من الـهيـئة إلى ا
جـيبـوتي في مـطلع أبـريل ٢٠٠٧ واتـفق الطـرفـان على أن تـقـوم نقـطة
ـشروع الـنهـائيـة إلضافة االتـصال بـجيبـوتي بإعـادة صيـاغة مـسودة ا
ـشـروع ـقــتـرح ا ــقـتـرحــة. ثم إعـداد الـوثـيــقـة الـنـهــائـيـة  الـتـعـديالت ا
ـالي والتقني من وإرسـالها إلى الهـيئة حيث  اعـتماد تـوفير الدعم ا

موارد الهيئة وبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في أغسطس ٢٠٠٧ .  
قـاصد األسـاسية لـرسالـة الهـيئة شـروع مع ا وتـتفق أهـــــداف هذا ا
ـشــروع يـســتـهــــدف شــريـحــة كــبـيـرة من اإلقـلـيــمـيــــة خــاصـةً أن ا
ـناطق الـساحـلية حـيث يسـاعد الـنهوض بـالوعــي الـبيئــي اجملـتمع با
في أوسـاط هــــؤالء بـدرجــة كـبـيــــــرة عـلى حـمـايـة الـبيـئـة الـسـاحـلـية
شـاركة الـشـعبـية ويـهدف شـروع يحـقق فـرص ا والـبحـرية. كـمـا أن ا
بـصورة غير مبـاشرة إلى محاربـة الفقر ألنه يسـعى إلى حماية موارد
الـنـظــام الـبـيــئي والـتي تــوفـر الـكــثـيـر مـن مـصـادر الــدخل واخلـدمـات

همة. نتجات التسويقية ا وا

شروع:  تنفيذ ا
شـروع بالفـعل منـذ أغسـطس ٢٠٠٧ وتقوم بـتنـفيذه بـدأ تنفـيذ هـذا ا
بـالـتـعــاون مع الـهـيــئـة اإلقـلــيـمـيـة إدارة الــبـيـئــة وتـخـطـيـط اسـتـخـدام
األراضي بـوزارة اإلسـكــان والـتـخـطـيـط احلـضـري والـبـيــئـة وتـخـطـيط
اسـتـخـدام األراضي بـجـمهـوريـة جـيـبـوتي. وكـمـا هـو مـخطـط له سـيتم

شروع في ثالث مراحل: تنفيذ ا

ـرحـلـة األولى: (أغـسـطس ـ نـوفـمـبـر ٢٠٠٧): وهي مـرحـلـة اإلعـداد ا
شروع وحتتوي على األنشطة التالية: والبدء في تنفيذ ا

واد الالزمة. عدات وا < شراء ا
ـلـصــقـات والـكــتـيـبــــات والالفـتــــات والـوســائل < جتـهـيــــز وطـبـاعــة ا

األخرى
ـدن والـقـرى الـسـاحـلـية ـدرسـيـة في الـعـاصـمـة وا < تـنـشـيط األنـديـة ا

شروع. وتقد الدعم الالزم لها للمشاركة في أنشطة ا
دة ثمانية أشهر فصل ألنشطة التوعية  < إعداد البرنامج ا

< تـأسيس قـنوات االتصـال مع اإلذاعة والـتلـفزيون والـصحـافة احملـلية
ـواد اإلعالمــيـة الـتــوعـويـة بـغـــــرض الــتـنـســيق لـبث الــبـرامج ونــشـر ا

شــروع. اخلــاصة با
واد اخلاصة بورش العمل التدريبية. قرر وا < إعداد ا

ـشـاركـ من الـفـئـات اخملـتـلـفـة بـالـتـنـسـيق مع ـتـدربـ وا < تـرشـيح ا
عنية. اجلهات ا

ـرحلـة الثـانية: (ديـسمـبر ـ مارس ٢٠٠٨): وتـشمل الـقيـام بأنـشطة ا
دني دارس وبـعض قـطاعـات اجملتـمع ا الـتوعـية الـبـيئـية في أوسـاط ا
باإلضافة إلى تنظيم عدد من ورش التدريب وتتضمن األنشطة التالية:
ـــــدارس اإلبـتـدائـيـة في مـديـنــــة جـيبــوتي < تـقـد مـحـاضـرات في ا
ــتــوســطـة ــدارس ا (٢٤) مــدرســة ومـدن األقــالــيم (١٠) مــدارس وا

والثانوية في العاصمة واحملافظات باإلضافة إلى جامعة جيبوتي.
< بث بـرامج توعـية إذاعـية وتلـفزيـونيـة بالـلغـات الفـرنسـية والـصومـالية

والعفرية مرت على األقل.
<    تـنــظـيـم ٦ ورش تــدريـبــيـة لـلــمـعــلـمــ (١٥٠) مـشــارك وورشـتـ
نظمات الطوعية (٥٠) مشارك وورشة واحدة لرجال الدين للعامل با

ساجــد). (أئمــة ا
< تقد عروض مسرحية في العاصمة واحملافظات.

< تـوزيع ملـصقـات في الشـوارع الرئـيسـية ومـراكز الـتسـوق ومحـطات
نـاطق احملمية والتـرفيهية في ـواصالت العامة واألستـاد الرياضي وا ا

مدينة جيبوتي ومدن احملافظات. 

رحلة تكملة ـرحلة الثالثة: (أبـريل - يوليو ٢٠٠٨): وتتضمن هـذه ا ا
ـدارس والـبث اإلعالمي وورش الـتـدريب وإعـداد وتـسـلـيم مـسودة بـرامج ا

التقرير النهائي للمشروع وتشمل األنشطة التالية:
ـدارس االبتـدائـيـة في مـدينـة جـيـبوتي (٢٤) < تـقـد محـاضـرات في ا
ـتـوسـطـة والـثانـويـة في ـدارس ا مـدرسـة ومـدن األقـالـيم (١٠) مـدارس وا

العاصمة واحملافظات باإلضافة إلى جامعة جيبوتي.
< بث بـرامج توعـية إذاعـية وتلـفزيـونيـة بالـلغـات الفـرنسـية والـصومـالية

والعفرية مرت علي األقل.
< تـنظـيم ٤ ورش تـدريبـيـة للـمـعلـمـ (١٠٠) مشـارك وورشـة تدريـبـية

. نظمات الطوعية (٢٥) مشاركاً للعامل با
< تقد عروض مسرحية في العاصمة واحملافظات.

< إعداد وتسليم التقرير النهائي للمشروع.

الـــســـــــــــنــــبـــوك   الــــعـــــــدد ٢٤ فـــبــــرايـــر  ٢٠٠٨م¥≥
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ـكــتـبــيـة وأجــهـزة ـعــدات ا ــكـتب وتــأثـيــثه بــا وقـد   إنــشـاء ا
الكومبيوتر وكذلك تعي خمسة موظف بشكل دائم فيه. 

تكاملة (يونيو ٢٠٠٧) التدريب على األثر االجتماعي واالقتصادي لإلدارة ا
وارد الـطبـيعـية بـاالشتراك ـركز األعـلى للـبيـئة وا قـامت الهـيئة وا
مع واليـة البـحر األحمـر بتـنظيم ورشـة عمل حتت عـنوان "تـصميم
تكاملة للمناطق الساحلية بـرنامج مراقبة بيئي اجتماعي لإلدارة ا
في الـسودان" و عقدهـا في الفترة من ١٧ ـ ١٩يـونيو ٢٠٠٧ وشارك
ــنـاقــشـة اخلــطـوات في الـورشــة خـبــراء دولـيــون وإقـلــيـمــيـون قــامـوا 
ـستـقـبـليـة إلنـشاء بـرنـامج اقـتصـادي اجـتمـاعي في الـسـودان وتنـفـيذ ا
جتـميع أولي لـلـتقـارير ذات الـعالقة مع واليـة الـبحـر األحمـر و تدريب
ـتدرب على كـيفية تـطوير وتنـفيذ برنـامج اقتصادي اجـتماعي وكذلك ا

شروعات التنمية.  حول أهمية األثر االجتماعي وعالقته 

ورشة التدريبية عن تقييم اآلثر االجتماعي (ديسمبر ٢٠٠٧)
 عـقـد ورشـة لتـدريب مـنـسق الـبـرنامج االقـتـصـادي االجـتـماعي
تكاملة ومـجموعة العمل خالل ديسمـبر ٢٠٠٧ في مكتب اإلدارة ا

للمناطق الساحلية بوالية البحر األحمر ببوتسودان
و تـرتـيـب الـتـدريب لــزيـادة خـبــرة الـفـريق االقــتـصـادي االجــتـمـاعي
وللمساعدة اإلضافية على إنشاء برنامج اقتصادي اجتماعي للسودان

وقد شمل التدريب النقاط التالية: 
< استخدام وحتديث قواعد البيانات. 

< كيفية استنباط النتائج من البيانات. 
< أسس تقييم األثر االجتماعي.

قابالت  < حتليل الشركاء وا
< اخلـطـوط األســاسـيـة لــلـمـفــهـوم االقـتـصــادي االجـتـمــاعي عـبـر

األنشطة ذات العالقة. 
كـما تـضـمن التـدريب دراسـة أحد األمـثلـة  خالله إجـراء ثالث زيارات
ـتـدرون من تـطبـيق تـقيـيم األثـر االجتـمـاعي على مـيدانـيـة لكي يـتـمكن ا

محطة حتلية مياه ومصنع للثلج ومنطقة مستودعات البترول. 

تكاملة للمناطق الساحلية  مشروع اإلدارة ا
ـشروع  إلى تأسـيس إدارة ساحـليـة متكـاملـة ومسـتدامة يـهدف ا
لـساحل الـبـحر األحـمـر في جمـهـورية الـسودان عـن طريق حتـديد
الـــدراســات واإلجــراءات الــتي تــســتــطــيـع مــواءمــة الــتــنــمــيــة مع
احـتـيــاجـات اجملـتـمـع الـسـاحـلي وفـي الـوقت نـفـسـه احلـفـاظ عـلى
شـروع يضع الـشعـاب والبـيـئة الـبحـرية بـاإلضـافة إلى أن هـذا ا
االهـتمـام بـتـحسـ مـستـوى مـعيـشـة مـحدودي الـدخل من سـكان

نطقة على رأس أولويات خطة العمل.  ا
وانــطالقـاً مـن دورهـا كــمــؤسس وكـشــريك أســاسي في مــشـروع
ـتـكـامـلـة لـلـمـنـاطق الـسـاحـلـيـة فقـد قـامـت الـهيـئـة بـتـولي اإلدارة ا

شروع : كونات التالية من ا مسؤولية دعم عمل ا
ــتــكــامــلـــة < احلــوكــمـــة والــقــضــايــــا الــقـــــانــونــيــــــة واإلدارة ا

للمنــاطـــق الساحليـــة
<  التقييم االقتصادي واالجتماعي
< إدارة اخملاطر وتقييم األثر البيئي

ــسـاعــدة الـشـركــاء األخـرين في بــرنـامـجي كـمـا قــامت الـهــيـئـة 
ـعلـومات اجلـغرافـية) ـنطـقة الـساحـليـة ونظم ا (الـتعـليم إلدارة ا
كـما حـرصت عـلى  تـنفـيـذ مـكون "بـنـاء القـدرات" كـمـكون يـشـتمل

تقاطعة. على كل القضايا ا

تكاملة  توقعة من مشروع اإلدارة ا النتائج ا
للمناطق الساحلية

تـكامـلة لـلمـناطق الـساحـلية < خـطة عـمل دقيـقة لتـطبـيق اإلدارة ا
في الـسـودان متـضـمنـةً الـتـوصيـات لـتحـديـد وتـعريف نـطـاق والية

البحر األحمر
شروع تعلقة بأهداف ا < تـقرير قانوني (السياسات والقـوان ا
ـســتـوى الـوطــني والـدولي وإطــار قـانـوني دراسـة مــقـارنـة عــلى ا

محلي على اإلجراءات التقليدية). 
تكاملـة للمناطق الـساحلية في < تـأسيس وإنشاء مكـتب اإلدارة ا

بورتسودان.
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ياه والـبيئـة في اجلمهـورية اليـمنيـة وبالتـنسيق والـتعاون مع وزارة بـناء على طـلب من وزارة ا
الثـروة السمكية قامت الـهيئة اإلقليمـية للمحافظـة على بيئة البحـر األحمر وخليج عدن بإجراء
صائد خـيار البحر في سواحل اجلـمهورية اليمـنية في الفترة (٦-٢٤) مارس ٢٠٠٧ تـقييم 

وذلك ضمن برنامج مشروعات على أرض الواقع الذي تنفذه الهيئة.
وقـد هدف الـتـقـريـر إلى إعـداد تقـيـيم لـلـوضع الـراهن لـلـمصـائـد وتـقـد تـوصيـات لـلـحـكـومة

دى البعيد وذلك من خالل: اليمنية لتطوير خطة إدارة مصائد خيار البحر على ا
< تـقـيـيم واسـتـيـعـاب الـوضع احلـالي خلـيـار الـبـحـر من حـيث حـجم الـصـيـد ومـواقع الـصـيـد
عـاجلة وأسواق التـصدير وطـرق الرصد وسبل والـتشريعـات واللوائح الـسارية وكـذلك سبل ا

علومات لدى احلكومة. جمع ا
< بناء قدرات الكوادر احمللية حول إيكيولوجية خيار البحر وسبل إدارته.

ا فيـها خمس يدانـية لتـقييم خـيار البـحر  زيارة ٢١ جتـمعاً سـاحليـاً  سوحـات ا وأثنـاء ا
مـدن على امـتداد ساحل الـبحـر األحمـر وأحد عـشرة مديـنة عـلى امتـداد خلـيج عدن وخمس
ـصائـد (السـريدة ـرتـبطـة بجـميع نـواحي ا ـعلـومات ا مـدن في جزيـرة سوقـطرى. و جـمع ا
يـاه والبيـئة والهـيئة الـعامة حلـماية واألدبـيات) من موظـفي وزارتي الثروة الـسمكـية ووزارة ا
ـبـاشـرة التـي أجريت مع الـبـيئـة ومـكـاتب الـبحـوث واجلـامـعـات وكذلك من خـالل احلوارات ا

صيادي خيار البحر وجتار اجلملة وجمعيات الصيادين واجلمهور عموماً. 
و تقـد محـاضرات تنـاولت تفاصـيل معلـومات عن بيـولوجيـة وتصنـيف وتكاثـر خيار الـبحر
وإدارة مـصادره وذلك في كل مـقرات مـراكز عـلوم وأبحـاث البـحار لـلمـناطق الـرئيـسية األربع
وهي: احلـديـدة (مـقر مـركـز عـلـوم وأبـحـاث الـبـحـار) وعـدن (مقـر مـكـتب فـرع الـهـيـئـة الـعـامة
ـؤتمـرات بكلـية عـلوم الـبحـار)  وحديـبو ـ سـوقطـرى (مقـر مكـتب فرع ـكال (قـاعة ا للـبيـئة) وا

الهيئة العامة حلماية البيئة). 
وفي نـهاية الزيارة   تقد  عرض في ديوان وزارة الثروة السـمكية بصنعاء بحضور وزير
الـثروة الـسـمـكـيـة ورئـيس الـهيـئـة الـعـامـة حلـمـايـة البـيـئـة  خالله اسـتـعـراض نـتـائج الـبحث

يداني وشرح التوصيات الالزمة إلدارة مصائد خيار البحر في اليمن. ا
وقد تمثلت اخملرجات الكلية للمشروعات في ما يلي:

< تـقـرير حـول الـوضع الـراهن وتـقـيـيم اخملـزون الـتجـاري من خـيـار الـبـحـر في الـيمـن شامالً
توصيات بشأن إدارته واحملافظة عليه.

شـروع (مذكـرة مفـــــاهـيم) يرمي إلى إدارة خـيـــار الـبحـر واحملافـظة < مـســـودة مـقتــــرح 
عليــه في اليمن.
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عقـدت الهيـئة ورشـة عمل وطـنية بـالتـنسيق مع
ـيـاه والـبــيـئـة والـهــيـئـة الـعــامـة حلـمـايـة وزارة ا
الــبـيـئـة السـتــعـراض نـتـائج وتــوصـيـات تـقـريـر
(مصائد خيار البحر في اليمن. الوضع الراهن
والــتــحــديـــات) وذلك في صــنــعـــاء في الــثــامن
والعـشـرين من نوفـمـبر ٢٠٠٧م. افـتتح الـورشة
رئـيس الـهـيئـة الـعـامـة حلمـايـة الـبـيئـة بـحـضور
وكـيـل وزارة الـثـروة الـسـمـكــيـة لـقـطـاع اإلنـتـاج
والـتـســويق بـوزارة الـثـروة الـسـمـكـيـة ومـنـدوب
ـيدانـيـة لـتـقيم ـهـمـة ا الـهـيـئـة الذي شـارك في ا
مـصائـد خيـار الـبحـر. وقـد شارك أكـثر من ٣٠
من االختصاصي الـوطني في االجتماع: من
احملافـظات الـساحـليـة; من مديـري عمـوم فروع
وزارة الـثروة الـسـمكـيـة; ومديـري إدارة اجلودة
كاتب الوزارة; ومراكز عـلوم وأبحاث البحار;
وبــعض مـديـري فــروع الـهـيــئـة الـعـامــة حلـمـايـة
ــيـاه والـبــيـئـة الــبـيــئـة ومن مـنــسـوبي وزارتي ا
والثـروة السمـكية والـهيـئة العـامة حلمـاية البـيئة

بصنعاء.
ـــســـاعــد لـــقـــطــاع اإلنـــتــاج وتـــرأس الــوكـــيل ا
والـتـسـويـق جـلـسـات االجـتـمـاع بـالـورشـة. وفي
نهـاية الـورشة  االتـفاق عـلى التـوصيـات التي
ـتـابـعـة تـنـفـيذ تـضـمنـت تـشـكـيل جلـنـة تـنـسـيق 
قبلة إلدارة مصائد خيار البحر وتبني رحلة ا ا
ـرحـلـة اخلـامـســة لـتـطـويـر األسـمـاك مــشـروع ا
(والـذي يــتم تـنــفـيــذه بـدعـم من جـهــات مـانــحـة
مختـلفة حتت قيـادة وزارة الثروة السـمكية) في

رحلة.     هذه ا
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نطـقة الساحـلية والـبحريـة أمام مدينـة جدة من أكثـر مناطق سـاحل البحر تـعتبـر ا
األحمـر السعـودي عرضـةً للـضغوط الـبيـئيـة نسبـةَ لتـزايد األنـشطة الـبشـرية الذي
شروعات نطقة ومن ضمن ذلك: ا صاحب حركة التنمية السريعـة التي شهدتها ا
ـناطق الساحليـة وما يصاحبها من عـمليات تأثيرات السياحـية واالقتصادية على ا

ـوائـل الـطـبـيـعـيـة. ومن أبـرز تـلك الـضـغـوط وضـغـوط عـلى ا
بـاشرة ألنشطة الغـوص السياحية على التأثيرات الـسلبية ا
رجانية. وفي هذا اإلطار تدرك الهيئة أهمية دعم الشعاب ا
تـناميـة من قبل الرئـاسة العـامة لألرصاد اجلهـود الوطنـية ا
ـواجهـة تـلك الضـغـوط الـبيـئـية. وبـنـاءًا على وحـمايـة الـبـيئـة 
ملكة تنسيق مع الرئاسـة العامة لألرصاد وحماية الـبيئة با
شروع خطة عـمل متكاملة فقد قامت الـهيئة بإعداد مـقترح 
نـطقة جدة رجـانية  للـمحافظـة على السواحل والـشعاب ا
ـرحـلـة ضمن وقـد وافـقت الهـيـئـة عـلى تمـويل وتـنـفـيذ هـذه ا

ملكة. شروعات على أرض الواقع في ا برنامجها 
وكـخـطـوة أولى للـتـنـفـيذ  عـقـد اجـتـماع تـنـسـيـقي في مـقر
الرئـاسـة الـعامـة لألرصـاد وحمـايـة البـيـئـة اُستـعـرضت فيه
ـرحـلة األولى اخلطـة الـتي أعـدتهـا الـهـيئـة وخـطوات عـمل ا

عنية في االجتماع. وشاركت كل اجلهات الوطنية ا
وعلى ضـوء نـتائـج هذا اإلجـتـماع شـرعت الـهيـئـة في تنـفـيذ

شروع وتضمن ذلك اآلتي: رحلة األولى من ا ا
< مـسح مـيـداني لـتـقـيـيم الـوضع في مـواقع الـغـوص لـرصد
وقع عـدد مـراكب الـغـوص وإجتـاه الـريح الـتي تـؤثـر علـى ا
ـعـلومـات الالزمـة لـتحـديـد شكل ونوع الـقـاع وغـيرهـا من ا
ونوع وقـوة إستيـعاب ومكـان تركيب عـوامات رسو لـلمراكب

(شمندورات)
< تـثـبـيت ٤٠ عـوامة رسـو في ٢٠ مـوقع غـوص وصـيـد على

الشعاب أمام سواحل جدة.
< إعداد ونـشـر عـدة مطـبـوعات وتـشـمل كـتيـب يحـتـوي على
عـلـومات حـول مواقـع الغـوص وعـوامات الـرسو الـنـتائـج وا
ـــوقع ومـــلــصـق  (٧٠سم × ٥٠سم) عـــبـــارة عن خـــريـــطــة 
ـشـروع توضح مـواقع الـغوص وعـوامات الـرسـو ومطـوية ا

توضح تعليمات إستخدام العوامات.
عـنية ثلـ عن اجلهـات ا < عـقد ورشـة عمل خـتامـية في فبـراير ٢٠٠٨ بـحضـور 

صلحة من مدربي الغوص ومالكي مراكز الغوص. وأصحاب ا

≤±  الـــعــــــدد  ٢٤  فـــبـــرايـــر  ٢٠٠٨م  الـــســــــــــنـــبــوك 

ملكة العربية السعودية:  مشروع على أرض الواقع... ا
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الــســــــــــنـــبـــوك   الـــعــــــدد ٢٤ فـــبـــرايــر  ٢٠٠٨م∞≥

الواقععلى أرض مشروعات

ال شك أن تنـفيذ برنامج الـعمل اإلستراتـيجي قد أسهم بصـورة ملحوظة
ـسـتـدامـة في الـنـهـوض بـقــدرات دول اإلقـلـيم نـحـو حتــقـيق اإلدارة ا
للبيـئات الساحـلية والبحـرية.  ويبرز هـذا التقدم واضـحاً في تطوير
دى ومبنية على أسس علمية وتبني خطط إقليمية ووطنية طويلة ا
ـرجانيـة وبيئات هـمة (مثل الـشعب ا واطن ا تختص بـإدارة ا
أشجار الشـورى واحلشائش البـحرية) وإدارة األنواع مثل
ناطق (السـالحف والطيـور والثـدييـات البـحريـة) وإدارة ا

ناطق الساحلية.  وارد احلية وا احملمية وا
ستمرة التي تبذلها وعلى الرغم من اجلهود الكبيرة وا
الهـيئـة من خالل بـرنامـجهـا التـدريبي  الـسنـوي تظل
بعض االحتياجات لـلمعرفة الفنية باإلضافة إلى عدم
طلوب وهذان يشكالن أبرز العوامل التي الي ا توافر الدعم ا
قد تعوق تـطبيق اخلطط اإلقليمـية والوطنية عـلى النحو األمثل. ومن هنا
نـبعت فـكرة تـأسيس الـهـيئـة لبـرنامج مـشـروعات عـلى أرض الواقع كـنهج
فعال وعملي لدعم دول الهيـئة لتحقيق طموحاتها نحو تطبيق خطط  العمل

ستدامة.  والتنمية ا
تــتـنــاول "مـشــروعــــــات عـلى أرض الــواقــع" قــضـايــا مــتـنــوعــة تـتــعـلق
واطن بـاالهـتـمـامـات الـفعـلـيـة لـدول اإلقـلـيم مـثل حـمـايـة وإعـادة تـأهيـل ا
ـباشر هـددات البـيئـية والـدعم ا السـاحلـية والـبحـرية وإزالـة اخملاطـر وا
عرفة لتطبـيق خطط العـمل الوطنـية وأنشـطة التعـليم والتـدريب وتعمـيق ا
والتـوعيـة البيـئيـة. ولقـد أثبت الـبرنـامج أنه من أكـثر بـرامج الهـيئـة فعـاليةً
ـا  حتـقـيـقه من إجنـازات مـلـموسـة في زمن وجـيـز نـسـبـيـاً مـنذ نسـبـةً 

انطالقه في أواخر عام ٢٠٠٦م.
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سلسلة اإلصدارات العلمية:
سـوحات واألنشطة ـتعلقـة بالدراسات وا تواصل الهـيئة جهـودها في إصدار التقـارير والوثائق ا
ناطق الساحلية ؤسسات ذات العالقة بالـبيئة البحريـة وا طبوعـات على ا اخملتلـفة وتوزيع هذه ا

في دول اإلقليم. وفي هذا اإلطار  إصدار األعداد التالية سلسلة اإلصدارات العلمية: 

سلسلة اإلصدارات العلمية رقم ١٢
صدرت حتت عـنوان "خطط العـمل اإلقليمـية للمحـافظة على  الـسالحف البحـرية الطيور
البـحرية وأشـجار الـشورى في البـحر األحـمر وخلـيج عدن" والـتي تمثل حـصيـلة خطط
العـمل اإلقليـميـة التي  وضـعها بـواسطـة الهـيئة مـنذ الـعام ٢٠٠٤ والـتي حتدد وترتب

تعلقة بإدارة تلك البيئات واجملموعات احليوية. األولويات جملموعة من اإلجراءات ا

سلسلة اإلصدارات العلمية رقم ١٣
واطن الـطبيعـية في السودان وإعـداد خطط حلمايـتها" وقد صدرت حتت عـنوان "مسح ا
بنـيت هذه األصـدارة على الـبحـوث التي قـامت بـها الـهيـئة في الـسودان قـبل بدء بـرنامج
نهـجية التي  اتبـاعها خالل األبحاث والتي العـمل اإلستراتيجي حيـث تصف الطرق ا
سـتوى ـسـتقـبـليـة التـي يجـريهـا اخملـتصـون عـلى ا ـكن االستـفـادة منـهـا في البـحوث ا
وذج "الضغوط ـ احلالة ـ االستجابة" لتحديد إستراتيجية جتميع الوطني وتـشمل تبني 
العـينات وتطـوير خطوط إرشـادية لإلدارة واختيار األنـواع التي تصلـح كمؤشرات لدعم

بدأ االحترازي.  النموذج "الضغوط ـ احلالة ـ االستجابة" باإلضافة إلى تنبى ا

سلسلة اإلصدارات العلمية رقم ١٤ 
صـدرت حتت عـنـوان "الوضع الـراهن لـتـجارة أسـمـاك الـزينـة في الـبـحر األحـمـر وخـليج
عــدن مع إرشــادات لـبــرنـامج خــاص بــالـتــمـويل الــذاتي الــرصـد والــتـحــكم واإلشـراف
ومـقـترحـات بـالكـوتات (احلـصص)" والـتي تـمثل حـصـيلـة تقـريـرين  إعداهـمـا من قبل

الهيئة خالل مشروع العمل اإلستراتيجي.
هذا وتعـتبـر اإلصدارات الـثالثة حصـيلـة بحـوث ودراسات عديـدة قامت الـهيـئة بتـنفـيذها
تحدة نظـمة العـربية للـتربيـة والثقـافة والعـلوم برنـامج األ ا في اإلقليم بـالتعـاون مع ا
ي ـ ـتـحـدة للـتـنـميـة وحتت دعم وإشـراف من مـرفق الـبيـئـة الـعا لـلـبيـئـة بـرنامج األ ا

البنك الدولي ـ البنك اإلسالمي للتنمية ودول اإلقليم.

ملكة العربية السعودية) منشورات برنامج مشروعات على أرض الواقع (ا
ـرجانيـة أمام سواحل مديـنة جدة الـذي تنفذه الـهيئة في إطار مـشروع حمايـة الشعاب ا
ملكة العربية السعودية  أصدار ثالثة منشورات توعية كمشـروع على أرض الواقع با

(Outreach Materials):وتشمل 
< خريطه توضح أماكن تركيب عوامات الرسو اخلاصة بزوارق الغوص والصيد.

شروع ومعلومات < كتيـب (٧٢ صفحة) يوضح بالتفصيل أماكن الشـعاب التي شملها ا
عنها وطريقة تركيب العوامات.

< مطوية تشرح لربابنة الزوارق كيفية استخدام عوامات الرسو.

ناطق الساحلية في العالم العربي الدليل االسترشادي لتخطيط وإدارة ا
نـاطق السـاحليـة في العالم صدر عن الـهيئـة مؤخراً "الـدليل االسـترشادي لـتخـطيط وإدارة ا
سـؤول عن الـعـربي". ويأتي أصـدار هـذا الدلـيل  بنـاء عـلى تكـلـيف مجـلس الوزراء الـعـرب ا
ـسـؤولـية تـنـفـيذ بـنـد تـعزيـز جـهـود الدول الـعـربـية لـتـطـبيق شـؤون الـبيـئـة لـلهـيـئـة اإلقلـيـمـية 
ستدامة.  بادرة العربية للتنمية ا تكاملة للمناطق الساحلية" ضمن ا إستراتيجيات اإلدارة ا
ناطق يعـتبر الـدليل نـسخـة مطورة ومـحدثـة من "الدلـيل االسترشـادي لتـخطـيط وإدارة ا

الساحلية إلقليم البحر األحمر وخليج عدن" والذي أصدرته الهيئة في العام ٢٠٠٦. 
تـكـاملـة بشـكل مـفصـل ويعـرض الوسـائل والـطرق يـنـاقش هذا الـدلـيل مفـهـوم اإلدارة ا
فهوم. كما يقدم شرحاً مفصالً لكيفية إعداد وتنفيذ خطط اإلدارة التي تتيح تنفيذ هذا ا
اذج تكـاملة للمناطق الـساحلية ويتميـز الدليل بعرض جتارب الدول الـعربية وبتقد  ا

ا يعزز تبادل اخلبرات. حية  تنفيذها على أرض الواقع كدروس مستفادة 
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ـــنـظـمــة الـبـــحـريـة في إطـــار تـعـــزيــز الـتــعـاون وبــنــاء شــــــراكـات جــــديــدة مـع ا
الــــدولــيـة (IMO) شـهــد الــعـام الــســابق تـطــوراً مــلـحــوظــاً في عــــالقــة الـهــيــئـة
ــبـادرات ــنــظـمــة الــبـحــريــة حــيث حـقــقت "الــهــيـئــة" عــدد من ا وشــراكــتـهــامع ا

واإلجنـازات تتلخص أبرزها في اآلتي:

نظمة الـبحرية الدولية في ٢٠٠٧  أوالً: مشاركة الـهيئة في اجتمـاعات ا
بصفة مراقب:

ـنـظمـة الـبحـريـة الدولـيـة حلضـور اجـتمـاعات بـعد قـبـول الهـيئـة لـدعوة ا
شاركـة في اجتماعات مجلس األخـيرة بصفة مراقب قامت الـهيئة با
ـنظـمة في الـفترة من ٢٥-٢٩ يـونيـو ٢٠٠٧ كمـا حضـرت الهـيئة ا
اجـتماع اجلمعيـة العمومية في الـفترة من ١٩-٢٣ نوفمبر ٢٠٠٧
بـلـنـدن. و من خالل ذلك سـلـسلـة من االجـتـمـاعـات مع األم
دير الـعام للمنـظمة البـحرية الدولـية األدميرال مـتروبولس وا
ـوس وكبـار الفـني الـعام لـقسم الـبيـئة الـبحـرية مـيجـيل بار
نظـمة. وقد تـمخضـت هذه االجتـماعات عن تـوقيع اتفـاقية بـا
لـلـتـعـاون الـفـني بـاإلضـافـة إلـى مـذكـرتي تـفـاهم لـتـنـفـيـذ مـشـروعـات

وأنشطة مشتركة باإلقليم.

نظمة البحرية الدولية: ثانياً: اتفاقية التعاون الفني مع ا
ـاضى. وتتيح نـظمة الـبحريـة الدوليـة في أواخر العام ا  تـوقيع هذه االتفـاقية بـ الهيـئة وا
نظـمة البحرية نصـوص هذه االتفاقيـة للهيئـة الفرصة لالستفـادة من اخلدمات التي تقـدمها ا
نظمة في ـساعدة من ا عدات وطلب ا ـا في ذلك اخلدمات االستشارية وتـبادل اخلبرات وا
تبادل ستـمر من خالل احلضور ا شـترك والتعاون ا هـذا الشأن. كما تعزز االتـفاقية العمل ا
ـنظـمـة والـهيـئـة والـتـشاور فـيـمـا يخص الـبـرامج واألنـشـطة في لالجـتمـاعـات الـتي تـعقـدهـا ا
ـأمول أن تـيسر هـذه االتفـاقية الـكثـير من أوجه الدعم من اجملـاالت التي تربط بـينـهما. ومن ا
ـتـبـادلة نـظـمـة الـدوليـة لـدفع سـير الـعـمل وتـطـويره خـاصـة في مـركـز الهـيـئـة للـمـسـاعدات ا ا
والـطوار الـبـحريـة وتـنفـيـذ بـرامج الهـيـئة اإلقـلـيـميـة في مـجاالت احلـد من الـتـلوث الـبـحري
وتفـتيش السـفن وتنـفيذ خـطة العـمل اإلقليـمية لـلتخـطيط للـطوارىء البـحرية وتـنميـة القدرات

اإلقليمية لتطبيق االتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مذكرة تفاهم بشأن دعم تنظيم دورات تدريبية:
نظمة البحرية الدولية بخصوص دعم فني في مجال التدريب وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع ا
نظمة البحرية الدولية بتقد دعم ذكرة تقوم ا وجب هذه ا ورفع القدرات في دول اإلقليم. و

فني لتمويل تنظيم ثالث دورات تدريبية خالل عامي ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩ في اجملاالت التالية:
< اتفاقية لندن للنفايات (١٩٧٢) وبروتوكول (١٩٩٨).

. ناطق احلساسة بيئياً < إعداد خرائط ا

ياه الصابوره (مياه التوازن). < إدارة ا

مذكرة تفاهم بشأن مشاركة الهيئة في مشروع إدارة مياه الصابورة (مياه التوازن):
نظمة البحرية الدولية وذلك بخصوص مشاركة الهيئة وقعـت الهيئة مذكرة تفاهم أخرى مع ا
ـشروع في الربع ي إلدارة مـياه الصـابورة ويـبدأ العـمل في تنـفيذ ا شروع الـعا في تـنفيـذ ا
نظمة الدولية الدكتور ي بـا شروع العا األول من الـعام ٢٠٠٨ وفي هذا اإلطار كان مدير ا
جـوس مـشكـال قـد عـقـد اجـتـمـاعـا تـنـويريـاً لـلـدول الـشـريـكـة الـقـيـادية (LPCs) في تـنـفـيـذ
ثل الهيئة وذلك على ـشروع والتي تضم من دول اإلقليم (مصر األردن اليمن) بحضور  ا
اضـي حيث قدم هامش اجـتمـاع اجلمـعيـة العـمومـية لـلمنـظمـة البـحريـة الدولـية في نـوفمـبر ا
ـشروع وخطـة تنـفيـذه في إقلـيم الـبحـر األحمر شـروع وصفـاً تفـصيـليـاً لكل جـوانب ا مـدير ا

وخليج عدن والبحار اإلقليمية األخرى.
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حتت إطـار أهـداف وإســتـراتـيــجـيـات خـطــة الـعـمل
اإلقـلـيـمـيـة إلدارة الـنـفـايـات الـبـحريـة وتـمـاشـيـاً مع
برامج خطة الـعمل اإلقلـيمية حلـماية الـبيئة الـبحرية
ـكتب الـتـنسـيقي من األنشـطـة البـريـة ودعمـاً من ا
ي حلـمـاية الـبـيئـة البـحـرية من لبـرنـامج العـمل الـعا
تحدة األنشطة البرية البيئة التابع لبرنامج األ ا
للبـيئة قـامت الهـيئة بـتدشـ ثالث حمالت لتـنظيف
الـبـيـئـة الـبـحـريـة من الـنـفـايـات حتت شـعـار"نـظـفـوا

بــحــارنــا" خالل عــام ٢٠٠٧م. في هــذا الــصــدد 
تـصـمـيم وإصـدار مـواد تـوعـيـة (مـلـصقـات فـنـايل
قبعـات) ومنح شـهادات تقـديريـة لكل من شارك في
فعالـيات احلـمالت والتي  تـنفـيذها في ثالث دول
(الــســعــوديــة جــيــبــوتي الــيــمن) من دول اإلقــلــيم
بـالــتـنـســيق مع نـقــاط اتـصــالـهـا وإشــراف الـهــيـئـة
ثلهـا ومنسقها لبـرنامج العمل اإلقليمي. بحضور 
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ـــعــــلــــومــــــات ــــعــــروف أن ا من ا
الـــهـــيـــدروغـــرافـــيــــــة تـــلـــعب دوراً
الحـــة أســـــاســــيـــاً في سـالمـــــة ا
وتــخـطـيـط اإلنـشـــــاءات الـبــحـريــة
والـساحـلـية ومن ثم حـمـاية الـبيـئة
بـتـقــلـيل مـخـــاطـر الــتـلـوث. وتـعـنى
الـفــقـرة ١٨٫٢ من خـطـــة الـعـمـــل
ـلحـقة بـاتفـاقيــة جـــدة اإلقـليـميـة ا
(١٩٨٢)  بــدعـم تــطـويــر الــقـدرات
ـعـرفـة الـعـلـمـيـة الـوطـنـيـة لـتـوفـيـر ا
والـهـندسـيـة الالزمـة حلمـايـة البـيـئة

البحرية في اإلقليم. 
 في هـــذا اإلطـــار  عـــقـــد ورشــة
ــــسح تـــدريــــبــــيـــة حــــول قـــدرات ا
ــقـر ــســتــوى األول  الــبــحــري ـ ا
الــهـيــئـة بــجــدة في الـفــتـرة ١٣ـ١٤
نـوفـمــبـر  ٢٠٠٧ وقـد نُـظـمت هـذه
الــورشــة بـــالــتــعـــاون مع الــلـــجــنــة
اإلقـلــيـمـيـة لــلـمـسح الــبـحـري لـدول
(NIOHC) شمال احمليط الهندي
ـية لـلـمسـح البـحري ـنـظمـة العـا وا
ـــكـــتـب الـــبـــريــــطـــاني  (IHO) وا
 (KHOU) لـــلـــمــــسح الـــبـــحـــري
ـــسح الـــبــحـــري بــاإلدارة وإدارة ا
ملكة الـعامة للمساحة العسكرية با
الـعربـية الـسعـودية. وقـد شارك في
الـورشة مساحون بحريون من دول
الــهــيـئــة ودول أخــرى من مــنــطــقـة
شــمـــال احملــيط الـــهــنــدي شـــمــلت
بــاكـســتــان وإيــران وعـمــان وقــطـر

والبحرين ودولة اإلمارات. 
وشــارك فـي الــتــدريـب ومــنـــاقــشــة
ـــقــدمـــة بــالـــورشــة احملــاضـــرات ا

ـــتـــحــدة خـــبـــراء من بـــريـــطـــانـــيـــــا والـــواليــــات ا
وبـاكستان. وتناولت الورشـة عدة موضوعات منها:
ــسح الـبـحـري ودوره في حــمـايـة الـبـيـئـة أهـمـيـة ا
ـسح الـبـحـري (والتي ومـراحل بـنـاء الـقـدرات في ا
ـــعــــلــــومـــات تــــشـــمـل مــــرحـــلــــة جــــمع وتــــبــــادل ا
الــــهــــيـــدروغــــرافــــيــــة بـــغــــرض حتــــديث اخلــــرائط
ـــســــوحـــات ــــوجــــــــودة ومـــرحــــلـــة إجــــــــراء ا ا
الــهــيــدروغــرافــيـــــة بــغـــــرض إنــتـــــاج اخلــرائط

ـالحيـة) ونـظــــام معـلـومـات الـسالمـة ومـرحلـة إنـتـاج اخلـرائط الـهيـدروغـرافـية وا
ي الـبـحري الـبـحـرية (Maritime Safe ty Information,MSI) والـنـظـام  العـا
Distress and Safety System, Global Maritim لالســتــغــاثــة والــسالمــة
ـعلـومات ي للـمسح الـبـحري ونـظام ا ,GMDSS وبـرنامج S ـ ٥٥ لـلمـكتب الـعـا
اجلـغرافي للبيانات الهيدروغرافية بالبحر األحمر وخليج عدن. كما ناقشت الورشة
ـسح الـهيـدروغـرافي وتـقـلـيل مـخـاطر أيـضاً بـرنـامج الـهـيـئـة اإلقـليـمـيـة اخلـاص بـا
سح ـتدربـون بـتـقـد مـحاضـرات قـصـيـرة عن وضع وقـدرات ا الحـة وشـارك ا ا

البحري في دولهم. 
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نـظـمت الـهـيـئــة ورشـة عـمل إقـلـيـمـيـة حــول كـيـفـيـة الـتـشـغـيل
ـــنــاطق والــتـــحــكـم في مــحـــطـــات الــصـــرف الــصـــحي في ا
نـظمـة اإلسالميـة للـتربـية والـعلوم السـاحليـة بالـتعـاون مع ا
ـشـاركــة ١٩ مـتـدربــاً مـنـهم ١٦ والـثـقـافـة (ISESCO) و
مشـاركـاً من دول اإلقـلـيم و٣ مـشـاركـ من خـارج اإلقـليم
دينة في الفترة من ٢٠ -٢٣  مايو ٢٠٠٧ في مقـر الهيئة 
جـدة. وقـد  عــقـد هــذه الـورشـة الــتـدريـبــيـة في إطــار بـنـاء
قدرات دول الهيئة لتطبيق البروتوكول اإلقليمي حلماية البيئة
ــادة الــبــحـــريــة من األنــشـــطــة الــبــريـــة (٢٠٠٥) خــاصــة ا
ـعاجلـة وإدارة مياه السادسـة من البـروتوكـول والتي تـعنى 
الـصــرف. كـمــا إن مــوضـوع حتــسـ إدارة مــيـاه الــصـرف
ـدن الـساحـلـية  حتـديـده كإحـدى األولـويات الصـحي في ا
القصـوى في البـرنامج  اإلقـليـمي حلمـاية البـيئـة البـحرية من
األنشـطـة البـريـة. ويرتـبط هـذا الـبرنـامج الـذي تنـفـذه الهـيـئة
ي حلـمايـة البـيئـة البـحريـة من األنشـطة ببـرنامج الـعمل الـعا

تحدة للبيئة.  البرية التابع لبرنامج األ ا
وقد أشرف على التدريب بالورشـة خبير دولي وآخر إقليمي.
ـهـمـة في مـجال ـوضـوعـات ا وتـناولـت الورشـة الـعـديـد من ا
ـنـاطق تـصـمـيم وتــشـغـيل مـحــطـات الـصـرف الـصــحي في ا
الـســاحـلـيــة مـنــهـا: مــصـادر وطـرق مــعـاجلــة مـيــاه الـصـرف
ـعاجلة اخملتلفة (التـمهيدية االبتدائية الصحي تكنولوجيا ا
والبيولوجـية الثالثيـة اإلضافية)  مـعاجلة رواسب الصرف

الـصـحي (احلـمـأة) وإعــادة االسـتـخـدام اخـتـيـار
مواقع مـحـطـات معـاجلـة مـياه الـصـرف الـصحي
ـعاجلة عنـاصر الـتحكـم في التـشغـيل للـوحدات ا
ـعـاجلـة الـتـخـلص مـن مـيـاه الـصـرف الــصـحي ا
األثر البيئي إلنشاء شبـكات جتميع مياه الصرف
ـالي ـالــيـة وحتـقـيق الـتـوازن ا الـصـحي الـنـظم ا
ــعــاجلـة مــخـاطــر الــعـمل واخملــاطـر ـحــطـات ا

عاجلة. واحملاذير البيئية في منشآت محطات ا
ـاضي دورة يـذكـر أن الـهـيـئـة نــظـمت في الـعـام ا
تــدريـــبــيـــة حــول حتــســـ إدارة مــيـــاه الــصــرف
دن الـساحـلية (أغـسطس) ٢٠٠٦ الصـحي في ا
ــعـاجلـة مــيـاه الـصـرف وتـأتي ورشـة هــذا الـعـام 
"العمليات والتـحكم" كخطوة أخرى في إطار دعم

القدرات في هذا اجملال.
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ـنـظمـة اإلسالمـية ونُظـمت الـورشة الـتـدريبـيـة بالـتـعاون مع ا
لـلـعــلـوم والـتــربـيـة والــثـقـافـة (ISESCO) حـيث شـارك في
التدريب ٢٢ متـدرباً من دول اإلقلـيم باإلضافـة إلى متدرب
من عمـان وقـطر والـبـحرين واإلمـارات وقـام بالـتدريـب فيـها
ـتــحــدة ودول اإلقـلــيم. وقــد أســهـمت خـبــراء من الــواليــات ا
ــتــعــاونـة الــدورة في تــقـويــة شــراكــة الـهــيــئــة مع اجلــهـات ا
ـشـاركـة من خـارج اإلقـلــيم بـجـانب األهـداف األسـاسـيـة وا
لتنظيمها والتي تشمل رفع القدرات الوطنية وتشكيل فريق
ستـوى احمللي والوطني من إقليمي وتدريـب اآلخرين على ا
قررات الـنظرية والتطـبيقية التي . كمـا شملت ا تدرب قبل ا
ــتـطـلــبـات الـضـروريــة الـتي تـؤهل  تـنـاولــهـا في الـورشـة ا
ــتـاحـة بـجـمـيع ـتـدربـ لـتــنـاول وحتـلـيل بـيــانـات الـصـيـد ا ا
أنـواعـهـا (الـبـيـانـات الـبـيـولـوجـيـة بـيـانـات الـتـكـرار الـطـولي
ـصايـد) بغـرض تقـييم اخملـزون السـمكي. وقد إحصـائيات ا
 تـقـسـيم مــقـررات الـدورة إلى أربع وحـدات تــغـطي جـمـيع
متـطلـبـات طرق تـقيـيم اخملـزون السـمكـي وقد اخـتيـرت هذه
الطرق اسـترشاداً بـالنشـرات العلـمية والتـقنيـة الصادرة عن

ـتـحدة (FAO) كـما  مـنـظـمـة األغـذيـة والـزراعـة بـاأل ا
الــتــدريب بــاســتــخــدام بــرامج احلــاســوب لــتـقــيــيـم اخملـزون
(FAO) ـطـورة بـواسـطـة الـسـمـكي (FiSAT & Abee) ا
بـاإلضــافـة إلـى اسـتــخـدام بــرنــامج مـايــكـروســوفت إكــسـيل

لتطبيق بعض النماذج التحليلية.
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 عقد ورشـة تدريب إقـليـمية حـول وسائل تـقييم
اخملزون السمكي في الفترة من ٢٢ - ٢٦ ابريل
ـقـر الــهـيـئــة في جـدة. ويـأتـي عـقـد هـذه  ٢٠٠٧
الـورشة في إطـار جـهـود الـهـيـئـة الرامـيـة لـتـنـفـيذ
ــكــون األول خلــطــة الــعــمل الــفــقــرة ١٢٫٥ من ا
ــلــحــقــة بــاتــفــاقــيــة جـدة اإلقــلــيــمـيــة (١٩٨٢) ا
واخلاصة بتقيـيم مخزون الثروات الـبحرية احلية
ـكــون الـثـاني والـفــــقــرتـ ١٨٫١أ و١٨٫٢ من ا
ـسـتدام عـنـيـت بـتـحـقـيق االستـغالل ا للـخـطـة ا
فرط للموارد الـبحرية احلية وتقد الدعم وغير ا
ـعرفي لـلمـحـافظـة على الـبيـئة وحتـقيق العـلمي وا

ستدامة. اإلدارة ا
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خالل تـأسـيس مـراجع خـاصـة بالـعـيـنات
ـيداني وكـتابة سح ا طرق حتـليل نـتائج ا
ـتـدرب تـقـاريـر الـرصـد. وقـد  تـزويـد ا
جـموعـة من األدبيـات اخلاصـة باألنواع

الدخيلة وطرق رصدها.

قـــــامت الــهــيــئــــــة بــتــنــظــيم ورشــة تــدريب
ــوانئ لــرصـد إقــلــيــمـيــة حــول طـرق مــسح ا
األنــــواع احلية الدخيلـــة خـــالل الفترة ٦-
٨ مايـو ٢٠٠٧ في الغردقـة بجـمهوريـة مصر
الـعربـيـة. و عـقـد هـذه الـورشـة بـهـدف بـناء
القـدرات الوطـنيــــة في دول الـهيـئة لتـطبيــق
ادة ٨ من الـبروتوكـول اإلقلـيمــي اخلــاص ا
بـحـفظ الـتـنــوع االحيـــائي وتـأسـيس شـبـكة
احملــمــيــــات الــبــحـريــــة بــاإلقــلـيم (٢٠٠٥)
ـــكـــافـــحــــــة ـــذكـــورة  ــــــادة ا وتـــعـــنـــى ا

األنـــواع الدخيلة.
 وكــان من أهـداف الــورشـة أيــضــاً تـشــكـيل
فــريق لـلــتـعــاون اإلقـلــيـمـي وتـبــادل اخلـبـرات
ـسـتـقبل ولـتـدريب كـوادر وطـنـية أخـرى في ا
شـارك في مجـال رصد األنواع بواسـطة ا

وانئ البحرية. الدخيلة واآلفات في ا
ـركز الـهيـئة اإلقـليمي و تـنظيـم الورشـــة 
ــتـبــادلـة لـلــطـوار الـبــحـريـة لـلـمــسـاعـدات ا
بـالــغــردقــة وذلك بــالــتــعــاون مع خــبـيـــــرين
(IMO) نظـمة البـحرية الـدولية دوليــ من ا
وشـــارك في الـــورشــة ١٥ مـــتـــدربــاً من دول

الهيئــــة.
وقـد ركز الـتـدريب خالل الـورشة عـلى الـعمل
يـداني من خالل طلـعات مـيدانـية في مـيناء ا
ـتــدربـ الــغــردقـة بــاإلضـافــة إلى إعــطــاء ا
خــلـفـيــة نـظــريـة كــافـيـة عـن األنـواع واآلفـات
الـدخـيـلـة من خـالل سـلـسلـة مـن احملـاضرات
ـيــداني وشــمــلت مــقـررات تــســبق الــعـمـل ا
الورشة ٦ وحدات نظريـة وعملية تناولت عدة
وانئ لرصد موضوعات منهـا: أنواع مسح ا
ـسح األنــواع واآلفـات الــدخـيــلـة تــصـمــيم ا
ــعـمــلـيــة واحلــقـلــيــة الـتي ــواد ا واألدوات وا
تـسـتخـدم فـيه طرق أخـذ الـعيـنـات والتـعرف
على األنواع الـدخيلـة واآلفات وتسجـيلها من

cyan magenta yellow black File: TRAINING ARABE†Ø†«‰’·Õ…∫†2



الـــســـــــــــنــــبـــوك   الــــعـــــــدد ٢٤ فـــبــــرايـــر  ٢٠٠٨م≥±

بـادرت الـهـيـئــة بـإعـداد وثـيـقـة خــطـة الـعـمل اإلقـلــيـمي إلدارة الـنـفـايـات
يـة لبرنامج بادرة الـعا نطقـة والتي تأتي حتت إطـار ا الـبحريـة في ا
ـتحـدة للبـيئـة للـنفـايات الـبحـرية. ودعـماً من بـرنامج الـبحار األ ا
ـتـحـدة لـلـبيـئـة وقـد اسـتـعانت اإلقـلـيمـيـة الـتـابع لـبرنـامج األ ا
ـشـاركـة الـهـيـئـة بـخـبـيـر إقـلـيــمـيي إلعـداد مـسـودة الـوثـيـقـة 

مختص وطني من الدول األعضاء. 
وقـد  االنـتـهاء من إعـداد اخلـطـة وتـسلـيـمـهـا إلى مـكتب
بـرنامج البحـار اإلقليـمية في أغسـطس ٢٠٠٧م وتشتمل
عـلى تقـيـيم الـنفـايـات البـحـرية وإسـتـراتيـجـيات إلدارتـها
توقع ـلوثـات وا سـعياً حلـمايـة البيـئة الـساحلـية والـبحـرية من هذه ا
إصـدارها رسميـاً خالل عام ٢٠٠٨. وتأتي هذه الـفعاليـة بعد انعـقاد ورشة عمل

ناقشة مسودة الوثيقة.      صر  إقليمية في الغردقة 

ورشة عمل إقليمية حول إدارة النفايات البحرية
(الغردقة  ١٤- ١٥ أبريل ٢٠٠٧ م) 

ـنـاقشـة مسـودة وثيـقة خـطة الـعـمل اإلقلـيمـية إلدارة الـنفـايات  انعـقـاد ورشة عـمل إقلـيمـية 
تبادلة للـطوار البحرية التابع للهيئة في الغردقة في ساعدات ا قر مركز ا البـحرية وذلك 

١٤-١٥ أبريل ٢٠٠٧م. 
الحــظــات وقـــد شــارك في الــورشــة مــخــتـــصــون من كل دولــة من الـــدول األعــضــاء إلبــداء ا
طلوبة لتقييم سودة. وقد سبق هذه اخلطوة استكمال اخملتص تعبئة االستبيانات ا وتطويرا
ـشـكالت الـوضع الـراهن إلدارة الـنـفـايـات في كل دولـة. وأثـنـاء الـورشـة  مـنـاقـشـة أهـمـيـة ا

ـسـتـوى اإلقـلـيـمي. وفي نـهـايـة الـورشة  ـسـتـوى الـوطـني ومن ثم عـلى ا وأولـويـاتـها عـلى ا
االتـفاق على إضافة بعض التوصيـات لتطوير مسودة الوثـيقة والتي  ركزت على إضافة بعض
علومات اخلـاصة بوضع النفـايات البحرية في دول اإلقـليم واستكمال الـتفاصيل إلى خلفـية ا

الصيغة النهائية للوثيقة. 

التدريبيالبرنامج

ـتـحـدة لـلـبـيـئة  ـيـة لـبرنـامج األ ا ـبـادرة الـعـا حتت إطـار ا
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±±  الـــعــــــدد  ٢٤  فـــبـــرايـــر  ٢٠٠٨م  الـــســــــــــنـــبــوك 

< نـشــر وتـوزيع تـقــاريـر دوريـة  عن حــالـة الـبــيـئـة الـبــحـريـة وتــنـفـيـذ
اتــفــاقــيــات وخــطط عــمل الــبــحــار اإلقـلــيــمــيــة وأن تــقــوم األطـراف

باستعراض التقارير.
< إذكـاء الـوعي اجلــمـاهـيـري بــشـأن أهـمـيــة اتـفـاقـيــات وخـطط عـمل
صـلحة اإلقليمية ذات البحار اإلقليمـية  وجذب جميع اجلهات ذات ا
ـيـة  واجملـتمع احملـلي إلى تـشـجيع الـصـلة  وكـذلك الـدوائـر األكاد

وتنفيذ تلك االتفاقيات وخطط العمل.
ـؤهلة للـتمويل من مرفق الـبيئة ـشروعات ا < تعزيـز وتطوير وتـنفيذ ا

ي  في سياق نهج النظام اإليكولوجي البحري الكبير. العا

ستدام < تعزيـز قدراتها في مـجال أسلوب اإلدارة وآلـيات التمـويل ا
بعدة طرق من بينها تعبئة التمويل اخلارجي .

< الـنـهــــوض بقـاعـدتـهـا الـعـلـمـيـة وبـقدراتـهـا عـلى مـتـابـعـة الـقـضـايا
وجـهة نـحو الـعلـميـة والقـيام بـالرصـد والتـقيـيم وتخـطيط األنـشطـة ا

حتقيق النتــائج.
<  مـواصــلـة الــعـمل عــلى أسـاس خــطـة بــالي اإلسـتــراتـيــجـيـة لــلـدعم
الــتـكــنــولـوجــــي وبــنــاء الـقــدرات من أجــــل الــنــهــــوض بــالــقـدرات
اإلقـليـمـية والـوطنـيـة التـقنـيـة واإلدارية والـقانـونـية ذات الـصلـة بإدارة

القضايا البحرية.
< تطـوير وتـعزيـز إعداد التـقاريـر وآليـات االمتثـال واإلنقـاذ  وبلورة

أوجة التآزر مع االتفاقات البيئية متعددة االطراف.

دخالت من األنهار. صادر غير الثابتة وا ا
< تكثيف األنـشطة اإلقلـيمية الـداعمة خلطة
ـسـتـدامة; ـيـة لـلـتنـمـيـة ا تـنـفـيـذ الـقـمة الـعـا
ـتعـلـقـة بالـتـنوع وواليـة جـاكرتـا لالتـفـاقيـة ا
الــبــيـولــوجي; والســيــمـا عن طــريق حتــديـد
الــقــضــايـا احلــرجــة لــلــتــنــوع الــبــيـولــوجي
البحري وحماية مكوناته الرئيسية وتعزيز
اسـتــخــدامه اســتــخـدامــاً مــســتــدامـاً  مع

التركيز بصورة أكثر حتديداً على:
< الــتـعـاون اإلقــلـيـمي نــحـو إنـشــاء مـنـاطق
بـحريـة وسـاحـليـة مـحـميـة وحتـديد األراضي
وجب اتفاقية رامسار. الرطبة ذات األهمية 
< تـنـاول مــسـألـة حـمـايـة األراضي الـرطـبـة
ـــــوجــب رامـــــســــــــار; ذات األهـــــمـــــيــــــة 
والـتنــــوع الـبيـولوجـي ألعمـاق البـحـار على

النطاق اإلقليمي.
تحدة لألغذية < التعاون مع منظـمة األ ا
ــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة إلدارة والــزراعــة وا
ـصــايـد فـي دراسـة الــتـأثــيــرات الـبــيـئــيـة ا
ـصــايــد األســمــاك وتــعـزيــز نــهج الــنــظـام

اإليكولوجــي.
ـرجـانـية ـشـاركـة في مبـادرة الـشـعب ا < ا
وبرنـامج الدول اجلـزرية الـصغـيرة الـنامـية

حسبما يتناسب .
< تطـوير التـعاون اإلقـليمي وتـعزيـز التنـفيذ
الفعال حسبما يتناسب لال تفاقيات البيئية
تعلقة متعددة األطراف خـاصة االتفاقيـة ا
بـالـتـنـوع الـبـيـولـوجي واالتـفـاقـيـات األخـرى

ذات الصلة بالتنوع البيلوجي. 
ـنــظـمـة < تـعـزيــز الـتــعـاون اإلقــلـيـمـي مع ا
البـحرية الـدولية وتـشجيع الـتنفـيذ حسـبما
ــنـظــمـــة الـبــحــريـة يــتـنــاسب التــفــاقـيــات ا
ـتــعـلــقـــة الـدولــيـة كــتـلـــك االتـفــاقـيـــــات ا
بـــالـــتــلـــوث الــبـــحـــري والــتـــلــوث بـــالـــنــفط
ــواد اخلـطرة واالسـتـعـداد الكـيـمـاوي له  ا
ومــيــاه  (HNSـoprcـoprcAND) الــضــارة
الـصــابـورة واتــفـاقــيــة وبـروتــوكـول لــنــــدن

بشأن VLN النفايات في البحر. 
(RSCAP) تنفيذ التوجيهات اإلستراتيجية

٢٠٠٢ ـ ٢٠٠٨م 
 ومن أجل تنفـيذ التـوجيهـات اإلستراتـيجية
بـفـعـالـيـة سـوف حتـاول األجـهـزة الـرئـاسـية

ا يلي: القيام 
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الـــســـــــــــنــــبـــوك   الــــعـــــــدد ٢٤ فـــبــــرايـــر  ٢٠٠٨م∞±

االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة" وكـذلك عـمـلـيـة
ــيـة الــتي يـقــوم بـهـا تـوقــعـات الـبــيـئــة الـعـا
ــتـحـدة لــلـبــيـئـة والــتـعـاون بــرنـامج األ ا
الـنـشـط مع االتـفـاقــيـات الــبـيـئــيـة مــتـعـددة
األطـراف ذات الـصـلـة بـالـبـحـار والـتـعاون
مع الــلـجــنـة األوقــيــانـوغــرافـيــة احلــكـومــيـة
تحدة للتربية نـظمة األ ا الدولية التابعة 
(UNESCO/IO) والـــــعـــــلـم والـــــثـــــقـــــافـــــة
وبـرامـجـهـا الـعـلـمـيـة اخملـتـلـفـة ذات الـصـلـة

بالبيئة البحرية والساحلية.
ـتـكامـل مثل < تـشـجـيع اسـتخـدام الـنـهج ا
ناطق إدارة النـظام اإليـكولوجـي; وإدارة ا
ــيــة ــســـتــويــات الـــعــا الـــســاحــلــيـــة عــلى ا

واإلقليمية والوطنية.
ــنـاخ عــلى الــبـيــئـة < دراسـة تــأثــيـرتــغـيــرا
الـبــحـريــة والـســاحــلـيــة عن طـريـق تـقــيـيم;
ودراســــة الــــتــــأثــــيـــــرات االجــــتــــمــــاعــــيــــة
واالقتصاديـة والبيئـة احملتملـة على مصايد

األســمــاك والــســيـــاحــة وصــحــة اإلنــســان
والـتـنــوع الـبـيــولـوجي الـبــحـري; والـتــعـريـة
الـسـاحـلــيـة; والـنـظم اإليــكـولـوجـيــة لـلـجـزر
الــصـغـيــرة; وتـنــشـيط الـتــعــــاون وذلك من
أجـــل بــلـورة إسـتـراتـيـجــيــــات إقـلـيـمـيــــة

نـــاخ. للتكيــــف مع تغـــيـــر ا
< اإلسهـام في تـنفـيذ إعـالن بكـ لبـرنامج
ـي حلمـايـة الـبـيئـة الـبـحـرية مع الـعـمل الـعا
ـتعـلق بــ األنـشـطـة الـبـريـة خـاصـة الـبـنـد ا
"تطوير وتنـفيذ بروتوكـوالت تتناول مصادر
أنـــشــطـــة الــتـــلــوث الـــبــريـــة" واعــتـــمــاد أو
استـكمال خـطط عمل إسـتراتـيجيـة للـتحكم
في الــتـلـوث الـنــاجم عن األنـشـطــة الـبـريـة;
وضمـان تـنفـيذهـا تنـفيـذاً فعـاالً. والنـهوض
بـاإلجـراءات احلـالـيـة في مـجـال اإلصـحـاح
ـسـتـعمـلـة احلـضـرية (في يـاه ا ومـعـاجلـة ا
ضوء أهداف تنمية األلفية) وتعزيز اجلهود
الـرامــيـة إلى تــقـلــيل الــتـلــوث الـبــحـري من

 خالل فعالـيات االجتمـاع التاسع لـلبحار
سودت  األوليت إلعالن إعداد وصياغة ا
جـدة والـتوجـيـهـات اإلسـتراتـيـجـية لـلـبـحار
اإلقـلـيــمـيـة لـلـفـتـرة ٢٠٠٨ - ٢٠١٢ وحـدد
االجـتـمـاع الـتـوجـيـهـــــــات اإلسـتـراتـيـجـيـة

فيما يلـــي:                              
ـكون العـلمي لالتـفاقـيات وخطط < تعـزيز ا
الـعـمل لـلـبـحـار اإلقـلـيـمـيـة وذلك عن طـريق:
تــطـويــر شـبــكـات رصــد وحتـديــد مـصـادر
ـصـادر الـثابـتـة وغـير الـثـابـتة ـ الـتـلوث (كـا
ـغـذيـات  والتـرسب ومـدخالت األنـهـار ـ  وا
اجلــوي ـ والـزبـالـة  الــبـحـريــة... الخ) كـمـا
تشـمل خـطط العـمل أيضـاً التـقيـيم الدوري
للتلوث البحري والتنوع البيوجلي البحري;
ـنــاطق الـسـاحـلــيـة إضـافـة إلى وتــطـويـر ا
ي والتقييم اإلسهام في إعداد التقريـر العا
عن حالـة البـيئـة "الذي يـتواله بـرنامج األ

ـــا في ذلك اجلــوانب ــتــحـــدة لــلــبـــيــئــة;  ا
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π  الـــعــــــدد  ٢٤  فـــبـــرايـــر  ٢٠٠٨م  الـــســــــــــنـــبــوك 

ية عمل البحار اإلقليمية على أخــــذ التوجهـــــات اإلستراتيجية العا
ا تختاره كل في االعتبــــار وتبنيها وتطبيـقهــــا حيثما اتفق ووفقاً 

دولة من وسائل مالئمة لذلك.
< تطوير وتطـبيق إجراءات للتأقـلم على وتخفيف حدة تـأثيرات التغير
ـا في ذلك تـقـويـة الـرصـد اإلقـلـيـمي لـرصـد الـتـغيـرات في ـنـاخي  ا
الـبـاراميـتـرات األقـيــــانـوسـيـة وتـطـويـر أنظـمـــة إقـلـيـمـيــــة ووطـنـيـة
بكـر والتعان في التـخطيط للطـوار وإدارة الكوارث تقييم لإلنذار ا
اآلثــار االجــتـــمــاعــيـــة واالقــتــصـــاديــة وتــخــفـــيف حــدتـــهــا واتــخــاذ
الئمـة ذات الصلة بذلك في أعمال التخطيط والتنمية االحتياطـــات ا

نــاطق الساحلية. با
انـحة دعم ـاليـة اإلقلـيميـة والدولـية والـدول ا ؤسـسات ا < مـناشـدة ا
تـنـفيـذ التـوجـيهـات اإلسـتراتـيجـيـة للـبحـار اإلقـليـميـة لـلفـترة ٢٠٠٨ -
ـا يـشـمل الءمـة في الــبـلـدان الـنـامـيـة  ـسـتـويـات ا ٢٠١٢م عــلى ا
ضــمن أمــور أخــرى تــعــزيــز الــقــدرات عـلـى الــتـكــيـف مع تــأثــيـرات
نـاخية والـعمل عـلى التخـفيف من حـدتها وإجـراء تقو التـغييـرات ا

اقتصادي لألصول البيئية البحرية والبحوث العلمية وأعمال الرصد.
< تــعـــزيــز مـشــاركـــــة وانـخــراط الـســلـطــات واجملــمـوعــات احملـلــيـة
ـصـالح اآلخـرين في آلـيـات تـنفـيـذ اتـفـاقـيات واإلقـلـيـمـيـة وأصحـاب ا
وخــطـــط الـــعــمـل اخلـــاصـــة بــالــبـــحــار اإلقــلــيـــمــيـــة واجتـــاهــاتــهــا

ية. اإلستراتيجيــة العـا
ــســتـوى الــوطــني واإلقــلــيـمي <  إرســاء وتــقـويــة الــشــراكـات عــلى ا
والـدولي مع الـتـأكيــد عـلى تـعـزيـز آلـيـات تـمـويل مـسـتـدامـة لـتـطبـيق

التوجهات اإلستراتيجية للبحار اإلقليمية.
< تعزيز تطبيق نـهج النظام البيئي عـلى السواحل واحمليطات والنظم
ـسـتـوى الـبـيــئـيـة لــلـبـحـار الــكـبـرى وإدارة اجلـزر وتــعـزيـزهـا عــلى ا

الوطني. 
< إدراج تـقـديـر القـيـمـة االقتـصـاديـة للـسـلع واخلـدمات الـتي تـوفـرها
ــــوارد الساحليــــة والبحرية باإلضافة إلى تطبيق حتليل اجلدوى ا
ـبـاشـر واالسـتـخـدام غـيـر ـا في ذلك االسـتـخــــدام ا االقـتــصـاديـة 
ـستـدامـة في تنـاول أولويات بـاشر وقيم اخلـيارات لـدعـــم النُهُج ا ا

إدارة البيئــــة.
< االســتـمـرار في تـشــجـيع ودعم وتـعـزيــز واكـتـشـاف أدوات وآلـيـات
فعـالـة لتـضـمـ القـضـايا الـبـيـئيـة لـلمـنـاطق الـساحـلـيـة والبـحـرية في

يزانيات الوطنية. اخلطط وا
ي لـبـرنـــامج نـتـدى الـبـيئـي الوزاري الـعـا <  دعـوة مـجـلس اإلدارة/ا
تحـدة للبيـئة إلى إقرار ودفع تـنفيذ االجتـاهات اإلستراتـيجية األ ا

للبحار اإلقليمية للفترة ٢٠٠٨-٢٠١٢م.
ـمـلـكــة الـعـــربـيــة الـسـعــوديـة < تـوجـيه الـشـكـر والـتـقـديـر حلـكـومـة ا
السـتــضـافـــة االجــتـمــاع الـتـاسـع التـفـاقــيـات وخــطـط عـمل الــبـحـار

اإلقليمية بجدة (٢٩ ـ ٣١ أكتوبر ٢٠٠٧م).

سـتدامـة لهـا من خالل تنـفيـذ االتفـاقيات ا
والصكوك اإلقليمية ذات الصلة عالوة على
التـوجيـهـــات والـتوصـيـــات اإلسـتراتـيجـية
ــيــة اخلــاصــة بــالـــبــحــار اإلقــلــيــمــيــة الــعــا
واالســتـفــادة مــنـهـا وذلـك لـرفـاهــة الـبـشـر

وحتقيق أهداف التنمية لأللفيـــــة. 

نقـــــرر:
< جتــديـــد الــتــزامــنـــا بــتــنــفـــيــذ الــقــرارات
واالتفاقات القـائمة اخلاصة بـبرامج البحار
ية والتوجيهات اإلستراتيجية اإلقليمية العا
ـتـفق عـلـيـهـا ـعـنـيـة بـالـبـحـار اإلقـلــيـمـيـة ا ا
ي الـسادس والصـادرة عن االجـتمـاع الـعا
لالتفـاقيات وخـطط العمل اخلـاصة بالـبحار
اإلقلـيميـة باعـتبارهـا نهـجاً فعـــــاالً يعكس
شـتـركــــة وتعـاونـنــا إرادتـنا ورؤيـتـنـــــا ا
من أجـــــل توفير احلماية لبيئتنا الساحلية

ية واحلفاظ عليها. والبحرية العا
ـتعـلق ببـرنامج < دعم تطـبيق إعالن بـك ا
ي حلـمـايــة الـبـيـئــة الـبـحـر من الــعـمل الـعــا
التـلـوث من مصـادر التـلـوث البـرية خـاصة
الشـرط الذي يـتعـلق بتـطبـيق البـروتوكوالت
ـصـادر ـتـعـلـقـة بـالـتـلـوث من األنـشـطـة وا ا

البرية.
ـواصــلــة تـنــفـيــذ االتــفـاقــيـات < االلـتــزام 
وخـطط الـعمل اخلـاصـة بـالبـحـار اإلقـليـمـية
وذلك على ضـوء التـوجيـهات اإلسـتراتـيجـية
ية للفترة ٢٠٠٨- ٢٠١٢ والتي تبناها العا
ي التاسع لـلبحـار اإلقليـمية االجتـماع العـا

بجدة ٢٩-٣١ أكتوبر ٢٠٠٧.
تـحدة واجملـموعات < دعوة وكـاالت األ ا
ــتــعـددة ــشـتــركــة بــيـنــهــا واالتــفـاقــات ا ا
األطــــراف بـــــشــــأن الـــــبــــيـــــئــــة وأيـــــضــــاً
التحالفات/االحتادات/والرابطات اإلقليمية
وغـيـرهـا من الـهـيـئـات واجلـمـعـيـات لـتـوفـيـر
ـــســـانــــدة (من خالل عــــدة أمـــور مـــنـــهـــا ا
ـاليـة والـفنـيـة وبنـاء الـقدرات ـساعـدات ا ا
ؤسسي) للـهياكل اإلقلـيمية وآليات الـدعم ا
وذلك بغيـة تنفـيذ التـوجيهـات اإلستراتـيجية
ـية لـلـفـترة ٢٠٠٨- لـلـبـحار اإلقـلـيـميـة الـعـا

٢٠١٢م.
ملكة العربية السعودية: جدة - ٣١  أكتوبر ٢٠٠٧م< حث الدول األعضاء في اتفاقيات وخطط   ا
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الـــســـــــــــنــــبـــوك   الــــعـــــــدد ٢٤ فـــبــــرايـــر  ٢٠٠٨م∏

الـعـمل الـتي تتـنـاول قـضايـا حـمـاية الـبـيـئة الـبـحـرية
والـســاحـلـيـة واحلـفـاظ عـلـيـهـا وإذ نـقـر بـأن تـكـامل
عنـية بتوفـير احلماية السياسـات والبرامج الفـعالة ا
ـستدامة يتطلب اتباع البحرية/الساحـلية والتنمية ا
ـسـتفـادة من األمثـلة منـاهج شـاملـة وأن الدروس ا
شـروعات الـتي سبق تنـفيـذها في إطار رتـبطة بـا ا
االتفاقيات وخطط الـعمل اخلاصة بالبـحار اإلقليمية
ا توفر توجيـهات قيمة جتاه انـتهاج أوسع نطاقاً إ
ثل هـذه النُـهُجْ وإذ نقـر بالـطبـيعـة العـابرة لـلحدود
ـتزايدة إلى للـبيئـة البـحرية والـساحلـية وبـاحلاجة ا
التـعـاون والتـعاضـد وإلى التـنسـيق على الـصعـيدين
ـعاجلة القـضايا الـبيئيـة والتقدم ي  اإلقليـمي والعا
الذي  إحرازه في تطبيق التوجهات اإلستراتيجية
لــلــبــحــار اإلقــلــيــمــيــة ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧م وإذ نــدرك
تمـثلـة في التـكيف مع تـأثيرات يـة ا التـحديـات العـا
ـنـاخي عـلى الـبـيـئـة الـبـحـريـة والـسـاحـلـيـة الـتـغـيـر ا
والـعــمل عـلى الــتـخــفـيـف من حـدتــهـا مع مالحــظـة
أهمية البحـار اإلقليمية باعتـبارها وسائل مفيدة في
إبـراز هـذه التـأثـيـرات والـتغـيـرات وإذ نـدرك أيـضاً
أهمية الـوسائل االقتصاديـة والتشريعـية التي تمكن
من اصــطــيــاد الــكــربــون وتـــخــزيــنه في الــتــراكــيب

اجليولوجية حتت البحار كأحد وسائل التخفيف من
نـاخي وإذ نأخـذ في االعتـبار أهـمية حدة الـتغـير ا
اســتــخــدام تــقــديــر الـقــيــمــة االقــتــصــاديــة لــلـســلع
وارد الساحلـية والبحرية واخلدمات التي توفـرها ا
باإلضـافة إلى تطـبيق حتلـيل التـكلفـة والعائـد بهدف
ناهج الوقـائية في التـعامل مع أولويات إدارة دعم ا
البيئة وإذ نأخذ في االعتبار أيضاً أن احلفاظ على
أعالي البحار والنظم الـبيئية للميـاه العميقة والتنوع
ي في مــجـالي الــبـيــولـوجي يــحـتــاج إلى تـعــاون عـا
ــسـائل الــعــلــمــيـة ذات أسـلــوب اإلدارة الــدولــيــة وا
الصـلـة وإذ نعي احلـاجة إلـى دعم إدماج اتـفاقـيات
وبــروتـوكــوالت وخـطط عـمـل الـبـحــار اإلقـلـيــمـيـة في
ـيـزانـيـات الـتـنـمـويـة الـوطـنـيـة وإذ نـدرك اخلـطط وا
احلاجة إلى مـواصلة تنـفيذ مـنهج النظـام البيئي في
مجـال إدارة البـيئة الـبحـرية والسـاحلـية عالوة على
االســتــمــرار في تــطــويــر الــشــراكــات والــشــبــكــات
ساندة تطبيق هذا النشطة واإلبداعية واالبتـكارية 
نـوطة سـؤوليـات ا ـنهج وانـطالقاً عن قـناعـتـنا بـا ا
بنا إزاء تـشجيع ودعم دولـنا األعضاء لـتمكـينها من
الــوفـاء بــالــتـزامــاتــهـا فـي مـجــال حــمـايــة الــبـيــئـات
الــسـاحــلــيــة والــبـحــريــة واحلــفـاظ عــلــيــهـا واإلدارة

إن تــــــــــــكـــــــــــامـل

الـــــســـــيـــــاســـــات

والـــــــــــــبــــــــــــرامـج

لــــــــتــــــــوفــــــــيـــــــر

احلـــــــــمـــــــــايـــــــــة

الــــــبـــــــحــــــريــــــة

الـــــســــاحــــلــــيــــة

والـــــتـــــنـــــمـــــيــــة

ــــــســـــتـــــدامـــــة ا

يــتــطــلب اتــبــاع

مـنــاهج شــامــلـة
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∑  الـــعــــــدد  ٢٤  فـــبـــرايـــر  ٢٠٠٨م  الـــســــــــــنـــبــوك 

ـضمـنة في تـقاريـر تقـييم عكـسـته النـتائج ا
ــنـاخ ــعــني بـتــغــيـر ا الـفــريق احلــكـومي ا

(IPCC) وكــذا الـــتــأثــيـــرات االجــتــمـــاعــيــة
واالقتـصادية والـصحـية والبـيئـية احلتـمية
ناطق الساحلية التي لموسة حالياً في ا وا
يعيش فـيها ٣٨% من سكـان العالم وتضم
ــدن الـــكــبـــرى في الـــعــالم وإذ ٧٠% مـن ا
نشير إلى تنامي األضرار الناجمة عن هذه
الـتـأثـيـرات بالـنـسـبة لـلـنـاس ولـلنـظم الـبـيـئة
وائـل (مثل ـا في ذلك فـقـدان ا الـبـحـريـة 
ــرجــانـيــة واألراضـي الــرطــبـة) الــشــعـب ا
ـولدة للدخل وارد ا والتنـوع البيـولوجي وا
والــغـذاء وإذ نـشــدد عـلى الـدور الــرئـيـسي
الذي تضطـلع به االتفاقيـات وخطط العمل
ــسـتــقـبــلـة اخلــاصـة بــالـبــحـار احلـالــيـة وا
اإلقـــلــيــمـــيــة في ســـيــاق تــســـهــيل تــنـــفــيــذ
االتفـاقيـات واإلستـراتيـجيـات واإلعالنات
ــيــة وبـرامج ــبـادرات الــعــا والــقــرارات وا

ـعـتـمــد في أسـتـوكـهـلم في ١٦ حـزيـران- ا
يـــــونــــيه ١٩٧٢ وكــــذا إعـالن ريــــو في ١٤
حــــزيـــــران- يــــونـــــيه ١٩٩٢ وإعالن األ

تـحدة لأللـفيـة ٢٠٠٠ وخطة تـنفـيذ الـقمة ا
ــسـتــدامـة لــعـام ـيــة حــول الـتــنـمــيـة ا الـعــا
٢٠٠٢ وإعـالن بــــكــــ لــــعـــام ٢٠٠٧ وإذ
ا في ذلك ـطلق للحياة  نسلم باالعتماد ا
اإلنـســان والـكـائـنـات األخــرى عـلى صـحـة
وسالمـة الـبـيـئـة الـبـحـريـة والـسـاحـلـيـة وإذ
ـوارد الـبـحــريـة والـســاحـلـيـة نــدرك قـيـمــة ا
صدر واالحـتيـاطي الرئيـسي باعـتبارهـا ا
لـألمن الــغـذائـي والـرفــاهــيــة االقـتــصــاديـة
والصحة لـعدد كبيـر من شعوب العالم وإذ
نـــدرك أيـــضـــاً بـــأن الـــبــيـــئـــات الـــبـــحـــريــة
والـســاحــلــيـة هـي عـرضــة لــتــأثـيــرات غــيـر
ـــنــاخي عالوة عــلى مــســبــوقـــة لــلــتــغــيــر ا
ـتـوقـعـة في ـسـتـمـرة وا تـأثـيــرات الـزيـادة ا
حـجم الـتـلـوث الـبـحـري والـسـاحـلي; والـذي

لـدفع عـمـلـيـة تـنفـيـذ اتـفـاقـيـات وخطـط عمل
الـبــحـار اإلقـلــيـمـيــة نـحــو حتـقـيـق الـتـنــمـيـة
ستـدامة للـبيئة الـبحريـة والساحـلية نحن ا
رؤســاء مـؤتــمــرات األطـراف االجــتـمــاعـات
احلكـومـية بـشأن االتـفـاقيـات وخطط الـعمل
;(RSCAPs) اخلـاصـة بـالبـحـار اإلقـلـيـمـية
ــنـســقـون األمــنـاء «واألمــنــاء الـعــامـون ا
الــتـنــفــيــذيـون لـالتـفــاقــيــات وخــطط الــعـمل
اخلاصة بالبـحار اإلقليمـية»; وبفضل الدعم
ــمــثــلــة الــقــيّـم وتــعــاون أعــضــاء الـــوفــود ا
لـلـمــنـظـمــات واحملـافل الـدولــيـة والـهــيـئـات
ــــالــــيــــة ـــــؤســــســــات ا احلــــكــــومــــيــــة وا
ـيـ وقــد اجـتـمـعـنـا في جـدة في واألكـاد
الــفــتــرة من ٢٩-٣١ أكـتــوبــر ٢٠٠٧ أثــنـاء
ي الـتـاسع حـول فـعـالـيــات االجـتـمـاع الـعـا
االتفاقـيات وخـطط العمل اخلـاصة بالـبحار
اإلقـلـيمـيـة وإذ نـشـيـر إلى اإلعالن اخلاص
ـتحدة حول الـبيئة الـبشرية ؤتمر األ ا
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ـتـحـدة لـلـبــيـئـة خالل الـثالثـ عـامـاً بــرنـامج األ ا
األخـــيـــرة. ويــهـــدف هــذا الـــبـــرنــامج إلـى مــعـــاجلــة
مـشكالت الـتدهـور في الـبيـئات الـبحـرية والـساحـلية
فـي الـــــــعــــــالـم مـن خالل اإلدارة واالســـــــتـــــــخــــــدام
ـسـتـدامـ لـلبـيـئـة الـبـحريـة والـسـاحـلـية وذلك عن ا
ـــتــــجــــاورة فى إجـــراءات طــــريق إشــــراك الــــدول ا
وأنـشطـة مكـثفـة تهدف إلـى حمايـة البـيئـات البـحرية
ـشـتـركة بـيـنـهم. ويوجـد حـالـياً حـوالي ١٩ جتـمـعاً ا
تــضم أكــثـر من ١٤٠ دولــة تـشــتـرك في إتــفـاقــيـات
وخــطط عــمل لـلــبـحــار اإلقـلــيــمـيــة وتـشــمل: الـبــحـر
األسـود; الـبـحـر الكـاريـبي; شـرق أفـريقـيـا; جـنوب-
ــتـوسط; شــرق آســيــا; اخلـلــيج; الــبــحــر األبــيض ا
شـمـال-شـرق احمليط الـهـادي; شمـال-غـرب احمليط
الـهـادي; البـحر األحـمر وخـلـيج عدن; جـنوب آسـيا;
جـنوب-شرق احملـيط الهادي; احملـيط الهادي; غرب
ووسـط أفريقيا  القطب اجلـنوبي; القطب الشمالي;
بـحــر الـبـلـطـيق; بـحـر قـزوين; شـمـال-شـرق احملـيط
األطــلـنـطي. ويــتم تـنــسـيق الـعــمل فـيـمــا بـ بـرامج
الـبـحـار اإلقلـيـمـية مـن خالل فرع الـبـحـار اإلقلـيـمـية
ـقـر ـتـحــدة لـلــبـيـئــة ويـوجــد في ا لــبـرنــامج األ ا
تحـــــدة للبيئـــة بنيروبي. الـرئيسي لبرنامج األ ا
ي عـلى تـنـسـيق اجـتـمـاع  وقـد درج الــبـرنـامج األ
سـنـوي لـتـجـمـعـــــات البـحـــــار اإلقـلـيـمـيـة يتـم فيــه
تــبـادل اخلـبـــرات ووضع وتــنـسـيق إسـتــراتـيـجـيـات

ستقبلية.  العمل واخلطط ا

ـهم وأشاد اجلمـيع بالتـنظيم واإلعـداد اجليد ي ا الـعا
ـتـمـيـز الذي قـامت به الـهـيـئة لـلـدورة واجلـانب الـفني ا
االقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن

(PERSGA) في هذا اخلصوص.
لـقـد حقـقت الـهـيئـة إجنـازاً كبـيـراً بـنجـاحـها في تـنـظيم
ي حـيـث أحـرزت بــهــذا اإلجنـاز هــذا االجــتـمــاع الــعــا
ثـابة نقـطة حتول في مجـال تقوية تـقدماً كـبيراً يعـتبر 
ياً األمر الذي شـراكاتها الدولية والتـعريف بدورها عا
ســوف يــنــعــكس إيــجــابــاً عــلي شــراكــات الــهــيــئــة في
ـستـقبل وظهـرت بوادر ذلك بـوضوح في الفـترة التي ا
راسالت تـلت االجـتـمـاع حـيث تـضاعـفت كـثـيـرا عـدد ا
وخــطـابـات الــدعـوة الـتـي تـتـلــقـاهـا الــهـيـئــة من جـهـات
مـختلـفة للـمشاركـة واحلضور بـصفة مراقـب في العديد
من االجـتماعـات اإلقليـمية والـدولية. كـما أن استـضافة
الـهيئة لالجتماع الدولي قد أسـهم بصورة غير مسبوقة
تـحدة لـلبـيئة في تـوطيـد عالقة الـهيـئة بـبرنـامج األ ا
ــسـتــقـبـل مـشــرق في الــتـعــاون والــعـمل ــا يــبـشــر 

ي لفائدة  دول اإلقليم. شترك مع البرنامج األ ا
وقـد شهد االجتماع حضـوراً إعالمياً مكثفاً شمل أربع
قـنوات إذاعـية وسبع قـنوات تلـيفزيـونية عـشر صحف
مـحـلـية ثـمـاني صـحف إقلـيـميـة وثالث صـحف دولـية

قامت بتغطية إعالمية كاملة لفعاليات االجتماع.

برنامج البحار االقليمية في سطور
يــعـد بــرنـامـج الـبــحـار اإلقــلـيــمـيــة أحـد أبــرز إجنـازات

الـــســـــــــــنــــبـــوك   الــــعـــــــدد ٢٤ فـــبــــرايـــر  ٢٠٠٨م∂

 د. أبـــــوغــــرارة:

ضــــــــــــــــــــــــــــرورة

احلـــــــــــــفـــــــــــــاظ

عــلى مـــنــطــقــة

الـبـحـر األحـمر

وخــــلـــيـج عـــدن

بــــــاعــــــتــــــبــــــاره

أقـل الـــــبــــــحـــــار

اإلقــــلــــيــــمــــيـــة

تـــــلـــــوثــــاً عـــــلى

مسـتـوى الـعـالم

حـــــــــــــــــــتـى اآلن
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< التعاون التقني وبناء القدرات.
< حتـديـد نـهج عـمـلـيـة ومـبـتـكـرة لـدمج الـبـيـئـة ـ مع الـتـركـيـز عـلى الـبـحار

يزنة على الصعيد الوطني. ائى وا اإلقليمية. فى التخطيط اإل
< إعـــالن جـــدة والـتـوجـيـهـات اإلسـتراتـيـجـيـة لـلـبـحـار اإلقلـيـمـيـة لـلـفـترة

٢٠٠٨ ـ ٢٠١٢.
رتقبة وما يستجد من موضوعات. < األحداث ا

ـسـودة الـنـهـائـيـة إلعالن جدة لـقـد كـان من أهم نـتـائج اإلجـتـمـاع تبـني ا
والـتوجيهات اإلستراتـيجية إلتفاقيـات وخطط عمل البحار اإلقلـيمية للفترة
شاركون عـلى الصيـغت النـهائت ٢٠٠٨ ـ ٢٠١٢ بـعد أن وافق جمـيع ا

لهما.
ـشـاركون في االجـتـمـاع عن عـميق وفي اجلـلـسـة اخلـتامـيـة لـلدورة عـبـر ا
شـكـرهم لـلـمـملـكـة الـعـربيـة الـسـعـودية عـلى اسـتـضـافـتهـا هـذا االجـتـماع

ـديـر التـنـفيـذى لـبرامج الـبـيئـة شـفقت ـتـحدة ونـائب ا ا
كـاكـاهيل كـلمـة افتـتاحـية تـوجه فـيهـا بالـشكـر لكل من
ة ملكة العـربية السعودية الستـضافتها الكر حـكومة ا
لالجـتماع والهيـئة اإلقليمـية للمحـافظة على بـيئة البحر
األحــمــر وخــلــيـج عــدن جلــهــدهــا الــكــبــيــر في تــنــظــيم
االجـتـمـاع وأوضح أن الـتـعـاون بـ الهـيـئـة اإلقـلـيـمـية
ــتـحـدة يــرجع إلى عـام ١٩٨٩م حـ وبــرنـامج اال ا
الــبـدء في تـنــفـيـذ إتــفـــــاقـيــة جـدة كـمــا نـوه لـضـرورة
ــنـاطق ــتــسـارع فـي احملـيــطــات وا تــدارك الــتــدهـور ا
الــسـاحــلـيـة عــلي مـســتـوى الــعـالم كــواحـد من أهـداف
الـــبــرنــامج وذلك مـن خالل الــتــعـــاون بــ الــدول الــتي

تشترك في البحار اإلقليمية.
هـنـدس عبـد الرحـمن فضل بـعـدها  اخـتيـار معـالي ا
ــيـاه بـاجلـمــهـوريـة الـيــمـنـيـة االيــريـاني وزيـر الــبـيـئـة وا

لرئاسة الدورة. 
هـذا وقـد شـارك فـى فـعـالـيـات اإلجـتـمـاع ٧٠ مـشـاركاً
ديرين الـتنفيذيـ ومنسقي االتـفاقيات وأمناء ـثلون ا
ــنـظـمــات والـهـيــئـات االقـلـيــمـيـة إضــافـة إلى رؤسـاء ا
اجملــالس الــوزاريــة ومـؤتــمــرات األطـراف لـالتـفــاقــيـات
ـسـؤولـ في بـرنامج وخـطط الـعـمل االقـليـمـيـة وكـبار ا
ـتحـدة للـبيـئة والـهيـئة الـدوليـة احلكـوميـة للـتغـير األ ا
ــنـظــمـات الـدولــيـة ذات الــعالقـة. ــنـاخي وعــدد من ا ا
ـثـلي نـقـاط االتصـال الـوطـنـية وحـضـر الـدورة ايـضاً 

للدول األعضاء في الهيئة.
وقــد اسـتـمــرت فـعـالــيـات االجـتــمـاع من خالل إنــعـقـاد
عـشرة جلسات باإلضافة إلى جلستى اإلفتتاح واخلتام
عــلى مــدار ثالثــة أيـام كــمــا  عـقــد خـمـس جـلــسـات
فــرعــيــة لــفــريــقي صــيــاغــة إعالن جــدة والــتــوجــيــهـات

اإلستراتيجية للبرنامج (٢٠٠٨-٢٠١٢).  
و خـالل فـعـالــيـات اإلجـتــمـاع عــرض ومـنـاقــشـة عـدة
مـوضوعات طبقاً جلـدول األعمال الذى وضعه مسؤولى
ـتـحـدة لـلـبـيـئـة. وشـارك خـبـراء الـهـيـئـة بـرنـامـج األ ا
سودت اإلقـليمية بصورة رئيسية في إعداد وصياغة ا
األوليت إلعالن جدة والتوجيهات اإلستراتيجية للبحار
اإلقــلـيـمـيــة لـلـفـتــرة (٢٠٠٨-٢٠١٢) الـلـتـ نــاقـشـهـمـا

اإلجتماع. 
وضوعات التي  تناولها: ومن أهم ا

< إجنـازات الفـترة الـسابـقة والـتحـديات الـتي واجهـتها
في تـنفـيذ الـتوجـيهـات اإلستـراتيـجيـة للـبحـار اإلقلـيمـية

للفترة من ٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٧.
ناخ فيما يتعلق بالبيئة البحرية والساحلية. < تغير ا

< تقييم النظام اإليكولوجى لأللفية.
< النهج القائمة على النظام اإليكولوجى.

ـتـعـلقـة بـالـنظم < اإلدارة الـدولـيـة والقـضـايـا العـلـمـية ا
اإليكولوجية والتنوع البيولوجى بقاع وأعالي البحار.

µ  الـــعــــــدد  ٢٤  فـــبـــرايـــر  ٢٠٠٨م  الـــســــــــــنـــبــوك 

ــمــلـكــة تـشــارك اجملــتـمع األمــيـر تــركى بن نــاصـر:  ا
الـدولي في جهوده للـمحافظة عـلى البيئـة البحرية
وحتــقــيق كـل مــا فــيه خـــيــر ورفــاهــيـــة اإلنــســانــيــة
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ــمــلــكــة الــعــربــيـة ــة من ا بــإســتــضــافــة كــر
الـسـعـوديـة عقـدت الـدورة الـتاسـعـة لالجـتـماع
ـؤتمرات ي لـلبـحار االقـليمـية في قـصر ا الـعا
ــديــنـة جــدة خالل الــفــتـرة ٢٩-٣١ أكــتــوبـر
٢٠٠٧ وقــامت الــهــيـئــة بــاالعـداد والــتــنــظـيم
لـعـقد االجـتمـــــاع بالـتـعاون مع بـرنامج األ

تحدة للبيئة. ا
ـلكى افـتـتح فعـاليـات الدورة صـاحب السـمو ا
األمـير تركى بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس
مـلكة العربية الـعام لألرصاد وحماية الـبيئة با
ناسبة كلـمة ترحيبية الـسعودية وألقى بهـذه ا
ــمــلـكــة الــعـربــيـة أشــار فــيـهــا إلى مــا أولـته ا
الـسعودية من اهـتمام بالـبيئة الـبحرية وتـبنيها
ـسـتـنـد إلى الــنـظـام اإليـكـولـوجي في الــنـهج ا
إدارتـــهــا وذلك ضــمن تـــوجــهــات الــدولــة في
ــســتــدامــة  في  جــمــيع حتــقــيق الــتــنــمــيــة  ا
ملـكة تشارك الـقطاعـات وأوضح سمـوه أن ا
اجملـتــمع الـدولي في جـهـوده لـلـمـحـافـظـة عـلى
الــبــيــئـة الــبــحــريـة وحتــقــيق كل مــا فــيه خــيـر

ورفـاهـية اإلنـسـان وأكد عـلى حـرص حكـومة
خـادم احلرمـ الشـريفـ على احملـافظـة على
مـلـكـة مع اجلـهود الـبـيـئـة البـحـريـة وتـعـاون ا
الــدولــيــة الـــرامــيــة لــلــمــحــافــظــة عــلى بــحــار
ا فـيه من خـيـر لإلنسـانـية ومـحـيـطات الـعـالم 
جــمـعــاء كـمــا أشـار ســمـوه إلـى اسـتــضـافـة
ـمــلـكـة لـلـهـيـئـة كـمــقـر دائم لـهـا وأن الـهـيـئـة ا
ا ـمـلـكـة  حتـظى بـاهـتـمـام ودعم كـبيـر من ا
أسهم في حتقيق الهيئة للعديد من اإلجنازات
ـهـمـة في احملـافــظـة عـلى بـيـئـتـنـا اإلقـلــيـمـيـة ا
الــبــحـريــة وفي خـتــام كــلـمــته تــمـنى ســمـوه
لـلمشاركـ النجاح ألعمـال الدورة وشكر لهم
مـشاركتهم في فعاليـات الدورة وتمنى للجميع

طيب اإلقامة في مدينة جدة.
حتــدث بـعــدهـا أمــ عـام الــهـيــئـة اإلقــلـيــمـيـة
لـلـمـحـافـظـة عـلى بـيـئـة الـبـحـر األحـمـر وخلـيج
عــدن الـدكـتــور زيـاد حـمـزة أبــو غـرارة حـيث
ــة من حــكــومـة أشــاد بــاالســتــضــافــة الــكــر
ـملـكة العـربية الـسعوديـة لهذه الـدورة وعبر ا

عن أهـميـة البـيئة الـبحـرية الستـمراريـة احلياة
عــلى كـوكب االرض وأهـمــيـة تـكـامـل نـظـامـهـا
الـبـيئي مع الـنظـام البـيئي في داخل األراضي
ـتزايـدة  بـسبب األنـشـطة وأثـر الـضـغوطـات ا
اإلنـسانية والتنـمية البشريـة واالقتصادية على
كـال الـنـظـامـ في الـفـتـرة األخـيـرة ومن هـنـا
أشـار إلى أهـميـة إقـليم الـبحـر األحـمر وخـليج
عــدن االقـتــصـاديــة والــبـيــئـيــة عـلى الــصـعــيـد
ـا يـتمـيز به من خـصائص ي  اإلقـلـيمي والـعا
فـريـده من حيث كـونه جسم مـائي شبه مـغلق
والــتـنــوع االحــيـائي الــكـبــيــر الـذي يــتـمــيـز به
الحــيــة فى ــمــرات ا وطــبــيــعــته كــأحــد أهم ا
الـعالم بـاإلضافـة إلى االستثـمارات الـضخمه
عـلى شواطئه في اجملال الـسياحي وأكد على
ضـرورة احلفاظ على البـحر األحمر كأحد أقل
الـبـحـار اإلقـلـيمـيـة تـلـوثاً عـلى مـسـتـوى الـعالم
حـــتى اآلن وأوضح ســيــادتـه بــعض اجلــهــود

التي تبذلها الهيئة في هذا السياق.
ساعد لأل  كـما ألقى سـعادة األم العـام ا

الـــســـــــــــنــــبـــوك   الــــعـــــــدد ٢٤ فـــبــــرايـــر  ٢٠٠٨م¥
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عاجلة مشكالت التدهور في البيئات البحرية والساحلية  يهدف 
ي التاسع للبحار اإلقليمية ٢٩-٣١ أكتوبر ٢٠٠٧ اإلجتماع العا

cyan magenta yellow black File: 9EME AS. Arabe fl ˙ Æ˝ ” 3



لى أن أرحب بـكم في العـدد الرابع والـعـشرين من الـنشـرة اإلخبـارية لـلهـيئـة "مجـلة
الـسـنـبـوك" والـذي يـتـزامن إصـداره مع اسـتـضـافـة اجلـمـهـوريـة الـيـمـنـيـة لالجـتـمـاع
ـدينة الـوزاري احلادي عشـر للهـيئة اإلقـليمـية للـمحافـظة عـلى بيئـة البحـر األحمر وخـليج عدن 
ـكال عـروس خـليـج عدن. كـمـا يـأتي عـقب جنـاح الـهـيـئـة في تـنظـيم االجـتـمـاع الـتـاسع لـلـبـحار ا
ة من ـتحدة لـلبـيئة (UNEP) والذي  تـنفيـذه باسـتضافـة كر اإلقلـيمـية التـابع لبـرنامج األ ا
ملكـــة العربيــة السعودية" الشقيقة حيث كان لي الشرف في أن أترأس جلساته أثناء انعقاده "ا

دينـــة جـــدة خالل الفترة من ٢٩ - ٣١ أكتوبر عام ٢٠٠٧م. ؤتمرات  بقصر ا
تميز من قـبل الهيئة اإلقليمـية للمحافظة عـلى بيئة البحر األحمر اجلدير بالذكر أن هذا الـتنظيم ا
ـملـكة العـربيـة السـعودية قـد أسهم في جنـاح أعمال والـرئاسة الـعامـة لألرصاد وحـماية الـبيـئة با
ـمثـل للـبحار ـسؤول وا شـاركة الـكثيـفة لـكبار ا سـناه بـوضوح من خالل ا االجـتماع وهـو ما 
ا يدل عـلى أهمية نـظمات الدولـية  عالوة على التـفاعل اإليجابي من دول اإلقـليم   اإلقليـمية وا
نظمات الدولية ويوسع من آفاق التعاون في احملافظة مبادرات الهيئة في حتفيز الشراكات مع ا
ـهـمة حـيث ظـهر ذلك جـليـاً في تـبنى "الـتـوجهـات اإلستـراتـيجـية على الـبيـئـة البـحـرية ومـواردها ا
تـعلـقة بـالبحـار اإلقلـيمـية ٢٠٠٨-٢٠١٢ وفي وثـيقـة "إعالن جدة" الـتي عكست اإلرادة يـة" ا الـعا
شتركة وضرورة التعاون لتوفير احلماية للبيئة الساحلية والبحرية على مستوى العالم. والرؤية ا
اضي ٢٠٠٧م والذي كما أود هنا اإلشـادة بنجاح الهيئـة في تنظيمهـا للبرنامج التـدريبي للعام ا
ـيزة أسهـم في رفع الـقدرات الـبـشـريـة لـدول اإلقلـيم بـاإلضـافـة إلى جنـاحـها فـي تنـفـيـذ بـرامج 
كبـرنامج مشـروعات عـلى أرض الواقع مثل مـشروع (تقـييم مـصائد خـيار البـحر) في اجلمـهورية
ــشـروع يـرمي إلى إدارته الـيـمــنـيـة حـيث  إعــداد تـقـريـر عـن الـوضع الـراهن وتــقـد مـسـودة 

واحملافظة عليه.
كافحة ـساعدة الفنـية  كما يطـيب لنا أن نتوجه بـالشكرللـهيئة على إسـهاماتها الفـاعلة في تقد ا
بـيدات الـزراعـية عـلى شواطئ مـحافـظة احلـديدة واشي وانـتشـار ا آثـار حادثـتي غرق سـفـينـة ا
تبادلـة للطوارىء الـبحرية بـالغردقة ساعـدات ا وعلى وجه اخلصـوص اجلهود الـتي قدمها مـركز ا
للحـد والتقلـيل من تفاقم آثـار احلادثت خـاصة مساعـدته في إعداد الدليل اإلرشـادي للطوارىء
ـا أكد عـلى تفـاعل أهداف وأنشـطة الـهيـئة اإلقلـيمـية لـلمحـافظـة على بـيئة الـبحـر األحمـر وخليج

عدن مع حاجات ومتطلبات دول اإلقليم.
سـتمر لـبرامج وأنشـطة "الهـيئة" وفي هذا الـصدد فـإن اجلمهـورية اليـمنيـة تؤكد دعـمها الـكامل وا
والـتعاون الـفعـال مع سائـر دول اإلقليم لـلعـمل على تـعزيز قـدرات الهـيئـة الستقـطاب مـوارد تمويل

إضافية من أجل حماية فاعلة لبيئة البحر األحمر وخليج عدن.
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احملــــــتـــــــــــــــــــــــــــــويـــــات
 العدد الرابع ولعشرين - فبراير ٢٠٠٨
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الهـيئـة اإلقلـيمـية لـلمحـافظـة على بـيئـة البـحر األحـمر وخلـيج عدن هي هـيئـة حكـوميـة تهـتم باحملـافظة
على الـبـيـئـات السـاحـلـيـة والـبحـريـة في اإلقـلـيم. وتـستـمـد قـاعـدتهـا الـقـانـونيـة من االتـفـاقـية االقـلـيـمـية
ّ التـوقيع عـليـها في عام للمـحافـظة عـلى بيئـة البـحر األحـمر وخلـيج عدن وتـعرف بـإتفاقـية جـدة والتي 
مـلكة الـعربيـة السعـودية السـودان الصومال ١٩٨٢ تضم الهـيئة في عـضويتـها كل من األردن جيـبوتي ا

ملكة العربية السعودية. قر الرئيسي في جدّة في ا مصر واليمن. ويقع ا
ّـول هـذا البـرنامج تـقوم الـهـيئـة حـاليـاً بـتنـفيـذ بـرنامج عـمل اسـتراتـيـجي للـبحـر األحـمر وخـلـيج عدن . و

تحدة للبيئة والبنك اإلسالمي للتنمية.  ائي وبرنامج األ ا تحدة اإل البنك الدولي وبرنامج األ ا
الحة والـتلوث البحري ونات: دعم قدرات الـهيئة تقـليل مخاطر ا إن أنشـطة البرنامج تـنُفذ عبر سبـعة مكّ
ـواطن الطـبـيعـيـة والتـنـوع احليـوي إنـشاء ـسـتدام لـلـموارد الـبـحريـة احلـيّة احملـافـظة عـلى ا اإلسـتـخدام ا
شاركة. تـكاملـة للمـناطق السـاحلية والـتوعيـة العامـة وا ـناطق البـحرية احملمـية دعم اإلدارة ا شـبكة من ا
ـعــلـومـــات اخلـــــاصـة بــاحملـافــظـة عــلى الـبــيـئـة إن الـهــدف من هـذه الــرسـالـة اإلخــبـاريــة هـو تـــزويـدكــم بــا
وضوعـات البحرية ذات االهتمام قاالت اخلاصة با واألنشطة التنـموية التي حتدث باإلقليم عالوةّ عـلى ا
العـام. إن محتويات الـنشرة اإلخبارية ال تـعكس بالضرورة وضع أو تـصور للهيئـة أو هيئـــة التحـرير كما أنها
ال تـتضـمن الـتـعـبـيــــر عن رأي أي طـــرف من الـهـيئـــة فـيـمـا يـخـتص بـالوضع الـقـانـوني ألي دولـة مـقـاطـعة

حدود أو حدود متاخمة. 

حقوق الطبع حملتويات هذه النشرة:
صدر. يجوز إعادة استخدام هذه النشرة أو أي من محتوياتها مع مراعاة توضيح ا

w∫  االجتماع التاسع للبحار اإلقليمية ٢٩- ٣١ أكتوبر ٢٠٠٧ Ozd « Ÿu{u*«  >
ملكة العربية السعودية قامت الهيئة باالعداد والتنظيم لعقد ة من ا باستضافة كر
عاجلة مشكالت التدهور في البيئات البحرية ي للبحار اإلقليمية  االجتماع التاسع العا

دينة جدة.  والساحلية 

لوثات ستدامة للنفايات البحرية حلماية البيئة من  ا W∫  خطة إقليمية لإلدارة ا ON « WDA √  >
وانئ <  ورشة تدريب إقليمية لرصد األنواع احلية الدخيلة حول ا

< ورشة تدريبية حول وسائل تقييم اخملزون السمكي
دن الساحلية  "العمليات والتحكم" عاجلة مياه الصرف الصحي في ا < ورشة عمل إقليمية  

سح الهيدروغرافي <  ورشة تدريبية حول قدرات ا

 ∫l «u « ÷—√ vK  U ËdA   >
ستدامة للبيئات الساحلية  والبحرية بدول اإلقليم برامج لتحقيق اإلدارة ا

ملكة العربية السعودية < تركيب عوامات رسو (شمندورات) في مواقع الغوص (جدة) -ا
< مهمة ميدانية لتقييم مصائد خيار البحر - اجلمهورية اليمنية

ناطق الساحلية - جمهورية السودان واءمة التنمية في ا < تأسيس إدارة ساحلية 
وارد الطبيعية في الساحل - جيبوتي <  التوعية حلماية البيئة والنهوض با

ملكة األردنية ستدامة للموارد البحرية والساحلية - ا < التعليم من أجل التنمية ا
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لالنضمام إلى القائمة البريدية
 أو الستالم نسخ إضافية

 الرجاء االتصال على العنوان التالي

الــهـيـئـة اإلقــلـيـمــيـة لـلـمــحـافـظـة 
عـلى بـيـئـة الـبـحـر األحـمـر وخلـيج
عــــدن ص.ب ٥٣٦٦٢ جـــدة ٢١٥٨٣
ــمـــلـــكــة الـــعـــربــيـــة الـــســعـــوديــة ا
هــــــــــــــــــــــــــــــاتـــف: ٦٥٧٣٢٢٤ ٢ ٩٦٦ +
فـــــــــــــــــــــــــــــاكــس: ٦٥٢١٩٠١ ٢ ٩٦٦ +

البريد اإللكتروني:
information@persga.org

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

تصميم وتنفيذ : وكالة مكة لإلعالم
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