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المقدمة
ǫƘǖǩƗ ǰǾǭȁƗ ƞǮǪǥ

و�زدهارً�  �لطبيعية،  �لناحية  من  كبريً�  تنوعًا  �خلليج  منطقة  يف  �لبيئة  ت�سهد 
�لقت�سادي  �لنمو  معدلت  يف  زيادة  من  يو�كبه  وما  �لقت�سادية  �لناحية  من  م�سطردً� 
بتبعاته و�آثاره �لبيئية ، كما ت�سهد مياه �خلليج و�لبحر �لأحمر ن�ساطًا غري �عتيادي لهذ� 
وكيميائيات  �لبرت  و�سناعة  �لنفط  ناقالت  حركة  كثافة  مع  �ملتز�من  �لقت�سادي  �لنمو 

�لقائمة على �متد�د �سو�طئهما. 
�لتحـديات  من  �سـابقاتها  مع  ��سـتهالكها  يف  و�لت�سـعيد  �مليـاه  ندرة  ت�سكل  كما 
��ستحقاقات بيئية �تبعت دول �ملجل�س نهجًا فريدً� من نوعه يعمل من �أجل �لتنمية �مل�ستد�مة. 
هذ� �لنهج متمثل يف �لنه�سة �لتنموية �مل�ستد�مة و �لتي تتبلور ب�سكل كبري يف ظل �ل�سيا�سة 
تاأمني  يف  و�ملتمثلة  �ملجل�س  دول  قادة  و�ل�سـمو  �جلـاللة  �أ�سحـاب  ينتهـجها  �لتي  �حلكيمة 
�لجتمـاعـية  �لقت�ســادية  �جلــو�نب  �إىل  بالإ�ســافة   ( �لتنـمــية  من  �لبــيئي  �جلـانب 
و�ل�ســيا�سـية ..( من خـالل و�سـع �لإطار �ل�سـرت�تيجي للعـمل �لبيئي على �مل�سـتوى �ملحلي 
و�لإقليمي ممثاًل بال�سيا�سات و�ملبادئ �لعامة حلماية �لبيئة �لتي �عتمدها �ملجل�س �لأعلى 

يف دورته �ل�ساد�سة )م�سقط- 1985م(       
دول  لقادة  �لأعلى  للمجل�س  ع�سرة  �لر�بعة  للدورة  �خلتامي  �لبيان  �أكد  كما 
�مل�سرتك  �لبيئي   �لعمل  مو��سلة  �أهمية  على  1993م  �لريا�س  يف  �ملنعقدة  �ملجل�س 
�لوطنية  �لقـدر�ت  وتعـزيز  �لبيـئية  و�لت�سـريعات  �لأنظمة  وتوحـيد  �ل�سـيا�سات   لتقـريب 
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و�لإقليمية وتدريب �لأطر �لب�سرية ورفع م�ستوى �لوعي �لبيئي بني �ملو�طنني  و�حلفاظ على �ملو�رد 
�لطبيعية . 

�سن  يف  �ملتقدمة  �لعامل  دول  من  �لعديد  تو�كب  �ملجل�س  دول  باأن  �لقول  وميكن 
 . �لعادمة  و�ملياه  و�ل�سو�ساء  �لهو�ء  جلودة  و�ملقايي�س  و�ملعايري  �لبيئية  و�لأنظمة   �لت�سريعات 
بالبيئة و�سالمة �لإن�سان يف �ملنطقة من خالل          وت�سارعت �خلطى وكثفت وترية �لهتمام 
�لإجر�ء�ت �لتي و�سعتها حكومات دول �ملجل�س بهدف حماية �ملو�رد �لطبيعية للمنطقة و �حلفاظ 
لإد�رة  عدة  مببادر�ت  �لقيام  و  �ملتابعة  و  لالإ�سر�ف  �مل�ستوى  رفيعة  موؤ�س�سات  �إن�ساء  مثل  عليها 
�لبيئة و مو�جهة �لتحديات �ملتعلقة بها . ومن �أبرز هذه �ملبادر�ت هي �ملبادرة �لبيئية �خل�سر�ء 
�ملجل�س  �عتمدها  �لتي  �لتنفيذية  خطته  و  �مل�سرتك  �لبيئي  �لعمل  مليثاق  �ملت�سمنة  �ملجل�س  لدول 

�لأعلى لدول �ملجل�س يف دورته 28 ) �لدوحة دي�سمرب 2007م ( 
�مل�ستويني  �إىل  �متدت  بل  فقط  �خلليج  منطقة  على  �ملجل�س  دول  مبادر�ت  تقت�سر  ومل 
�أن�سطة  �لدولية من خالل  �ملوؤمتر�ت  ت�سارك دول �ملجل�س بفاعلية يف  �لدويل ، حيث  و  �لإقليمي 
�ملنظمات و �لتز�مات �لتفاقيات �لدولية �لتي تخدم �حلفاظ على �لنظم �لبيئية و �ملحافظة على 

�ملو�رد �لطبيعية. 
�إن ما مت �إجنازه يف جمال حماية �لبيئة على م�ستوى دول �ملنطقة و�ملبادر�ت �لإقليمية 
و�لدولية لدول �ملجل�س هي م�ساريع قائمة �لتنفيذ، وهي خطو�ت �إيجابية �إىل �لأمام ناأمل �أن تكون 

ثورة خ�سر�ء على �ل�سعيدين �لإقليمي و�لدويل نحو عامل �أف�سل .  

      الأمني العام 
                                           ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية      
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البيئـة اجلغرافيـة

الفصل األول
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:ǔøǡǸǮǩƗ

تقع دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية يف �سبه �جلزيرة �لعربية، جنوب غرب قارة �آ�سيا بني خطي عر�س 15 �إىل 35 �سمال 
خط �لإ�ستو�ء، وبني خطي طول 35 �ىل 60 �سرق جرينت�س. ويعترب موقع دول جمل�س �لتعاون ��سرت�تيجيا، حيث يتو�سط قار�ت �آ�سيا 
و�أفريقيا و�أوروبا، وي�سكل نقطة �ت�سال بحري وبري وجوي بني دول �لعامل. وتقدر �مل�ساحة �لجمالية لدول �ملجل�س بـ )2.673.066( 
كم2، وقد �أدى موقع و�ت�ساع م�ساحة دول جمل�س �لتعاون �إىل �ختالف �لبنية و�لرتكيب �جليولوجي، وتنوع �لت�ساري�س بني �سهول منخف�سة 

�إىل جبال يزيد �رتفاعها عن 3000 مرت فوق م�ستوى �سطح �لبحر.

:ƯƘǲǮǩƗ

تاأثري  حتت  �لتباين  هذ�  ويزد�د  �أرجائها،  يف  �ل�سائد  �ملناخ  يف  و��سح  تباين  يظهر  �لتعاون،  جمل�س  دول  م�ساحة  لعظم  نظرً� 
�لت�ساري�س من جهة، و�ملوقع �جلغر�يف من جهة �أخرى. وي�سود معظم �ملنطقة �سيف حار وجاف، �إذ يزيد متو�سط درجة �حلر�رة يف 
�سهر يوليو على 35 درجة، وقد ت�سل �حلر�رة �إىل 49 درجة. وجتلب �لرياح �ل�سمالية �ل�سرقية هو�ء قطبيًا قاريًا باردً� من �أو��سط �آ�سيا، 
مما يجعل هذه �ملناطق باردة يف �ل�ستاء، ويعترب �سهر دي�سمرب من �أبرد �أ�سهر �ل�سنة، فقد ت�سل درجة �حلر�رة �إىل �أقل من �ل�سفر. 
وتهطل �لأمطار يف ف�سل �ل�ستاء، ويتفاوت �سقوط �لأمطار بني �سنة و�أخرى، وقد متر �سنو�ت دون �سقوط �لأمطار . �أما �ملناطق �جلنوبية 
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من �ململكة �لعربية �ل�سعودية وعمان وجزء من �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، فتقع يف نطاق �لرياح �ملو�سمية للمحيط �لهندي، حيث درجة 
�حلر�رة معتدلة ن�سبيًا �سيفًا و�ستاء، وقد ت�سل كمية �لأمطار �ملو�سمية بني 100ملمرت �ىل 600 ملمرت يف �ل�سنة.

:ƞǾƖǾƜǩƗ ǬǒǲǩƗ

تتميز دول جمل�س �لتعاون، ومعظم �أقاليمها �جلغر�فية، بت�ساري�س متنوعة نتيجة مل�ساحتها �ل�سا�سعة، وما مرت به من تطور�ت 
جيولوجية متتابعة وتغري�ت مناخية كبرية . لذلك تتباين �لبيئات فيها، حيث ت�سمل �ملرتفعات �جلبلية و�له�ساب و�ل�سهول و�لأودية وبيئة 
�لرو�سات و�لكثبان �لرملية و�ل�سبخات �ل�ساحلية و�لد�خلية. وقد تاأقلمت يف هذه �لبيئات �ملتباينة �لعديد من �لأحياء �لفطرية �حليو�نية 

و�لنباتية. 

وتتميز �لبيئة �لبحرية، يف دول �ملجل�س، بوفرة �لرثوة �ل�سمكية و�لكائنات �لبحرية �لأخرى، وذلك بف�سل وجود بيئات طبيعية 
ذ�ت عطاء متجدد و�إنتاجية عالية للمكونات �لأولية �لتي ترتكب منها �سل�سلة �لغذ�ء يف �لبيئة �لبحرية . ومن هذه �ملكونات �أو �لبيئات، 
ما يعرف بال�سعاب �ملرجانية، و�لتي كانت تغطي م�ساحات و��سعة من �لبحر �لأحمر و�خلليج �لعربي وخليج عمان ، و�لتي تعترب م�سدر 

غذ�ء و�حتماء للكثري من �أنو�ع �ل�سماك وخا�سة �أثناء فرت�ت �لتكاثر . 
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: ƝƳƴƪƢǮǩƗ ƞǾǖǾƜǎǩƗ ƳƷƗǸǮǩƗ
: ǼƕƘǾƭȁƗ ǓǸǲƢǩƗ

�لتعاون  جمل�س  دول  عموم  يف  �لأحيائي  للتنوع  �إن 
من  �لعديد  يف  �حلال  هو  كما   ، كبرية  �قت�سادية  �أهمية 
�لدول �لأخرى، كما �أن �خل�سائر تكون كبرية نتيجة لفقد 
�لتنوع �لأحيائي. ويعترب �لغذ�ء من �أهم ما يقدمه �لتنوع 
من   %80 �أن  �لدر��سات  تبني  حيث  لالإن�سان،  �لأحيائي 
غذ�ئنا ياأتي من 20 نوعا نباتيا ، بينما يقدر عدد �لأنو�ع 
�لنباتية �لتي تعترب م�سدر� غذ�ئيا جديد� باأكرث من �ألف 

نوع. 
ومتثل دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �أغلب 
�إقليما جغر�فيا  م�ساحة �سبه �جلزيرة �لعربية، �لتي تعد 
�أر�سي وبحري بني  �ت�سال  لوقوعها كج�سر  حيويا مهما، 
�آ�سيا  �لقدمي  �لعامل  قار�ت  هي  �لياب�سة،  من  كتل  ثالث 
و�أفريقيا و�أوروبا.  فهي جزء من قارة �آ�سيا، ول يف�سلها 
�لأحمر وهو م�سطح مائي  �لبحر  �سوى  �أفريقيا  قارة  عن 
�سيق كما �أنها على مقربة من قارة �أوروبا و�لتي تنف�سل 

عنها بالبحر �لأبي�س �ملتو�سط و�لأر��سي �ملجاورة له.

13



14

وتنمو يف دول جمل�س �لتعاون  �أنوع نباتية ي�سل عددها �إىل �أكرث من 3000 نوع، ت�سكل �ملجموعة �لنباتية �لفطرية، ينمو �لعديد 
منها يف �لكثبان �لرملية، و�أخرى يف �ل�سبخات، كما يوجد �لعديد من �لأ�سجار ومن �لنباتات �ملائية، ومن بني هذه �لأنو�ع يوجد ما 
يعرف بالأنو�ع �مل�ستوطنة حمليًا . �أما عن �حليو�نات �لفطرية، �لربية فقد �سجل وجود عدد كبري من �لثدييات يف �سبه �جلزيرة �لعربية، 
�أنو�ع �لربمائيات  �أنو�ع من �لطيور �ملتوطنة، وكل  كما يوجد عدد كبري جد� من �لطيور، منها ما هو مقيم للتع�سي�س و�لتكاثر. ومنها 
�ل�سبعة �لتي تعي�س فقط على �ملياه �لعذبة ويف �لأنهار �ل�سغرية و�لربك �ملو�سمية. وهناك �لعديد من �أنو�ع �لثعابني �لربية، منها ما هو 
�سام، بالإ�سافة �إىل ثعابني �لبحار �لتي تعترب كلها �سامة . كما يوجد )67( نوعا من �ل�سحايل و�لعظايا، كما �أن هناك ع�سرة �أنو�ع من 
�ل�سالحف، منها خم�سة �أنو�ع بحرية وثالثة �أنو�ع من �سالحف �ملياه �لعذبة، ونوعان �أر�سية �ملعي�سة. و�أظهرت �لدر��سات �لتي �أجريت 
�أن �لفر��سات �لعربية تعود �إىل �أ�سول قطبية و�أفريقية ��ستو�ئية و�سرقية، وقد مت ت�سجيل وجود �أكرث من ثمانية �أنو�ع متوطنة يف دول 
�ملجل�س. و�قع حالة �ملجموعة �حليو�نية �لبحرية يظهر �أن هناك �أكرث من )1280( نوعا من �لأ�سماك مت ت�سجيل وجودها يف �لبحر 
�لأحمر، و )542( نوعا يف �خلليج �لعربي، وي�سكل �ل�سيد �لتقليدي حرفة �قت�ســــادية �جتماعية هامة. وقد مت ت�سجيل )180( نوعا من 

�لأ�سماك �لتجارية يف �أ�سو�ق �لبحر �لأحمر و)110( �أنو�ع يف �أ�سو�ق �خلليج �لعربي.

�لعذبة يف هذه  �ملياه  �أن  يعني  �لعامل، مما  و�سبه �جلافة من  �ملنطقة �جلافة  �لعربية يف  لدول �خلليج  �لتعاون  تقع دول جمل�س 
�أنف�س �ملو�رد �لطبيعية. وتفتقر دول �ملجل�س �إىل وجود م�سادر مائية متجددة، كالأنهار  �ملنطقة نادرة ن�سبيًا ونا�سبة، ولذ� فهي من 
و�لبحري�ت و�ملياه �ل�سطحية ب�سكل عام. وكمية �لأمطار �لتي ت�سقط �سنويًا يف معظم هذه �ملناطق ترت�وح بني 50-150ملم، با�ستثناء 
منطقة �ملرتفعات �جلنوبية �لغربية للمملكة �لعربية �ل�سعودية، ومرتفعات �سلطنة عمان، حيث يرت�وح معدل هطول �لأمطار يف هذه 

�ملرتفعات بني 200-300ملم �سنويًا.
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: ƞǾƕƘǮǩƗ ƳƷƗǸǮǩƗ 
تعتمد دول �ملجل�س، يف �حل�سول على �ملياه، على �أربعة م�سادر رئي�سية هي:

:ƞǾƮǎƾǩƗ ǳƘǾǮǩƗ (ƍ)
يقدر �ملتو�سط �ل�سنوي حلجم �ملياه �ل�سطحية �جلارية يف دول �ملجل�س بنحو 4.9 بليون مرت مكعب، ولكن هذ� �حلجم يتفاوت من �سنة 

�إىل �أخرى. 
وتتو�جد �لعيون يف بع�س دول �ملجل�س، وخا�سة يف كل من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومملكة �لبحرين و�ململكة �لعربية �ل�سعودية 

و�سلطنة عمان. وتتميز بع�س هذه �لعيون مبياهها �حلارة.

15
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 :ƞǾǝǸƪǩƗ ǳƘǾǮǩƗ (ƙ)
هي �ملياه �ملخزونة يف �مل�ستودعات �لر�سوبية يف باطن �لر�س. ويوجد �ملخزون �جلويف لدول �جلل�س يف منطقة �ل�سخور �لر�سوبية من 
�سبه �جلزيرة �لعربية، حيث متتد بع�س �لتكوينات �حلاملة للمياه يف �أكرث من دولة من دول �ملجل�س كتكوين �لدمام �جلريي.، ويقدر 
عدد هذه �لتكوينات بنحو 20 تكوينًا حاماًل للمياه. وتتفاوت تقدير�ت �حتياطي �ملياه �ملوؤكد فيها ب�سكل كبري، �إذ يرت�وح بني )337 مليار 

مرت مكعب -263 ترليون مرت مكعب(.
وتعترب �ملياه �جلوفية يف دول �ملجل�س يف و�سع حرج، حيث تفوق ن�سبة �ملياه �مل�ستخرجة بكثري عن ن�سبة �ل�سرتجاع �لطبيعية �أو �لتغذية 
�ملياه �جلوفية  بد�أت م�ستويات  لذلك  �ل�سنة.  مليون مرت مكعب يف  تقدير�تها بني 3000-1500  �لتي ترت�وح  و�ل�سيول،  �لأمطار  مبياه 

�لقريبة من �سطح �لر�س يف �لتناق�س و�لن�سوب.
:ƸƮƜǩƗ ǰǭ ƝȆƮǮǩƗ ǳƘǾǮǩƗ (øƩ)

تعتمد جميع دول �ملجل�س على تقنية حتلية �ملياه �ملاحلة، لتوفري ن�سبة كبرية من �ملياه �ل�ساحلة لل�سرب، و�ل�ستخد�مات �لخرى لتلبية 
�مليالدي  �لقرن  ومنذ �خلم�سينيات من  �ملياه.   �حتياجاتها من  تلبية  �ملياه �جلوفية عن  بعدما عجزت  �لعذبة،  �ملياه  �حتياجاتها من 
�أكرث من 44 حمطة، ي�سل �نتاجها  �أعد�د حمطات �لتحلية على �سو�حل �خلليج �لعربي و�لبحر �لحمر، لت�سل �ىل  �ملا�سي تز�يدت 

�ل�سنوي �إىل نحو 1992 مليون مرت مكعب يف �ل�سنة.
:ƞƪǩƘǖǮǩƗ ǼƮǆǩƗ ǛƸǆǩƗ ǳƘǾǭ (Ƴ)

�أ�سافت دول �ملجل�س مياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة �ىل م�سادرها �ملائية، منذ بد�ية �لثمانينيات من �لقرن �ملا�سي، عندما �أح�ست 
�جلهات �ملخت�سة يف هذه �لدول باأهمية ��ستخد�م هذ� �مل�سدر كرديف للمياه �جلوفية  وذلك لري بع�س �مل�سطحات �خل�سر�ء و�حلد�ئق 

وبع�س �لأ�سجار و�لأعالف ، وتعوي�سًا للنق�س �حلا�سل يف �ملياه �جلوفية، وتر�سيد ��ستخد�مها.
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�إن ن�سبة مياه �ل�سرف �ل�سحي، �ملعاد ��ستخد�مها يف �لأغر��س �ملختلفة يف دول �ملجل�س، ل تتعدى 32.5%، بينما يتم �لتخل�س من 
�أكرث من 67% من هذه �ملياه يف �لبيئة ، �سو�ء كان يف �لبحر �أو على �لياب�سة . ول �سك �أن هذ� يعترب هدرً� لهذه �لكمية �لكبرية من �ملياه 

�ل�ساحلة للري وغريها من �ل�ستخد�مات ، �إ�سافة �إىل �أن ت�سريفها يف �لبيئة قد ينتج عنه بع�س �مل�ساكل �لبيئية.

17



18



19

األنظمة والتشريعات البيئية

الفصل الثاني
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:ƼǪƪǮǩƗ ǧǷƳ Ǽǝ ƞǾƖǾƜǩƗ ƓƳƘƜǮǩƗǷ ƟƘƽƘǾƾǩƗ
1. �عتماد �ملفهوم �ل�سامل للبيئة، بحيث ت�سمل ما يحيط بالن�سان من 
ماء وهو�ء وياب�سة، وكل ما حتتويه هذه �لأو�ساط من جماد ونبات 
وحيو�ن ونظم وعمليات طبيعية و�أن�سطة ب�سرية، حيث �أن �ملحافظة 
على �لبيئة ومو�ردها وعملياتها �ملعقدة و�ملت�سابكة �لد�عمة للحياة 

�أمر �سروري وحيوي لبقاء �لإن�سان و��ستمر�ر رفاهيته.
�لأ�سا�سية  �لقو�عد  يت�سمن  �لبيئة،  حلماية  �سامل  نظام  و�سع   .2

للمحافظة عليها وحمايتها.
ت�ستهدف  �لبيئية  �مل�ساكل  لعالج  �ملعامل،  و��سحة  خطة  و�سع   .3
و�لب�سرية،  �لطبيعية  �ملو�رد  على  و�ملحافظة  �لتلوث  من  حمايتها 
و�سمان  حلماية  �لالزمة  �لوطنية  �لإمكانيات  ودعم  وتنمية 

�سالمتها، مع �لهتمام بالتقنيات �ملوروثة �ملتالئمة مع �لبيئة.
4. �إن�ساء و��ستكمال �لأجهزة �لت�سريعية و�لتن�سيقية، ودعم �لأجهزة 
�لتنفيذية �ملناط بها تنفيذ �أنظمة ومقايي�س وقو�عد حماية �لبيئة، 

وتوفري ما حتتاجه من �إمكانيات للر�سد و�ملر�قبة.
5. مر�عاة �لعتبار�ت �لبيئية و�إعطائها �أولويات متقدمة، ودمج هذه 

21
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�لعتبار�ت يف جميع مر�حل وم�ستويات �لتخطيط، وجعل �لتخطيط �لبيئي جزءً� ل يتجز�أ من �لتخطيط �ل�سامل، يف جميع �ملجالت 
�ل�سناعية و�لزر�عية و�لعمر�نية، لتفادي �لآثار �ل�سلبية �لتي تنجم عن �إهمال هذه �لعتبار�ت، مع �لأخذ يف �حل�سبان �لتو�زن بني 

�لعو�مل �لقت�سادية و�لبيئية مبا ي�سمن �لتنمية �ل�ساملة.
6. �عتماد مبد�أ �لتقييم �لبيئي للم�ساريع، و�إعد�د در��سات �لتقييم �لبيئي �سمن در��سات �جلدوى، وربط ترخي�س �مل�ساريع و�ملر�فق 

مبو�فقة �جلهة �مل�سئولة عن حماية �لبيئة على نتائج هذه �لدر��سات .
7. تطوير �لقو�عد و�لت�سريعات و�ملقايي�س �لالزمة حلماية �لبيئة، و�لعمل على توحيدها، وتر�سيد ��ستخد�م �ملو�رد �لطبيعية و�ملحافظة 

على �لأحياء �لفطرية.
�إحدى  بها  تقوم  �لتي  و�لت�سنيع،  �لتنمية  �ل�سلبية مل�سروعات  �لتاأثري�ت  �لدول �لع�ساء، مبا مينع من  تبذلها  �لتي  تن�سيق �جلهود   .8

�لدول، على �لبيئة يف �لدول �ملجاورة.
9. مر�عاة �ملردود �لبيئي للم�ساريع، �ملرتبطة بامل�ساعد�ت �خلارجية �ملقدمة من دول جمل�س �لتعاون لدول �أخرى وت�سجيع �لدول �ملنتفعة 

بامل�ساعد�ت على مر�عاة �لعو�مل �لبيئية يف تخطيط وتنفيذ هذه �مل�ساريع.
10. �لعمل من خالل و�سائل �لعالم و�ملناهج �لدر��سية وغريها، على رفع م�ستوى �لوعي �ملجتمعي بق�سايا �لبيئة و�سرورة حمايتها، 

وغر�س �ل�سعور بامل�سوؤولية �لفردية و�جلماعية لتقديرها و�ملحافظة عليها.
11. �لعمل على توفري �لقوى �لب�سرية �مل�سئولة عن �سئون �لبيئة، وذلك بدعم خطط �لعد�د و�لتدريب، على �مل�ستوى �ملحلي و�لقليمي، مع 
�ل�ستفادة من �لدور�ت �لتدريبية و�لندو�ت و�لجتماعات �ملتعلقة بالبيئة �لتي تعقد يف �لدول �لأع�ساء ، وحث �جلامعات و�ملوؤ�س�سات 

ذ�ت �لعالقة على توفري بر�مج �لإعد�د و�لتدريب �لكفيلة بذلك.
12. �لهتمام بح�سر وجمع وتبادل �ملعلومات �لبيئية، �لقليمية و�لدولية و��ستخد�مها يف عملية �لتخطيط.



23

13. �لتن�سيق بني �لدول �لأع�ساء، وت�سجيع �لبحث �لعلمي، و�إجر�ء �لدر��سات للتعرف على �مل�سكالت �لبيئية �لتي تعاين منها �ملنطقة 
�لدول  �لبيئة يف  �ملتوفرة يف جمالت حماية  باخلرب�ت  دليل  و�إعد�د  و�لزدو�جية،  �لتكر�ر  لتفادي  و�ملجالت  �لأولويات  مع حتديد 

�لأع�ساء، على �أن يتم حتديث هذ� �لدليل ب�سورة دورية.
:ǺǩǷȁƗ ǼƖǾƜǩƗ ǨǮǖǩƗ ƞǎƱ

تنفيذً� لل�سيا�سات و�ملبادئ �لعامة حلماية �لبيئة، �أقر �لوزر�ء �مل�سئولون عن �سئون �لبيئة يف دول �ملجل�س خطة عمل �أوىل، عملت   
على تنفيذها �لأجهزة �ملعنية يف دول �ملجل�س يف �لدول �لأع�ساء، بالتن�سيق مع �لأمانة �لعامة ، �سملت ما يلي:

بتطويرها  �لكفيلة  �لو�سائل  و�قرت�ح  وتنظيمها و�سالحيتها،  للتعرف على هياكلها  �لأع�ساء،  �لدول  �لبيئة يف  �أجهزة حماية  1. م�سح 
ومتكينها من تنفيذ مهامها.

2. ت�سخي�س �مل�ساكل �لبيئية �مل�سرتكة و�ملتد�خلة و�ملت�سابهة يف دول �ملجل�س و�قرت�ح �لأولويات و�سبل �لتن�سيق و�لتعاون وتبادل �ملعلومات 
عن �لإجر�ء�ت �لالزم �تخاذها ملو�جهة هذه �مل�سكالت �أو �لتخفيف منها.

3. ح�سر ومر�جعة �ملقايي�س و�لأنظمة و�لقو�نني و�لت�سريعات �لبيئية يف دول �ملجل�س، و�لتو�سية مبا يلزم ل�ستكمالها وتوحيدها.
4. م�سح لرب�مج �لتوعية يف و�سائل �لإعالم و�لرتبية يف �ملناهج �ملدر�سية، وو�سع ت�سور�ت تنفيذية لتعميقها.

5. ح�سر �لبحوث و�لدر��سات �ملنجزة، من قبل �لدول �لأع�ساء و�ملنظمات �لإقليمية و�لدولية، و�لعمل على تعميمها و�قرت�ح ترجمة 
بع�سها على �سوء مدى �ل�ستفادة منها.

تطويرها  كيفية  عن  ت�سور  وو�سع  �لأع�ساء،  �لدول  يف  لها  �ملنفذة  و�جلهات  �ملتخ�س�سة،  و�لتدريبية  �لتعليمية  �لرب�مج  ح�سر   .6
و�ل�ستفادة منها ل�سالح �لدول �لأع�ساء، و�قرت�ح ما تدعو �حلاجة �إليه من بر�مج جديدة.
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:ǼǮǾǪǡȃƗ ǹǸƢƾǮǩƗ ǺǪǕ ƞǾƖǾƜǩƗ ǰǾǱƗǸǢǩƗǷ ƞǮǒǱȁƗ -
�أدركت دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �أهمية �لت�سدي �لإيجابي لق�سايا �لبيئة، من خالل �ن�سمامها للعديد من �لتفاقيات 
�لإقليمية و�لدولية و�لتز�مها مبتطلبات تنفيذها، وبالتايل وحدت جهودها، من خالل �لعديد من �لأنظمة و�لقو�نني �لتي �عتمدت من 

�ملجل�س �لأعلى لقادة دول �ملجل�س من �أهمها:
1. �لنظام �لعام حلماية �لبيئة.

2. �لنظام �ملوحد للتقومي �لبيئي للم�ساريع.
3. �لنظام �ملوحد حلماية �حلياة �لفطرية و�إمنائها.

4. �لنظام �ملوحد للتعامل مع �ملو�د �مل�سعة.
5. �لنظام �ملوحد لإد�رة �لنفايات.

6. �لنظام �ملوحد لإد�رة �لكيميائيات �خلطرة.
7. �لنظام �ملوحد لإد�رة نفايات �لرعاية �ل�سحية.

8. �إجر�ء�ت �لتن�سيق بني دول �ملجل�س فيما يخ�س عمليات نقل �لنفايات �خلطرة عرب �حلدود فيما بينها بغر�س معاجلتها �أو تدويرها 
�أو �لتخل�س منها.

9. �تفاقية �ملحافظة على �حلياة �لفطرية ومو�طنها �لطبيعية.
10.�لأدلة �ل�سرت�سادية للوقاية من �ل�سعاع.
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:ƞǾƖǾƜǩƗ ƟƘǖǽƸǂƢǩƗǷ ǰǾǱƗǸǢǪǩ ƝƶǞǲǮǩƗ ƬƕƗǸǪǩƗ
       ـ �للو�ئح �خلا�سة بجودة �لهو�ء �ملحيط.

       ـ �للو�ئح �خلا�سة باملياه �لعادمة. 
       ـ �للو�ئح �خلا�سة باحلماأة.

       ـ  �لالئحة �خلا�سة بالتحكم يف �ل�سو�ساء.
:ǛƗƸǍȁƗ ƝƳƴǖƢǭ ƞǾƖǾƜǩƗ ƟƘǾǡƘǞơȅƗ

�إدر�كًا من دول �ملجل�س لأهمية �لتفاقيات �لبيئية متعددة �لأطر�ف، و�نعكا�ساتها، �سو�ء �لإيجابية �أو �ل�سلبية على دول �ملجل�س، فقد 
�سكل لكل �تفاقية فريق عمل خا�س، يتابع تطور�تها وم�ستجد�تها ويبدي مالحظاته ومقرتحاته �إز�ء �لق�سايا �لبيئية �لتي تعاجلها تلك 

�لتفاقية، مبا يخدم م�سالح دول �ملجل�س على �مل�ستوى  �لوطني و�لإقليمي، وتفعيل دورها على �مل�ستوى �لدويل.
: ǯǷƘǖƢǩƗ ƼǪƪǭ ǧǷƳ ƘǶǾǩƑ ƠǮǊǱƗ ǼƢǩƗ ƟȅǸǥǸơǷƸƜǩƗǷ ƟƘǾǡƘǞơȅƗ ƹƸƛƍ

1 ـــ �تفاقية �لكويت �لإقليمية للتعاون وحماية �لبيئة �لبحرية وبروتوكولتها.
2 ـــ �تفاقية فيينا حلماية طبقة �لأوزون.

) �أ ( بروتوكول مونرتيال ب�ساأن �ملو�د �مل�ستنفذة لطبقة �لأوزون لعام 1987م. 
)ب( تعديل لندن لربوتوكول مونرتيال حلماية طبقة �لأوزون لعام 1990م.

)ج( تعديل كوبنهاجن لعام 1992م لربوتوكول مونرتيال حلماية طبقة �لأوزون.
3 ـــ �تفاقية �لتنوع �لأحيائي �لبيولوجي لعام 1992م.

4 ـــ �تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية لتغيري �ملناخ وبروتوكول كيوتو.
5 ـــ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لت�سحر.
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6 ـــ �تفاقية بازل ب�ساأن �لتحكم يف نقل �لنفايات �خلطرة و�لتخل�س منها عرب �حلدود لعام 1972م.
7 ـــ �تفاقية منع �لتلوث �لناجت عن �ل�سفن ــــ ماربول 73 / 78.

8 ـــ �تفاقية منع تلوث �لبحار و�إغر�قها بالف�سالت �لفا�سدة وغريها من �ملو�د لعام 1972م ، ــــ �تفاقية لندن.
9 ـــ �لتفاقية �لدولية ملنع تلوث �لبحار بالزيت لعام 1954م.

10 ـــ �لتفاقية �لدولية �ملتعلقة بالتدخل يف �أعايل �لبحار 1969م وبرتوكول 1973م.
11 ـــ �تفاقية حتديد �مل�سئولية �ملدنية يف حالت �ملطالبات �لبحرية 1976م.

12 ـــ �تفاقية �لأمم �ملتحدة لقانون �لبحار لعام 1982م.
13 ـــ �لتفاقية �خلا�سة بامل�سئولية �ملدنية عن �لأ�سر�ر �لناجتة عن �لتلوث بالنفط.

عام  )تعديل  1971م  لعام  بالنفط  �لتلوث  عن  �لناجتة  �لأ�سر�ر  عن  للتعوي�س  دويل  �سندوق  باإن�ساء  �ملتعلقة  �لدولية  �لتفاقية  ــ   14
1992م(.

.)PIC( 15 ـــ �تفاقية روترد�م ب�ساأن تطبيق �إجر�ء �ملو�فقة �مل�سببة عن علم
. )POPS( 16 ـــ �تفاقية ��ستوكهومل ب�ساأن �مللوثات �لع�سوية �لثابتة

.)CITES(  17 ـــ �لتفاقية �لدولية �خلا�سة بالجتار ببع�س �أنو�ع �حليو�نات و�لنبات �ملهددة بالنقر��س لعام 1973م
18 ـــ �تفاقية �ملحافظة على �أنو�ع �حليو�نات �لفطرية �ملهاجرة .

19 ـــ �لتفاقية �لدولية لالأر��سي �لرطبة )�تفاقية ر�م�سار(.
20 ـــ �تفاقية ب�ساأن تقدمي �مل�ساعدة يف حالة وقوع حادث نووي �أو طارئ �إ�سعاعي 1986م.

21 ـــ �لتفاقية �لقليمية للمحافظة على �حلياة �لفطرية ومو�طنها �لطبيعية يف دول �ملجل�س .
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اإلطـار التنظيمـي للعمـل البيئـي

الفصل الثالث
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  :ƞøƖǾƜǩƗ ǯǸƖǁ ǰǕ ǰǾǩǸƖƾǮǩƗ ƊƗƷƹǸǩƗ ƞǲƪǩ
تتكون �للجنة من �لوزر�ء �مل�سئولني عن �سئون �لبيئة يف دول �ملجل�س، وجتتمع  مرة كل عام ، يف دولة �لرئا�سة للمجل�س �لأعلى . 

  :ǼƖǾƜǩƗ ǠǾƾǲƢǩƗ ƞǲƪǩ
�أقر �لوزر�ء �مل�سئولون عن �سئون �لبيئة يف دول �ملجل�س، يف �جتماعهم �لول )�لريا�س، �أكتوبر1985م( ت�سكيل جلنة �لتن�سيق   
�لبيئي، من �مل�سئولني �لتنفيذيني لأجهزة حماية �لبيئة يف �لدول �لأع�ساء جتتمع يف �طار �لأمانة �لعامة، وتكون �جتماعاتها دورية مرتني 
كل عام وكل ما دعت �حلاجة لذلك. ويكون من مهامها و�سع �لأ�س�س �لكفيلة بتنفيذ �ل�سيا�سات و�ملبادئ �لعامة و�ملقرتحات و�لتو�سيات 
�ملعتمدة من �لوزر�ء �مل�سئولني عن �سئون �لبيئة، وت�سكيل �للجان �لفرعية وفرق �لعمل �ملطلوبة ومتابعة عملها، و�سري تنفيذ �لدر��سات 

وبلورة �مل�ساريع و�لقر�ر�ت قبل عر�سها على �جتماع �لوزر�ء. 

29



30

:ƞǆǆƲƢǮǩƗ ǨǮǖǩƗ ǟƸǝǷ ǯƘƪǪǩƗ
مت ت�سكيل �لعديد من �للجان وفرق �لعمل، �لتي �أقرت من قبل �لجتماعات �ملختلفة للوزر�ء �مل�سئولني عن �سئون �لبيئة، وجلنة �لتن�سيق 
�لبيئي، وذلك لدر��سة مو��سيع بيئية خمتلفة، مثل �لت�سريعات و�لأنظمة و�ملقايي�س و�ملعايري �لبيئية ، �أو ملعاجلة م�ساكل بيئية حمددة ، 
و�لإعد�د لدر��سات معينة ، وغريها. وترفع هذه �للجان وفرق �لعمل تو�سياتها وتقاريرها �إىل جلنة �لتن�سيق �لبيئي، ومن ثم �إىل �لوزر�ء 
�مل�سئولني عن �سئون �لبيئة لإقر�رها. كما يتم رفع بع�س من هذه �لقر�ر�ت �إىل �ملجل�س �لوز�ري ) وزر�ء �خلارجية(، ومن ثم �ىل �ملجل�س 

�لأعلى لعتمادها.

: ƼǪƪǮǩƗ ǧǷƳ Ǽǝ ƞƖǾƜǩƗ ǯǸƖǁ ǰǕ ƞǩǸƖƾǮǩƗ ƟƘƾƽƐǮǩƗ
�لدولـة                              �جلهة �مل�سئولة م 

وز�رة �لبيئة و�ملياه دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة     1
مملكـة �لبحرين                             �لهيئة �لعامة حلماية �لرثوة �لبحرية و�لبيئة و�حلياة �لفطرية  2

�ململكة �لعربية �ل�سعودية                �لرئا�سة �لعامة لالأر�ساد وحماية �لبيئة  3
�سلطنـة عمـان                             وز�رة �لبيئـة و�ل�سئون �ملناخيـة  4

دولة قطـر               وز�رة �لبيئــة  5
دولة �لكويت              �لهيئـة �لعامـة للبيئــة  6
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العمـل البيئـي املشتـرك

الفصل الرابع
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: ǼøøƖǾƜǩƗ ǫȆøǕȃƗǷ ƞøǾǕǸƢǩƗ ƞøǲƪǩ
�خلليج  لدول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  مظلة  حتت  �لتعاون،  جمل�س  دول  ��ستطاعت  لقد 

�لعربية، �أن حتقق �لكثري من �لجناز�ت و�لطموحات خالل فرتة ق�سرية من �لزمن. 
�مل�سار�ت،  وتتوحد  لتتكاتف �جلهود  و�لطموحات  �لتطلعات  للمزيد من  �لجناز�ت  وتدفع هذه 
�أ�سبحت  �لتي  �لبيئية  �لق�سايا  �أهمها  من  ورمبا  �ليوم  ملحة  غدت  �لتي  �لق�سايا  يف  وخا�سة 
�أكرث �إحلاحًا من غريها من �لق�سايا، ملا ترتبط بها من �أمور مثل �لأمور �ل�سحية وندرة �ملياه 

و�لت�سحر وما �إىل ذلك.
وت�سرتك دول جمل�س �لتعاون يف نف�س �مل�ساكل �لبيئية ب�ستى �سورها، فالبحر �لذي يحيط بالدول 
و�حد و�لأجو�ء و�مل�سافات قريبة، وحتى �لبعد �جلغر�يف بني هذه �لدول ل يعتد به، نظرً� لقرب 

�مل�سافات �جلغر�فية بينها، فالهم و�حد و�لتطلعات و�حدة.
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كبرية  �ملختلفة، جهودً�  و�للجان  �لبيئي  �لتن�سيق  �لبيئة وجلنة  �سئون  �مل�سئولني عن  �لوزر�ء  �ملجل�س، من خالل جلنة  دول  بذلت  وقد 
للحفاظ على �لبيئة ومقوماتها وتوجت بقر�ر�ت من �ملجل�س �لأعلى. فكان لبد من �إبر�ز تلك �جلهود من خالل جلنة تعنى بهذ� �ل�ساأن 
،حيث �ست�ساهم هذه �للجنة يف تن�سيق وتكامل �جلهود وتعزيز دور �لتوعية و�لإعالم �لبيئي بني دول �ملنطقة، وكذلك �إيجاد �لفر�س 

�ملنا�سبة للتدريب وتبادل �خلرب�ت بني �لدول �لأع�ساء.
وعلى �سوء ذلك مت ت�سكيل جلنة �لتوعية و�لإعالم �لبيئي بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، تتبع للجنة �لتن�سيق �لبيئي بدول 
�لبيئة بدول  �مل�سئولني عن �سئون  للوزر�ء  �لتا�سع  �ل�ساد�س من قر�ر�ت �لجتماع  للقر�ر  تنفيذ�  �لعربية،  �لتعاون لدول �خلليج  جمل�س 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، و�لذي عقد يف �سهر مايو 2005م مبدينة �أبو ظبي و�خلا�س بت�سكيل جلنة تن�سيق بر�مج �لتوعية 

و�لإعالم �لبيئي بدول �ملجل�س.
و�إ�سارة �إىل �لبند )10 ( من �ل�سيا�سات و�ملبادئ �لعامة حلماية �لبيئة �لتي �عتمدها �ملجل�س �لأعلى يف دورته �ل�ساد�سة مب�سقط 1985م، 

�لذي ن�سه: 
)�لعمل من خالل و�سائل �لإعالم و�ملناهج �لدر��سية وغريها على رفع م�ستوى �لوعي �ملجتمعي بق�سايا �لبيئة و�سرورة حمايتها وغر�س 

�ل�سعور بامل�سئولية �لفردية و�جلماعية لتقديرها و�ملحافظة عليها(.
وقد عقد �لجتماع �لأول للجنة �لتوعية و�لإعالم �لبيئي بدول �ملجل�س، يف مقر �لأمانة �لعامة للمجل�س بالريا�س، خالل �لفرتة من 6ـ7/

دي�سمرب/2005م.
: ƞøøǲƪǪǩƗ ǛƗƴøǵƍ

جلنة �لتوعية و�لإعالم �لبيئي بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية تهدف �إىل:
1. تعزيز مفهوم �لنتماء للبيئة بدول جمل�س �لتعاون.
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2. تفعيل وتن�سيق بر�مج عمل �لتوعية و�لإعالم �لبيئي يف دول جمل�س �لتعاون.
3. تبادل بر�مج �لتوعية و�لإعالم �لبيئي بني دول �ملجل�س و�ل�ستفادة من �خلرب�ت و�لتجارب �لوطنية.

4. عمل بر�مج م�سرتكة يف جمال �لتوعية و�لإعالم �لبيئي بني دول �ملجل�س.
5. تدريب وتاأهيل �لكو�در �لوطنية بدول �ملجل�س �لعاملة  يف جمال �لتوعية و�لإعالم �لبيئي.

6. �إبر�ز �لأن�سطة و�جلهود �لبيئية بدول �ملجل�س على �مل�ستوى �لإقليمي و�لدويل. 
جلنة �لتوعية و�لإعالم �لبيئي بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية تخت�س يف �لتايل:

ـ تفعيل ومتابعة قر�ر�ت �لوزر�ء �مل�سئولني عن �لبيئة �ملتعلقة بالتوعية و�لإعالم �لبيئي، وو�سع خطة عمل يف �ملجالت �لتالية:
: ƞǾƖǾƜǩƗ ƞǾƛƸƢǩƗ

�لبيئية يف �ملناهج �لدر��سية. �ملفاهيم  •  تعزيز 
�لتعليمي. �لقطاع  يف  �لال�سفية  �لبيئية  �لأن�سطة  •  تدعيم 

�لبيئة. جمال  يف  �لتعليمية  �لكو�در  لتاأهيل  و�لرب�مج  �خلطط  •  و�سع 
:ƞǾƖǾƜǩƗ ƞǾǕǸƢǩƗ

�لتعاون. جمل�س  بدول  �ملوحد  �لبيئي  �لأ�سبوع  •  تفعيل 
�لدول �لأع�ساء على �مل�ساركة يف �لفعاليات �لإقليمية و�لدولية �لبيئية. •  حث 

وت�سجيع �جلهات �ملعنية )�لر�سمية و�لأهلية يف �لدول �لأع�ساء( على �إقامة �حلمالت �لتوعوية. •  حتفيز 
�ملعا�سرة. �لبيئية  و�لق�سايا  بالبيئة  �ملختلفة  �ملجتمع  �سر�ئح  وتوعية  •  تعريف 
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:ǼƖǾƜǩƗ ǫȆǕȃƗ
يف �أجهزة �لإعالم بدول �ملجل�س. لتناوله  �لبيئية  و�لق�سايا  �ملو��سيع  لتحديد  مقرتحات   •  تقدمي 

. بيئية  معلومات  قاعدة  •  �إن�ساء 
بر�مج �إعالمية بيئية م�سرتكة . •  �قرت�ح 

و�ملفاهيم �لبيئية لكافة �سر�ئح �ملجتمع. �ملعلومة  لتو�سيل  �ملختلفة  �لإعالم  و�سائل  •  ��ستخد�م 
:ƞǲƪǪǩƗ ǨǮǕ ƞǾǩƋ

تعقد جلنة �لتوعية و�لإعالم �لبيئي بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �جتماعاتها كالتايل:
�حلاجة �ىل ذلك. دعت  كلما  �أو  عام  كل  دوريني  �جتماعني  �للجنة  •  تعقد 

•  تكون رئا�سة �للجنة دورية ح�سب �لرتتيب �ملتبع يف جمل�س �لتعاون. ويكون �لنائب ممثل �لدولة �لتي تليها يف �لرئا�سة. وللرئي�س حق 
�ل�سرت�ك يف �ملد�ولت و�لقرت�ح و�لت�سويت نيابة عن �لدولة �لتي ميثلها.

للجنة. مقررً�  �لعامة  �لأمانة  ممثل  •  يكون 
�للجنة يف تنفيذ م�ساريعها على ما يخ�س�س لها من ميز�نية من �لدول �لأع�ساء بالإ�سافة �إىل ما تتلقاه  من دعم من �لقطاع  •  تعمل 

�خلا�س.
�ملجتمع �ملدين �لعاملة يف جمال �لبيئة. ومنظمات  و�لدولية  �لإقليمية  و�ملنظمات  �لهيئات  من  �ل�ستفادة  •  للجنة 

من تر�ه منا�سبًا من �أفر�د وهيئات للم�ساركة يف �جتماعاتها �لدولية لال�ستفادة منه. دعوة  يف  �حلق  •  للجنة 
�للجنة �أربع �سنو�ت قابلة للتجديد. يف  �لأع�ساء  �لدول  ممثلي  �لأع�ساء  ع�سوية  مدة  •  تكون 
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�آخر �إذ� مل يتمكن �لع�سو من �مل�ساركة يف �أي �جتماع، على �أن يكون �لنائب على �طالع تام باأعمال  �سخ�س  �للجنة  •  ينوب عن ع�سو 
�للجنة. 

:ƞǽƸǎǞǩƗ ƝƘǾƮǩƗ ǺǪǕ ƞǒǝƘƮǮǩƗ
للتنوع �حليوي  و�أنها متثل �لرثوة �حلقيقية  �أهمية �حلياة �لفطرية ب�سقيها �حليو�ين و�لنباتي،  �أدركت دول �ملجل�س منذ عقود خلت، 
ومنبع �لرثوة �ملادية و�لغذ�ئية و�لدو�ئية وم�سدر �لطاقة و�جلمال . وبالرغم من �أن �لتنوع �لأحيائي يتد�خل مع �لكثري من جمالت 
�لتنمية، �إل �أن دول �ملجل�س و�سعت خططًا تنفيذية، لي�س فقط حلماية �لأنو�ع �ملهددة بالنقر��س، و�إد�رة �ملر�عي و�لغابات، بل لتنميتها 
يف جميع دول �ملجل�س . كما �ن�سمت �إىل �تفاقية �لأمم �ملتحدة للتنوع �لبيولوجي لعام 1992م.وتو�جه �لكثري من �أنو�ع �لأحياء �لفطرية، 
�حليو�نية و�لنباتية ومو�طنها �لطبيعية، تهديدً� خطريً� ينذر بتدمريها من خالل �ل�ستغالل غري �ملحافظ و�ملنا�سط �لب�سرية �ملختلفة 
�لتي تدهور �ملو�طن �لطبيعية لالحياء �لفطرية. �إ�سافة �إىل عو�مل �أخرى مناخية، مثل درجة �حلر�رة و�لرطوبة �لن�سبية ، و�لرتفاع 
عن �سطح �لبحر، وعو�مل ب�سرية ل تقل �أهمية عن ما �سبق ذكره، متمثلة يف �لأن�سطة �ملتعلقة ببيئة �لكائنات، وما ينجم عنها من �آثار 
�سلبية و�إيجابية . ولي�س ثمة �سك يف �أن �لفر�ط يف ��ستغالل تلك �لكائنات بالقطع �جلائر لالأ�سجار، �و بقتل �حليو�نات غري �مل�سروع، 

�سوف يوؤدي �إىل �لخالل بالتو�زن �لبيئي �لذي تنعك�س �سورته على حياة كل من �لن�سان و�حلياة �لفطرية.
ومن �سمن �جلهود �لتي تبذلها دول �ملجل�س يف جمال �حلفاظ على �حلياة �لفطرية وتنميتها ، فقد �سادقت على �لتفاقية �خلا�سة 
باملحافظة على �حلياة �لفطرية ومو�طنها �لطبيعية يف دول �ملجل�س، و�لتي �عتمدها �ملجل�س �لأعلى ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 

يف دورته �لثانية و�لع�سرين )م�سقط ، 2001م(. 
وبالرغم من �حلاجة �ملا�سة، يف معظم دول �ملجل�س، �إىل �لأر��سي لتلبية متطلبات �لتنمية �ملختلفة ، �إل �أننا جند �أن هناك    

م�ساحات �سا�سعة، حددت كمحميات طبيعية، ت�سل يف بع�س دول �ملجل�س �إىل 21% من �مل�ساحة �لجمالية.
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:ƞǾǖǾƜǎǩƗ ƳƷƗǸǮǩƗ ǰǭ ƞǭƗƴƢƾǮǩƗ ƝƳƘǞƢƽȃƗ
ت�سمل �ملو�رد �ملائية و�لأر��سي و�لرتبة و�ملر�عي �لطبيعية و�حليو�نات �لربية و�لرعوية، و�لغابات، وم�سائد �لأ�سماك �لبحرية. ومن 
�ملعتقد �أن هناك مربر�ت مو�سوعية كافية لأد�ء �لعديد من �ملجهود�ت �ملتعلقة بهذه �ملو�رد ب�سورة م�سرتكة، مبا يف ذلك توحيد نظم 

م�سوحات �ملو�رد بني دول �ملجل�س.
ومن �أهم �مل�سروعات �مل�سرتكة، يف جمال �ملو�رد �لطبيعية، حتديث وتطوير و��ستكمال م�سوحات مو�رد �ملياه ودر��سات �لأر��سي و�لرتبة 
�لطارئة  و�لتطور�ت  �ملو�رد  �أو�ساع هذه  و�لرعوية، عن طريق ر�سد  �لربية  �لطبيعية و�حليو�نات  و�ملر�عي  �لبحرية  �ل�سمكية  و�ملو�رد 
عليها، بفعل �لعو�مل �لطبيعية )كاملناخ( �أو �لناجمة عن فعل �لإن�سان )كتلوث �لبيئة و�ل�ستغالل �جلائر( للحد من �لآثار �ل�سلبية لهذه 

�ملوؤثر�ت.



39

املشاريـع املستقبليـة

الفصل الخامس
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:ƊƗƸøǊƲǩƗ ƞǾƖǾƜǩƗ ƝƷƳƘƜǮǩƗ
دعمًا للتوجهات �لعاملية، يف �ملحافظة على �لبيئة و��ستد�مة مو�ردها، �عتمد �أ�سحاب �جلاللة و�ل�سمو قادة دول جمل�س �لتعاون بدول 
�خلليج �لعربية �ملبادرة �لبيئية �خل�سر�ء، �ملت�سمنة مليثاق �لعمل �لبيئي، وذلك لرفع كفاءة و�أد�ء �ملوؤ�س�سات �لبيئية يف دول �ملجل�س. 
وذلك يف �لدورة �لثامنة و�لع�سرين، �لتي عقدت يف �لدوحة ـ دولة قطـر، بتاريخ 4 دي�سمرب 2007م، وتت�سمن �ملبادرة �أحد ع�سر حمورً� 

وهي :
ـــ �إد�رة �ملو�رد �لطبيعية.

ـــ �إد�رة �لكيماويات و�ملخلفات و�لتلوث.

41
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ـــ �لطاقة و�لبيئة.
ـــ �ل�سحة و�لبيئة

ـــ �لتجارة �لبيئية.
ـــ �جلمارك �خل�سر�ء.

ـــ �ل�ستعد�د و�ل�ستجابة للطو�رئ �لبيئية.
ـــ �لإنذ�ر �ملبكر و�لتقييم �لبيئي.

ـــ تعزيز �لإطار �ملوؤ�س�سي.
ويف م�سقط مت ت�سكيل فريق عمل، من خالل �جتماع جلنة �لتن�سيق �لبيئي �لذي عقد مبدينة م�سقط، خالل �لفرتة 21-22 يناير 2008م، 

وذلك لو�سع �لت�سور�ت و�لآليات لتنفيذ خطة �لعمل .
كما �عتمد �لفريق خطة �لعمل ح�سب �أولويات �لعمل �لبيئي �مل�سرتك للدول �لأع�ساء وقد ت�سمنت ما يلي:

ــ بر�مج ذ�ت �أولوية ق�سوى )ت�سعة بر�مج( يبد�أ تنفيذها يف �ل�سنة �لأوىل.
ــ بر�مج ذ�ت �أولوية متو�سطة )�ثنا ع�سر برناجمًا( يبد�أ تنفيذها يف �ل�سنة �لثانية.

ــ بر�مج ذ�ت �أولوية دنيا )ت�سعة ع�سر برناجمًا( يبد�أ تنفيذها يف �ل�سنة �لثالثة. 
:ƊƗƸǊƲǩƗ ǣƷƘǮƪǩƗ ƝƷƳƘƜǭ

قد توؤدي �لتجارة �لدولية غري �مل�سروعة يف �ل�سلع، مثل �ملو�د �مل�ستنفذة لطبقة �لوزون و�لكيماويات �ل�سامة و�لنفايات �خلطرة و�لأنو�ع 
�ملهددة بالنقر��س، �إىل �لتاأثري وبدرجة خطرية على فعالية �لتفاقيات �لبيئية متعددة �لطر�ف يف حماية �لدول من خماطر �لتجارة 

باملو�د و�لأنو�ع �خلا�سعة للرقابة مبوجب تلك �لتفاقيات.
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ولهذ� فاإن بناء �لقدر�ت �خلا�سة مب�سئويل �جلمارك، و�لذين ياأتون يف مقدمة جهود كل دولة من �لدول ملكافحة �لتجارة �لدولية غري 
�مل�سروعة، يعترب �أمرً� بالغ �حليوية.

وبناء عليه، فقد قامت �لأمانات �لعامة لالتفاقيات �لبيئية متعددة �لأطر�ف، و�لتي تت�سمن ن�سو�سًا جتارية، مثل �تفاقية بازل، حول 
نقل �لنفايات �خلطرة عرب �حلدود و�لتخل�س منها، و�لتفاقية �خلا�سة بالتجارة �لدولية يف �لأنو�ع �ملعر�سة لالإنقر��س من �حليو�نات 
و�لنباتات �لربية، وبروتوكول مونرتيال حول �لعنا�سر �مل�ستنفذة لطبقة �لأوزون ، و�تفاقية روترد�م حول �إجر�ء�ت �ملو�فقة �مل�سبقة عن 
علم بع�س �لكمياويات �خلطرة يف �لتجارة �لدولية ، و�تفاقية ��ستوكهومل حول �مللوثات �لع�سوية �لثابتة، باإعد�د وتنظيم بر�مج تدريبية 

مل�سئويل �جلمارك بالتعاون مع منظمة �جلمارك �لعاملية وذلك على �مل�ستويني �لوطني و�لقليمي.
�إن �لهدف من �ملبادرة هو توفري �لتدريب �ملتكامل لدعم وتعزيز قدر�ت م�سئويل �جلمارك، حول خمتلف �لتفاقيات �لبيئية متعددة 

�لطر�ف، من خالل :
ور�س �لتدريب �ملتكامل على �مل�ستويني �لوطني و�لقليمي. • تنظيم 

متكاملة. تدريب  مو�د  • �إعد�د 
لالتفاقيات �لبيئية متعددة �لأطر�ف. �لعامة  بالأمانات  �خلا�سة  �حلالية  �لنرتنت  مو�قع  بني  �لرو�بط  • تطوير 

ومن �جلهود �لتي بذلت لتفعيل �ملبادر�ت �خل�سر�ء:
• جمموعات عمل من قبل منظمة �جلمارك �لعالية، و�لأنرتبول حول جرمية �حلياة �لفطرية، و�لتي ح�سرها �أي�سًا �أطر�ف �لتفاقية 

�خلا�سة بالتجارة �لدولية يف �لأنو�ع �ملعر�سة لالنقر��س.
�جلمارك  منظمة  مع  بالتعاون  وذلك  يونيب،  لربنامج  �لتابع  و�لإقت�ساد،  و�ل�سناعة  �لتكنولوجيا  ق�سم  قبل  من  تدريبية  بر�مج   •

�لعاملية.
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• يتعاون ق�سم تنفيذ �ل�سيا�سة �لبيئية، �لتابع لربنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة، مع �لأنرتبول ومع منظمة �جلمارك �لعاملية يف �لأمور ذ�ت 
�لعالقة بالجتار غري �مل�سروع يف �حليو�نات و�لنباتات �لربية، مبوجب �تفاقية لو�ساكا �خلا�سة بعمليات �لنفاذ �لتعاونية �ملوجهة �سد 

�لجتار غري �مل�سروع يف �حليو�نات و�لنباتات �لربية.
بالتجارة �لدولية يف �لأنو�ع �ملعر�سة لالنقر��س، ومنظمة �جلمارك �لعاملية، من �أجل  �خلا�سة  �لتفاقية  �أطر�ف  بني  • �لت�سالت 

مكافحة �لإجتار غري �مل�سروع يف �حلياة �لربية.
مت تنظيمها من �أجل �لعمل �سويًا �سد �لجتار غري �مل�سروع يف �ملو�د �مل�ستنفذة لالأوزون. تدريبية  • بر�مج 

يف �حلالت �لتي متثل فيها �جلرمية �لبيئية حتديًا لإجر�ء�ت �لإنفاذ �لدويل  و�لأنرتبول  �لعاملية  �جلمارك  منظمة  بني  �لرو�بط   •
و�ل�سلطات �جلمركية.

 :ƣƷƗǸǦǩƗ ƞǶƩƗǸǮǩ ƞǾƛƸǖǩƗ ƨǾǪƲǩƗ ǧǷƴǩ ǯǷƘǖƢǩƗ ƼǪƪǭ ǧǷƳ ƺǥƸǭ
حروب  من  �ملنطقة  ت�سهده  تز�ل  ول  �سهدته  وما  ود�خليًا،  خارجيًا  �لتعاون،  جمل�س  بدول  �ملحيطة  للمخاطر  �مل�سطرب  �لإزدياد  مع 
و�أزمات، خالل �لعقود �لثالثة �ملا�سية، ظهرت �حلاجة �إىل تبني �أ�سلوب �إد�ري حديث للتنبوؤ بجميع �ملخاطر �لكامنة، �لطبيعية منها 
كالزلزل و�لعو��سف �لرملية، و�ل�سناعية كحو�دث �لإجناز�ت وت�سرب �ملو�د �خلطرة يف �لهو�ء �جلوي �أو يف مياه �لبحر، �أو حتى تلك 

�لتي قد تنتج جر�ء �أعمال تخريبية وتخطيط م�سبق. 
لذلك قرر �ملجل�س �لوز�ري لدول �ملجل�س، يف دورته )103( �لذي عقد يف مدينة جدة )5 /7 /2007م(، باإن�ساء مركز لدول �ملجل�س 

ملو�جهة �لكو�رث �لتي قد تتعر�س لها �أي من دول �ملجل�س.
يهدف �ملركز لتكوين قاعدة من �لباحثني و�ملتخ�س�سني، يف جمالت �لتخطيط �مل�سبق، للتعامل مع �لكو�رث )خطة طو�رئ(، و�إمد�د 
متخذ �لقر�ر باحلقائق �لعلمية قبل و�أثناء وبعد هذه �حلو�دث، �لتي على �سوئها يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �ملنا�سبة للحدث باأقل �أ�سر�ر 
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و�أعلى كفاءة ممكنة بالإمكانيات �ملتاحة ذلك �لوقت.
�أما �لعنا�سر و�ملكونات �لتي يعتمد عليها �ملركز يف عمله فهي:

- تقييم �ملخاطر.
- �إح�ساء وجمع �ملعلومات �ملتوفرة عن تاريخ �ملخاطر �ل�سابقة، وكيفية �ل�ستجابة و�لتعامل معها �إن �سبق و�أن وقعت.
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- حتديد �ملخاطر �لكامنة، �لتي تهدد �ملنطقة، و�لتي قد ل تقع �سمن �حلدود �لدولية، كحو�دث �ملحطات �لنووية وتوليد �لطاقة وت�سرب 
�ملو�د �لكيميائية �خلطرة و�لت�سرب �لنفطي.

- تقييم �ملخاطر �ملحتملة من وقوع �لكو�رث �لطبيعية، كال�سيول و�لعو��سف �لرملية، و�حلروب �لإقليمية و�لدولية.
- �لقيام بعملية حتليل للمخاطر، �لتي قد تنتج نتيجة تخطيط م�سبق، با�ستخد�م �لنمذجة �لريا�سية ملحاكاة �لكو�رث.

وقد �أقر �ملجل�س �لوز�ري لدول �ملجل�س، يف دورته )105(، مبباركة رغبة دولة �لكويت يف ��ست�سافة �ملركز متى ما ��ستكملت �لدر��سة. 
كما �أقر �ملجل�س �لوز�ري، يف �لدورة �لتي تلتها باملو�فقة على تويل مملكة �لبحرين رئا�سة �ملركز.  وقد �أعدت �لأمانة �لعامة خطة عمل 

للبدء يف �إن�ساء �ملركز .
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الفصل السادس

اجلائـزة التقديريـة
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:ƞǾƖǾƜǩƗ ǧƘǮǕȁƗ ǨǊǝȁ ǯǷƘǖƢǩƗ ƼǪƪǭ ƝƺƕƘƩ
�لدورة  يف  �لأعلى  �ملجل�س  عليها  �سادق  �لتي  �لبيئة،  حلماية  �لعامة  و�ملبادئ  لل�سيا�سات  ع�سر  و�لثالث  �لعا�سر  �لبندين  من  �نطالقًا 

�ل�ساد�سة )م�سقط 1985م(، �للذين ين�سان على : 
�لبيئة و�سرورة حمايتها  بق�سايا  �ملجتمعي  �لوعي  رفع م�ستوى  �لدر��سية وغريها على  و�ملناهج  �لإعالم  و�سائل  �لعمل من خالل   -  «

وغر�س �ل�سعور بامل�سئولية �لفردية و�جلماعية لتقديرها و�ملحافظة عليها.
- �لتن�سيق بني �لدول �لأع�ساء وت�سجيع �لبحث �لعلمي و�إجر�ء �لدر��سات للتعرف على �مل�سكالت �لبيئية �لتي تعاين منها �ملنطقة مع 

حتديد �لأولويات لتفادي �لتكر�ر و�لزدو�جية.
وبناًء على قر�ر �لجتماع �لر�بع للوزر�ء �مل�سئولني عن �سئون �لبيئة )1994م( مت تخ�سي�س جائزة دورية للبيئة، تهدف �إىل   
�لأفر�د  �لبيئة و�سون مقوماتها، وحتفيز  �مل�ساهمة يف حماية  �ساأنها  �لتي من  �لفردية و�جلماعية  و�ملبادر�ت  �لبيئية  �لأعمال  ت�سجيع 

و�ملوؤ�س�سات على �لإبتكار و�لإبد�ع يف جمال �لبيئة وتنميتها، كما تهدف �إىل ن�سر �لثقافة و�لوعي �لبيئي بني �ل�سكان يف دول �ملجل�س.
تنق�سم �جلائزة �إىل خم�سة �أق�سام هي:

1. جائزة لأف�سل بحث يف جمال �لبيئة.
2. جائزة للتوعية �لبيئية.

3. جائزة �سخ�سية �لبيئة.
4. جائزة لأف�سل موؤ�س�سة تعليمية �أو بحثية تخدم �لبيئة يف كل دولة من دول �ملجل�س.

5. جائزة لأف�سل موؤ�س�سة �سناعية يف كل دولة من دول �ملجل�س تلتزم باملقايي�س و�ملعايري �لبيئية.
ويتم متويل �جلائزة من قبل �ل�سركات �أو �ملوؤ�س�سات �أو �لأفر�د، بالإ�سافة �إىل �ملنظمات �ملعنية بالبيئة.
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ومتنح �جلائزة كل �سنتني لالأعمال �لبحثية و�لتوعوية و�ل�سخ�سيات و�ملوؤ�س�سات �لعلمية و�ل�سناعية، �لعاملة يف دول �ملجل�س،   
�لتي تنطبق عليها �سروطها. ويجوز حجبها �إذ� مل تتوفر �ل�سروط �ملطلوبة.

كما متنح �لفائزين جو�ئز مالية، بالإ�سافة �إىل �سهادة تقديرية ودرع خا�س باجلائزة، وذلك يف �حتفال يتز�من مع �جتماع �لوزر�ء 
�مل�سئولني عن �سئون �لبيئة.
:ƞøøøƖǾƜǩƗ ƝƷƗƳƑ ǬøǽƸǦơ

1. جائزة جاللة �ل�سلطان قابو�س، لقطاع �سئون �لإن�سان و�لبيئـة للتميز يف جمال �لعمل �لبيئـي �مل�سرتك ، 2008م. وذلك تقديرً� من 
�سلطنة عمان للجهود �ملبذولة يف جمال �لعمل �لبيئي �مل�سرتك، وحتفيزً� ملزيد من �لعطاء و�لهتمام يف هذ� �جلانب، فقد تف�سل ح�سرة 
�ساحب �جلاللة �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد �ملعظم، �سلطان عمان ، بالتربع باجلائزة لقطاع �سئون �لإن�سان و�لبيئة ملا ميثله هذ� �لقطاع 

من قا�سم م�سرتك بني دول جمل�س �لتعاون و�أبنائها يف جمال �لعمل �مل�سرتك.
2. جائزة �لوكالة �لأمريكية حلماية �لبيئة يف جمال حماية طبقة �لأوزون لعام 2007م، لالأمانة �لعامة للتن�سيق �لإقليمي للتحكم يف 

�ملو�د �مل�ستنفدة لطبقة �لأوزون.
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تنسيق املواقـف اإلقليميــة والدوليــة

الفصل السابع
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:ƞøǾǩǷƴǩƗǷ ƞǾǮǾǪǡȃƗ ǜǡƗǸǮǩƗ ǠǾƾǲơ
تن�سيقها وتعاونها يف  �لتعاون بجانب  فاإن دول جمل�س  �ل�سيا�سية،  �أو  �لبيئية و�مللوثات، ل تعرتف باحلدود �لطبيعية  �مل�ساكل  �أن  حيث 
�إطارها �لقليمي، فهي توؤمن �أي�سًا باأن توحيد مو�قفها وتعاونها مع �ملنظمات �لقليمية و�لدولية، له مردود جيد يف دفع م�سرية �لعمل 
�ملعلومات و�خلرب�ت، وح�سور �لجتماعات و�لندو�ت يف هذ� �ملجال. وقد �ساركت دول �ملجل�س يف  تبادل  �مل�سرتك، وذلك من خالل 
�لتجمعات �لبيئية �لعاملية، و�ساهمت يف �لت�سدي �لإيجابي لق�سايا �لبيئة، ولعل من �أبرز �ملنظمات �لتي تتعاون معها �لأمانة �لعامة يف 

�إطار �لبيئة :
1 ـ �ملنظمة �لإقليمية حلماية �لبيئة �لبحرية/ مركز �مل�ساعد�ت �ملتبادلة للطو�ري �لبحرية.

2 ـ �لهيئة �لإقليمية حلماية بيئة �لبحر �لأحمر وخليج عدن.
3 ـ برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة / �ملكتب �لإقليمي لغرب �آ�سيا.

4 ـ منظمة �لأقطار �لعربية �مل�سدرة للنفط )�لأو�بك(.
5 ـ �لإحتاد �لأوروبي.

6 ـ �إد�رة �لبيئة و�لإ�سكان و�لتنمية �مل�ستد�مة يف �جلامعة �لعربية.
7 ـ �للجنة �لجتماعية و�لقت�سادية لغرب �آ�سيا )�لأ�سكو�(.
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أهم التحديات البيئية املستقبلية 
يف دول جملس التعاون

الفصل الثامن
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: ƞøøøǾǮǲƢǩƗ ø Č
يعترب برنامج �لتنمية �مل�ستد�مة، منهجًا عامليًا للتنمية يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين، وقد تبنت دول جمل�س �لتعاون �لعمل بهذ� �لربنامج، 
تاأتي  �مل�ستد�مة  �لتنمية  ولالإيفاء مبتطلبات  �ملجل�س،  و�ملوؤ�س�سي، يف دول  و�لبيئي  و�لجتماعي  �لأد�ء �لقت�سادي  تقييم  لغر�س  وذلك 
و�لقدر�ت  و��ستنفاذها  جتددها،  ومعدلت  �لطبيعية  �ملو�رد  ��ستخد�مات  لر�سد  �لبيئية  �ملوؤ�سر�ت  من  جمموعة  تطوير  �إىل  �حلاجة 
�ل�ستيعابية للبيئة، ومدى مو�كبة �لتقنيات �مل�ستخدمة ملفهوم �ل�ستد�مة، بحيث يوؤدي ذلك �إىل ح�ساب ر�أ�س �ملال �لطبيعي، ومدى تطور 

�ملو�رد �لب�سرية و�لنعكا�سات �لإيجابية و�ل�سلبية على �لقت�ساد �لوطني يف كل دولة.
: ƞøƛƶǖǩƗ ǳƘøǾǮǩƗ ƳƷƗǸǭ ø č

ي�سري �مليز�ن �لوطني للمياه يف دول �ملجل�س �إىل �أن هناك عجزً� كبريً� يف �إمد�د�ت �ملياه، ويقابل هذ� �لعجز بالعتماد على �ملخزون 
�ل�سرت�تيجي للمياه �جلوفية غري �ملتجددة، �لأمر �لذي يعر�س هذ� �مل�سدر لال�ستنز�ف. �إ�سافة �إىل ذلك فاإن هناك زيادة مطردة 
يف ��ستخد�م �ملياه، حيث ت�ساعف معدل �ل�ستهالك حاليًا �إىل �ست مر�ت، مقارنة باإح�سائيات �لطلب على �ملياه لعام 1980م. ومن 
هذ� �ملنطلق تاأتي �أهمية تطوير م�سادر �ملياه �ملتجددة، وتبني م�ساريع �إعادة ��ستخد�م مياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة، ومياه �لأمطار، 
ومياه �لتحلية يف �لن�ساطات �لزر�عية و�ل�سناعية و�لب�سرية، مع �ل�ستمر�ر يف تنفيذ خطط وبر�مج تر�سيد ��ستهالك �ملياه، وخا�سة يف 

�لأغر��س �لزر�عية.
: ƸøƮǆƢǩƗ ƞƮǝƘǦǭǷ ǼǉƗƷȁƗ ƟƘǭƗƴƲƢƽƗ ø Ď

تكت�سب ��ستخد�مات �لأر��سي �أهمية خا�سة من �لناحية �لقت�سادية و�لبيئية، وفقًا لطاقتها و�إمكاناتها ومو�ردها �ل�سطحية و�لكامنة، 
ويعترب �لغطاء �لنباتي من �أهم �ملو�رد �لتي ت�سون �لرتبة وحتافظ على بيئة �لأر�س من �لتعرية و�لت�سحر. وقد يتاأثر �لغطاء بن�ساطات 
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�لرعي �جلائر، و�لحتطاب �لغري مر�سد، وتعرية �لرتبة بو��سطة �لرياح، وزحف �لرمال، مما �أدى �إىل تدهور �لرتبة وت�سحر �لأر��سي 
يف بع�س دول �ملجل�س. وبالرغم من �جلهود و�مل�ساريع �ملتعددة �لتي تقوم بها �لدول للحد من ظاهرة �لت�سحر وتدهور �لرتبة، �إل �أن 
هناك �سرورة لت�سافر جهود �لقطاعات و�جلهات �حلكومية لتنفيذ �ل�سرت�تيجية �لوطنية �ملعنية با�ستخد�م �لأر��سي و�ملحافظة عليها 

من �لت�سحر، وزيادة قدرتها على �لتجدد وتر�سيد ��ستخد�مات �ملر�عي و�لحتطاب.
: ƞøǾǪƭƘƾǩƗ ǠǍƘǲǮǩƗ ø ď

تتعر�س �لبيئة �ل�ساحلية يف كل من �لبحر �لأحمر، و�خلليج �لعربي، �إىل �سغوط �سديدة من جر�ء �لن�ساطات �لقت�سادية و�لرتفيهية 
�لقائمة عليها، بالإ�سافة �إىل ما ت�ستقبله هذه �ملياه من نفايات. �إن �لبيئة �ل�ساحلية يف بع�س �ملناطق تتعر�س مل�ستويات عالية من �لتلوث، 
نتيجة لت�سريف مياه �ل�سرف �ل�سحي و�ل�سناعي يف تلك �ملناطق. وقد �أدى ذلك �إىل تدهور �حلياة �لبحرية وتدمري �ل�سعب �ملرجانية، 
�أو �ل�سباحة،�أو ��ستخد�مها كمنطقة ترفيهية. وتاأتي جهود �لتعاون و�لتن�سيق مع �ملنظمة  و�أ�سبحت بع�س �ملو�قع غري �ساحلة لل�سيد 
�لإقليمية حلماية �لبيئة �لبحرية يف تنفيذ خطط وبر�مج �إد�رة �ملناطق �ل�ساحلية، ل�سمان �ل�ستفادة �مل�ستد�مة من �ملو�رد �ل�ساحلية 

و�لبحرية.
: ƟƘøøǽƘǞǲǩƗ ø Đ

دول  �لنفايات يف  �إد�رة  وتعترب  و�ملعا�سرة.  �ملتطورة  �ملجتمعات  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أكرب  من  معها،  و�لتعامل  �لنفايات  ق�سية  تعد 
�ملجل�س، من �لق�سايا �لتي مت�س جميع قطاعات �لتنمية �حل�سرية و�ل�سناعية، و�لزر�عية و�خلدمية، وذلك ملا تنتجه هذه �لقطاعات 

من نفايات منزلية و�سناعية وكيميائية، وحماأة، ونفايات طبية، ونفايات خطرة وغري خطرة.
�إن �إنتاج �لنفايات �ملنزلية يف دول �ملجل�س، قد ت�ساعف �إىل �أكرث من �أربع مر�ت خالل �لعقدين و�لن�سف �ل�سابقني. وت�ساعف �أي�سًا 
و�لتخل�س من هذه  تدوير ومعاجلة،  �ملتخ�س�سة يف  �ملن�ساآت  �لعديد من  �إقامة  �ل�سروري  و�أ�سبح من  �لطبية،  �لنفايات  �إنتاج  معدل 
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لإد�رة  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  تنفيذ  �إىل  حاجة  هناك  �أن  كما  �لنفايات. 
�ملنزلية،  �لنفايات  �إد�رة  و��سرت�تيجية  �لأولية،  �ل�سحية  �لرعاية  نفايات 
و�أي�سًا �عتماد �أ�ساليب وتقنيات �لتقليل من �إنتاج �لنفايات من خالل تر�سيد 
�ل�ستهالك، وتبني �أ�سلوب �ل�سناعة �لنظيفة �لتي تقوم على مبد�أ �لكفاءة، 

وتر�سيد ��ستخد�م �ملو�د �لأولية، وتدوير و�إعادة ��ستخد�م �لنفايات.
: ƊƗǸøøǶǩƗ ƝƳǸøƩ ø đ

�أدى �لرتفاع �لكبري يف معدل ��ستهالك �لوقود يف قطاع �خلدمات و�ل�سناعة، 
وتكرير �لبرتول، و�لن�ساطات �لقت�سادية �لأخرى، وكذلك �لتطور �حل�سري، 
وو�سائط �لنقل يف دول �ملجل�س، �إىل �رتفاع م�سطرد يف كمية �نبعاث ملوثات 
من  �لهو�ء  ملوثات  �نبعاث  حجم  يف  م�سطردة  زيادة  هناك  �إن  �لهو�ء. 
�أن  �ملتوقع  ومن  �ملا�سية.  �سنو�ت  �لع�سر  خالل  و�ملتحركة  �لثابتة  �مل�سادر 
يوؤدي �لنمو �لقت�سادي يف �مل�ستقبل �إىل زيادة يف �لطلب على �لطاقة و�رتفاع 
متز�من يف �نبعاث ملوثات �لهو�ء، مما يوؤدي �إىل زيادة حدة وتعقيد م�ساكل 
تلوث �لهو�ء. ومن هنا تاأتي �أهمية تفعيل �لرب�مج �لبيئية �ملتكاملة �لتي تعنى 
بخف�س �نبعاث هذه �مللوثات، وتطبيق �أنظمة مقايي�س حماية �لبيئة و�لتاأكد 

من مت�سي جميع �لقطاعات مع هذه �ملقايي�س.
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تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


