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النرشة اإلقليمية

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

عدة  بتنظيم  كذلك  للبيئة  اللبناين  التجمع  وقام 

)الصيد  البيئة  عىل  الحفاظ  حول  عمل  ورشات 

املواد  وإدارة  الطبيعة  عىل  والحفاظ  املسؤول 

يف  الحكومية  غري  املنظامت  ألعضاء  الكيميائية( 

من  بريوت  يف  مكاتبه  يف  للبيئة  اللبناين  التجمع 

أجل تبادل املعرفة والخربة عىل املستويني الوطني 

والدويل. والتجمع اللبناين للبيئة عىل تواصل دائم 

معاهدة  املصادقة عىل  أجل  من  البيئة  وزارة  مع 

ميناماتا حول الزئبق )راجع رسالة التجمع اللبناين 

املوجهة   IndyACT آكت  إندي  ومنظمة  للبيئة 

عام  من  الثاين/يناير  كانون  يف  البيئة  وزارة  إىل 

2015 املوجودة يف امللحق(.

Email: rbaissari@lbeforum.org
Website: http://www.lbeforum.org/

يونيو/جوان 2016

األنشطة األخرية للتجمع اللبناين للبيئة

بقلم ريبيكا بيرسي

عىل الصعيد الوطني، يعمل التجمع اللبناين للبيئة 

ومنذ كانون الثاين/يناير 2014 ضمن حملة وطنية 

غري حكومية  منظمة   100 من  أكرث  مع  بالتعاون 

النفايات  أزمة  إدارة  أجل  من  املدين  املجتمع  من 

الصلبة يف لبنان. كام يدعو التجمع إىل خطة تستند 

إىل إعادة التدوير عوضاً عن اسرتاتيجية استخدام 

الحكومة  تتبعها  التي  النفايات  وتصدير  املحارق  

اللبنانية حالياً.

ويف إطار مرشوع “البحر لنا”، قام التجمع اللبناين 

برضورة  البيئي  الوعي  لرفع  حملة  بتنظيم  للبيئة 

حامية الشواطئ والحياة البحرية من التلوث الذي 

البالستيكية، ومشاركة الشباب يف  النفايات  تسببه 

العمل التطوعي إلجراء أعامل التنظيف يف جنوب 

لبنان من الزهراين وحتى القاسمية.

يف هذه املسائل  
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التي   SAICM الكيميائية  املواد  إلدارة  الدولية 

أجرتها جمعية حامية البيئة والتنمية – بنزرت – 

تونس.......................................................... 2

التفاقية  التمكينية  لألنشطة  الــدويل  الربنامج 

التوعية  حملة  لبنان:  يف  آكت  إندي  من  الزئبق 

العامة حول الزئبق واتفاقية ميناماتا.............. 2

التفاقية  التمكينية  لألنشطة  الــدويل  الربنامج 

الزئبق من جمعية األرض واإلنسان لدعم التنمية، 

األردن: تقرير وضع الزئبق عىل مستوى البلد يف 
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لألجيال البيئية  الرتبية  جمعية  عــن   نبذة 
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Meeting with Lebanese NGOS 

 

Meetings with UNEP and relevant ministers 

 

 

 

يف  الساحل  تنظيف  عىل  يعمل  متطوع  شباب 

جنوب لبنان، من الزهراين اىل القاسمية )تصوير 

)LEF

السيد رفعت سابا، رئيس “LEF“ ، وقع استجوابه من قبل قناة LBC اللبنانية 

)LEF العاملية حول وضع املكب وأزمة النفايات يف نهم. )تصوير

مستقبل خال من املواد السامة



الشبكات  عرب  املعلومات  نرش  يف  مساهمتها  إىل 

االجتامعية.

Email: najwa_bourawi@yahoo.fr

الربنامج الدويل لألنشطة التمكينية التفاقية 

حملة  لبنان:  يف  آكت  إنــدي  من  الزئبق 

التوعية العامة حول الزئبق واتفاقية ميناماتا

بقلم د. ناجي قديح

التمكينية  لألنشطة  الــدويل  الربنامج  خالل  من 

التفاقية الزئبق الخاص بها، أجرت إندي آكت لقاء 

مع ممثلني عن وزارات البيئة والصناعة والشؤون 

والحاجة  للزئبق  ميناماتا  اتفاقية  حول  الخارجية 

الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  عليها رسيعاً  للمصادقة 

لتطبيقها عىل املستوى الوطني. وجرى الرتكيز عىل 

الحاجة إىل التعاون بني الوزارات والجهات الوطنية 

املعنية األخرى واملنظامت غري الحكومية والقطاع 

واإلعالم.  والجامرك  األكادميي  واملجتمع  الصحي 

إندي  للرسائل بني  تبادل  باإلضافة إىل ذلك، جرى 

واالقتصاد  الصحة  وزاريت  من  واملسؤولني  آكت 

والتجارة حول أهمية اتفاقية ميناماتا بالنسبة إىل 

لبنان ورضورة أن تلعب هاتان الوزارتان دوراً فاعالً 

يف عملية التصديق عىل املعاهدة. وأرسلت وزارة 

ووزارة  الــوزراء  مجلس  إىل  رسمية  رسالة  البيئة 

عىل  املصادقة  أهمية  حول  الخارجية  الشؤون 

اتفاقية ميناماتا. وحاملا يتخذ مجلس الوزراء القرار، 

الربملان  إىل  إلرسالها  قانون  مسودة  صياغة  يجب 

أن  القانون  هذا  شأن  من  وتبنيها.  مناقشتها  ليتم 

يتيح للحكومة املصادقة عىل االتفاقية. 

ديسمرب من عام 2015 وباللغة الفرنسية يف شباط/

فرباير من هذا العام.

ببنزرت  والتنمية  البيئة  كام تعمل جمعية حامية 

مع أطباء األسنان عىل املستويني املحيل والوطني، 

األطفال  ومع  األسنان،  طب  وطالب  أساتذة  ومع 

واألهايل من أجل زيادة الوعي حول مخاطر األملغم 

األسنان  أطباء  إقناع  الجمعية  وتحاول  الزئبقي. 

خالل  من  الطبي  لألملغم  استخدامهم  بتقليل 

رشح مخاطر الزئبق عىل صحتهم وصحة مرضاهم 

وتشجيعهم عىل استخدام بدائل له. وكذلك بيّنت 

الجمعية الحاجة لوجود بدائل بالنسبة إىل مرىض 

األسنان، كام نظمت اجتامعات مع أطباء األسنان 

ملصقات  بعرض  وقامت  واملواطنني،  والطالب 

باإلضافة  واملستشفيات،  املــدارس  يف  توضيحية 
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باملقاربة  املتعلقة  ــرية  األخـ األنشطة 

االسرتاتيجية الدولية إلدارة املواد الكيميائية 

البيئة  التي أجرتها جمعية حامية   SAICM

والتنمية – بنزرت – تونس

بقلم د. نجوى بواري

غري  املنظامت  تعزيز  إىل  املــرشوع  هذا  يهدف 

يف  تونس  يف  بنزرت  مدينة  يف  املحلية  الحكومية 

واإلدارة  السليمة،  البيئية  الحوكمة  دعم  سبيل 

ذلك  ويتم  للبيئة.  الصديق  واالقتصاد  املستدامة، 

التدريبية،  والدورات  الندوات  تنظيم  طريق  عن 

ومن خالل تشجيع الشباب ومساعدتهم يف تأسيس 

طريق  وعن  املنطقة،  يف  للبيئة  صديقة  رشكات 

التشابك مع املنظامت غري الحكومية. وقد شاركت 

عرشون منظمة غري حكومية من املناطق الحرضية 

والريفية يف هذا املرشوع وهم ميلكون اآلن تصوراً 

أفضل للحوكمة السليمة ولكيفية اتخاذ القرارات.

والتنمية  البيئة  حامية  جمعية  شاركت  وكذلك 

الكيميائية  املواد  حول  دويل  استطالع  يف  ببنزرت 

االستطالع  وأظهر  االستهالكية.  املواد  يف  املوجودة 

بأن املواطنني يدركون وجود هذه املواد الكيميائية 

نرش  وتم  والبيئة.  الصحة  عىل  السلبي  وتأثريها 

األول/ كانون  شهر  يف  اإلنكليزية  باللغة  النتائج 

)APEDDUB :املشاركون يف ورشة عمل حول االقتصاد األخرض واإلدارة البيئية )تصوير

)APEDDUB :عرض ضد استخدام الزئبق يف األملغم السني )تصوير



العمل عىل الحد من مخاطر املواد الكيميائية عىل 

األوساط البيئية وصحة اإلنسان. 

الرؤية، 

األرضار  من  الحّد  يف  االسهام  و  البيئة  إستدامة 

ألي  املرافقة  الكيميائية  املواد  استعامل  نتيجة 

نشاط برشي يف كل مجاالت الحياة و التي تتسم 

بتأثريات سلبية عىل الصحة و البيئة.

األهداف

الفئات  عند  التوعية  رفع  اىل  الجمعية  تهدف 

الرشيحة  وهي  والشباب  األطفال  من  املستهدفة 

الجمعية  تعمل  كام   . القادمة  األجيال  متثل  التي 

مع  بالتنسيق  الدولية  املعاهدات  نطاق  يف 

قامت  وقد  الصلة.  ذات  الوطنية  االتصال  نقاط 

يف  نشأتها  منذ  األنشطة  من  بالعديد  الجمعية 

عدة مجاالت تهم البيئة من حيث تكون األهداف 

البيئية  األوساط  عىل  واملحافظة  الوقاية  األساسية 

داخل  الرتبوي  اإلطار  بإستعامل  املعلومات  ونرش 

املؤسسات التعليمية.

األنشطة

عىل النطاق الوطني: 

الجمعية  ــداف  أله السليم  التوجه  عىل  بحثا 

بالبيئة  املعنية  األطــراف  مع  اإليجايب  والتفاعل 

فقد  الوطنية  املؤسسات  مستوى  عىل  وسالمتها 

الربنامج الدويل لألنشطة التمكينية التفاقية 

لدعم  واإلنسان  األرض  جمعية  من  الزئبق 

عىل  الزئبق  وضع  تقرير  األردن:  التنمية، 

مستوى البلد يف األردن

بقلم زياد عالونة

سلسلة  بإجراء  واإلنسان  األرض  جمعية  قامت 

الزئبق،  مستويات  مبراقبة  مرتبطة  األنشطة  من 

بأخطار  واملعنيني  الجمهور  وعي  مستوى  ورفع 

عىل  املصادقة  إىل  والحاجة  بالزئبق،  التلوث 

اتفاقية ميناماتا. حيث جرت هذه األنشطة ضمن 

مستوى  عىل  الزئبق  وضع  لتقرير  العام  اإلطــار 

املعلومات  تقديم  يف  املساهمة  بغية  وذلك  البلد 

املصادقة  تسبق  التي  الفرتة  يف  الوطنية  لألنشطة 

بالفعل  األردنية  الحكومة  وقامت  االتفاقية.  عىل 

باتخاذ خطوات هامة للحد من الزئبق وذلك من 

خالل حظر الزئبق يف أجهزة القياس الطبية وإنشاء 

منشأة لتخزين الزئبق.

كام جرى اختبار تجريبي ملراقبة مستويات الزئبق 

التجميلية. فلم  يف األسامك وشعر اإلنسان واملواد 

تظهر أي من العينات مستوى للزئبق يفوق 1 جزء 

قضايا  إىل  باإلضافة  النتائج،  عرض  وتم  باملليون. 

وسلسلة  نرشة  خالل  من  العامة،  بالزئبق  التلوث 

من االجتامعات مع املعنيني جرت يف عدة أماكن 

من األردن.

ومن الجدير بالذكر أنه ومن خالل مشاركاتها هذه، 

حصلت جمعية األرض واإلنسان لدعم التنمية عىل 

معلومات بأن األردن سيرّسع اإلجراءات من أجل 

املصادقة عىل االتفاقية يف وقت أقرب.

Email: ziyadalawneh@gmail.com

لألجيال  البيئية  الرتبية  جمعية  عن  نبذة 

القادمة
 جمعية الرتبية البيئية لألجيال القادمة هي جمعية 

تونسية تدير أعاملها من مدينة املرىس بتونس. و 

تعمل الجمعية “أأفج” عىل دعم املجهود الوطني و 

العاملي من خالل رشاكة فاعلة مع “أينب” يف مجال 
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كام قامت إندي آكت بتنظيم عدة ورشات عمل 

املدين  املجتمع  بها  شارك  باالتفاقية  للتعريف 

واملنظامت غري الحكومية وآخرين. ونتيجة لذلك، 

أصبحت عدة منظامت غري حكومية مهتمة بشؤون 

عىل  العمل  تعزيز  يف  وتشارك  الكيميائية  املواد 

اتفاقية  ذلك  مبا يف  الكيميائية،  املواد  إدارة  قضايا 

ميناماتا حول الزئبق وغريها من القضايا الهامة يف 

لبنان. وتم تأسيس لجنة مفتوحة للمتابعة، ترتأسها 

وطنية  عمل  خطة  وضع  إىل  تسعى  آكت،  إندي 

واملجتمع  الحكومية  غري  املنظامت  إىل  تستند 

عىل  الرسيعة  املصادقة  أجل  من  وذلــك  املــدين 

إندي  نظمت  وكذلك  وتنفيذها.  ميناماتا  اتفاقية 

للمعنيني يف القطاع الصحي )عامل  آكت اجتامعاً 

املستشفيات وأطباء األسنان واألطباء(. كام أنتجت 

ووزعت مواد إعالنية لرفع مستوى وعي الجمهور 

مثل النرشات وامللصقات اإلعالنية.

تقدم  وثيقة  بصياغة  آكت  إندي  قامت  وأخــرياً، 

الخطوط العريضة للوضع الحايل للزئبق يف لبنان، 

الزئبق  عىل  تحتوي  التي  املتداولة  باملواد  وقامئة 

ومخاطر  واملصابيح(،  والبداالت  البطاريات  )مثل 

واألمور  عليها،  وأثره  اإلنسان  صحة  عىل  الزئبق 

املطلوبة للسحب التدريجي للزئبق. 

Email: najikodeih@gmail.com
Website: http://www.indyact.org/

الدكتور قديح من خالل  رشيحة من محارضة 

ورشة عمل حول معاهدة الزئبق

 LHAP’s“ مرشوع  خالل  إنشاؤه  تم  كتيب 

“ IMEAP



التقنيات 	  حول  التالميذ  توعية  عىل  العمل 

عىل  تحافظ  التي  العرصية  للفالحة  البديلة 

الصحة و املوارد الطبيعية من تربة و ماء وهواء

عىل النطاق الدويل

متثل الجمعية املنسق للمنطقة العربية ل”أينب” 

عىل  الجمعية  أنشطة  دعم  يف  ساهم  ما  وهو 

نرش  اىل  املهمة  هذه  وتهدف  العاملي.  النطاق 

الجمعيات  تضم  التي  القامئة  عرب  املعلومات 

املشاركة يف شبكة “أينب” كام تقوم بالتنسيق بني 

ادارة الشبكة و الجمعيات.

العاملية  الحملة  اطار  يف  الجمعية  شاركت  كام 

عينات  بأخذ  الطالء  من  الرصاص  عىل  للقضاء 

أفرزت  قد  و  تحليلها  لغاية  الوطنية  األسواق  يف 

التحاليل عن تواجد نسبا عالية جّدا من الرصاص 

تفوق بكثري النسب املتعارف عليها دوليا. و تعمل 

الجمعية بالتعاون مع “أينب” و السلطات الوطنية 

املعنية باألمر عىل البحث عىل سبل لوضع حّدا 

تعتمده الرشكات املصنعة للطالء. 

Email: semia.gharbi@laposte.net

املعروفة وطنيا و تصوير فيلام قصريا حول التوعية 

داخل اإلطار املدريس وهي اآلن بصدد املواصلة يف 

رصاص  دون  املدرسة  يف  قاعة  لطالء  اإلتجاه  هذا 

القاعة   “ إسم  عليها  سيطلق  دراسة  قاعة  وهي 

اإليكولوجية. “

ونشري كذلك أنه تّم اختيار الجمعية ضمن لجنتني 

وطنيتني تهم معاهدة ستكهومل و النهج االسرتاتيجي 

عىل  الجمعية  وتعمل  الكيميائيّة.  املواد  إلدارة 

عىل  للدفع   اللجان  هذه  يف  الفعالة  املشاركة 

تحقيق ما جاءت به مختلف املعاهدات.

وطنية  تظاهرات  عدة  يف  الجمعية  شاركت  وقد 

للتعريف بقامئة مبيدات اآلفات شديدة الخطورة 

و إختالل عمل نظام الغدد الصامء ونذكر من بينها:

عمل 	  إلخالل  الوطني  للمؤمتر  األوىل  الــدورة 

تم  خالله  من  الــذي  و  الصامء  الغدد  نظام 

التعريف بعمل “أينب” يف هذا املجال )2015(

املنتدى االجتامعي العاملي )2015(	 
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تكون  أن  عىل  اإلطــار  هذا  يف  الجمعية  حرصت 

بدراسة  املكلفة  الفنية  اللجنة  مراقبا ضمن  عضوا 

عىل  املصادقة  عىل  الحصول  طلبات  ملفات 

ساهمت  وقد  الفالحي  اإلستعامل  ذات  املبيدات 

يف العديد من الجلسات لألخذ بعني اإلعتبار عند 

املصادقة عىل املبيدات كيفية التوخي من خطورة 

وإستمرار  الثبات  خاصية  لها  التي  املــواد  هذه 

الرتسيات يف الرتبة و املياه )persistance( أو تلك 

التي تعمل عىل إختالل عمل نظام الغدد الصامء 

عىل  املصادقة  بسحب  العمل  تم  وقد   )EDC(

بالخاصيات املذكورة سالفا مثل  تتميز  التي   املواد 

“ Hexaconazole” وتشري إىل أن املعلومات التي 

املبيدات مرتكزة أساسا عىل ما جاء يف قامئة  تهم 

.)HHPS( مبيدات األفات شديدة الخطورة

عىل  للقضاء  العاملية  الحملة  تنظيم  نطاق  يف  أما 

خالل  الجمعية  قامت   ، الــدهــان  يف  الــرصــاص 

الدورتني )2013 و 2015( بأنشطة تتعلق مبارشة 

اليومية  الجرائد  يف  مقاالت  نرش  و  التالميذ  مع 

سامية الغريب تدير محارضة  حول املخاطر الكيميائية وصحة البيئة واإلنسان يف املنتدى االجتامعي 

)AEEFG العاملي )تصوير

حول  امللصق  فحوى  اىل  يتطلعون  األطفال 

مخاطر الرصاص خالل أسبوع العمل الدويل ملنع 

)AEEFG التسمم بالرصاص )تصوير

تتكون الشبكة العاملية IPEN من أكرث من 500 منظمة غیر حكومیة تعمل يف الشأن العام تتوزع يف 118 دولة.  تنشط أينب 

يف املجال السيايس الدويل ويف البلدان النامية بالتنسيق مع  مكاتب عاملية يف الواليات املتحدة األمريكية والسويد  و عرب مثانية 

مكاتب  إقليمية  يف أفريقيا، آسيا، وسط / رشق أوروبا وأمريكا الالتينية والرشق األوسط. تعمل  أينب عىل وضع وتنفيذ السياسات 

واملامرسات للكيامويات الغري ضارة التي تحمي صحة اإلنسان والبيئة يف جميع أنحاء العامل.

www.ipen.org / ipen@ipen.org
مستقبل خال من املواد السامة


