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هذا الشهر
»�لدعم ي�شجع �لتبذير وتغيير �لعاد�ت �آٍت«. 

�لعربي  �لمنتدى  م�ؤتمر  عليه  �أكد  ما  هذ� 

�ال�شتهالك  ح�ل  )�فد(  و�لتنمية  للبيئة 

بيروت  في  م�ؤخر�ً  عقد  �لذي  �لم�شتد�م، 

بم�شاركة 600 مندوب من 48 دولة، ون�ق�شت 

 .2015 ل�شنة  »�أفد«  تقرير  م�شامين  خالله 

بالبيانات  و�لم�ؤتمر  �لتقرير  �أو�شح  وقد 

�لماء  الأ�شعار  �لمت��زن  غير  �لدعم  �أن  و�الأدلة 

و�لطاقة و�لغذ�ء في �لمنطقة �لعربية ي�شجع 

على �أنماط ��شتهالكية تت�شم بالتبذير و�لهدر، وال ي�شاعد بال�شرورة على 

�أم��ل �لدعم  �إذ يذهب نح� 90 في �لمئة من  تخفيف �لعبء عن �لفقر�ء، 

�إلى �الأغنياء. لكن هناك �تجاهًا و��شحًا �إلى تغيير هذ� �لنمط، بحيث بد�أت 

عدة دول عربية، بما فيها دول خليجية، تطبيق �إجر�ء�ت �إ�شالحية لنظام 

�لمياه  ح�ل  خ�ش��شًا  �ل�شن�ية،  »�أفد«  لتقارير  كان  وقد  �الأ�شعار.  دعم 

هذه  �عتماد  في  كبير  �أثر  �الأخ�شر،  و�القت�شاد  �لغذ�ئي  و�الأمن  و�لطاقة 

�الإ�شالحات. كذلك �شاهم »�أفد«، من خالل تقريره ح�ل �أثر تغير �لمناخ 

على �لدول �لعربية �لذي �شدر عام 2009، وم�شاركة مندوبيه في جميع 

مر�حل م�ؤتمر�ت �لمناخ �لدولية لم�شاعدة �لمفاو�شين، في نجاح �لجه�د 

�لتي �أو�شلت �إلى �تفاقية باري�س.

في هذ� �لعدد تغطية لم�ؤتمر »�أفد« ح�ل �ال�شتهالك �لم�شتد�م، والتفاقية 

�لكرب�نية  �النبعاثات  تخفي�س  نح�  ق�ية  خط�ة  تعتبر  �لتي  باري�س 

و�إنقاذ �لب�شرية من �لتاأثير�ت �لكارثية لتغير �لمناخ. �أما م��ش�ع �لغالف 

فيتناول م��كبة وز�ر�ت �لبيئة �لعربية لع�شر �الإنترنت من خالل تقييم 

لم��قعها �الإلكترونية. وفي نم�ذجين للنقل �لم�شتد�م، مقال ح�ل تر�م 

دبي �لكهربائي، و�آخر من ري� دي جانيرو بالبر�زيل حيث �شبكة حافالت 

�شريعة وتلفريك لمجتمعات منعزلة وم�شار�ت للدر�جات �له��ئية. و�إلى 

لنائب  كلمة  �لعدد  يت�شمن  متن�عة،  وعالمية  عربية  و�أخبار  م���شيع 

�لبيئة  م�شاكل  م��جهة  ح�ل  غانم  حافظ  �لدكت�ر  �لدولي  �لبنك  رئي�س 

وماتي�س  غالي  �ألي�شاندرو  كتب  كما  للم��رد.  �أف�شل  با�شتغالل  �لعربية 

و�كرناغل من �شبكة �لب�شمة �لبيئية �لعالمية عن »عجز �آخر« للي�نان ه� 

�لعجز �لبيئي �إلى جانب �لعجز �لمالي. وفي »كتاب �لطبيعة« م��ش�عان 

م�ش�ر�ن عن حديقة �لتجارب في عا�شمة �لجز�ئر ورو�ئع �ش�ر �لطبيعة 

ل�شنة 2015.

»�لبيئة و�لتنمية«
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العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية
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د. عدنان بدران )الأردن( رئي�س املجل�س، د. عبدالرحمن العو�ضي 

)الكويت( رئي�س اللجنة التنفيذية، د. حممد الع�ضري )م�رص/الوليات 

العام الأمني  )لبنان(  �ضعب  جنيب  املجل�س،  رئي�س  نائب  املتحدة( 

خالد الإيراين )الأردن(، حممد البواردي )الإمارات(، رنـدىل بي�ضون 

)لبنان/ حبايب  نبيل  )العراق/الإمارات(،  جعفر  جميد  )لبنان(، 

)البحرين(،  حمزه  ريا�ض  د.  )لبنان(،  احلريري  �ضعد  الإمارات(، 

د. عدنان  )لبنان/الإمارات(،  مارون �ضمعان  )لبنان(،  مالك �ضّكر 

)فل�سطني/الكويت(،  �ضادق  عبدالكرمي  )الكويت(،  الدين  �ضهاب 

)الأردن/بريطانيا(،  امل�ضري  مازن  )ال�سعودية(،  الطخي�ض  د. علي 

)لبنان/الإمارات(،  اأدوني�ض ن�ضر  )لبنان/البحرين(،  اأكرم مكنا�ض 

�ضامر يون�ض )بريطانيا(

غري  �إقليمية  منظمة  )�أفد(  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى 

حكومية ال تتوخى �لربح، مقّرها بريوت. تقوم على �لع�ضوية 

هو  للمنتدى  �لرئي�ضي  �ملنتج  دولية.  منظمة  ب�ضفة  وتتمتع 

تقرير �ضنوي عن حال �لبيئة �لعربية، يتابع �لتطور�ت ويقرتح 

مبادر�ت  ومن  �لبيئية.  �مل�ضاكل  ملعاجلة  و�ضيا�ضات  تد�بري 

و�د�رة  �الأعمال،  لقطاع  �لبيئية  �مل�ضوؤولية  برنامج  �ملنتدى 

�لطاقة و�ملياه، وبناء قدر�ت هيئات �ملجتمع �الأهلي، و�لتوعية 

يف  مر�قب  ع�ضو  ب�ضفة  �ملنتدى  يتمتع  �لبيئية.  و�لرتبية 

و�لهيئة  �لعربية  �لدول  وجامعة  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  برنامج 

�ملنظمات  من  وكثري  �ملناخ  بتغري  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية 

للدر��ضات  عربي  مركز  وكاأبرز  �الأخرى.  و�لدولية  �الإقليمية 

يف  رئي�ضيًا  دورً�  �ملنتدى  يلعب  �لبيئية،  �ل�ضيا�ضات  و�ضنع 

و�ملنظمات  للحكومات  �مل�ضورة  ويقدم  �لدولية  �ملفاو�ضات 

و�القت�ضاد  �ملناخ  تغري  �تفاقات  جماالت  يف  خا�ضة  �القليمية، 

�الأخ�ضر و�لتنمية �مل�ضتد�مة.

أهداف »أفد«
يف �لبلد�ن �لعربية  البيئة والتنمية  املهتمني ب�ضوؤون  جمع 

و�ضع  يف  و�مل�ضاعدة  و�لوطنية  �الإقليميـة  �مل�ضاكـل  ملناق�ضـة 

�ل�ضيا�ضات �ملالئمة من �أجل �لت�ضدي للتحديات.

و�ال�ضتخد�م  �لبيئة  حماية  على  العربية  املجتمعات  ت�ضجيع 

�لر�ضيد للمو�رد �لطبيعية وحتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة، 

�لقر�ر  و�ضانعي  �ملخططني  بني  �الإيجابي  �لتفاعل  عرب 

وغريهم  �الإعــالم  وو�ضائل  �ملدين  و�ملجتمع  �الأعمال  ورجال 

�ضنع  يف  و�مل�ضاهمة  و�لتنمية،  �لبيئة  ب�ضوؤون  �ملهتمني  من 

�ل�ضيا�ضات �لبيئية �ملالئمة.

�لبيئية  �لرتبية  دور  دعم  طريق  عن  البيئي  الوعي  ن�ضر 

يف  �لنا�ضطة  �حلكوميـة  غري  و�ملنظمـات  �لبيئي  و�الإعـالم 

جمـال �لبيئة.

www.afedonline.org

اتفاقية املناخ حقيقة
ىلع العرب التعامل معها

للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  ي�ضعر  باري�س،  يف  للمناخ  قوية  �تفاقية  �إقر�ر  مع 
تقرير  �أعطى  �إذ  �لعملية،  هذه  من  جزءً�  كان  الأنه  باالعتز�ز  )�أفد(  و�لتنمية 

»�أفد« حول �أثر تغري �ملناخ على �لبلد�ن �لعربية، �لذي �ضدر عام 2009، حجة 

�لبلد�ن  م�ضلحة  يف  هو  �ملناخ  تغري  ملحاربة  قويًا  �تفاقًا  �أن  للمفاو�ضني  د�مغة 

�ملناخ  موؤمتر�ت  مر�حل  جميع  يف  »�أفد«  من  مندوبون  �ضارك  وقد  �لعربية. 

مل�ضاعدة �ملفاو�ضني يف �لتو�ضل �إىل نتائج متو�زنة.

�لعمل  من  ل�ضنو�ت  نتيجة  وهو  حتول.  نقطة  �لتاريخي  باري�س  �تفاق  ي�ضكل 

بينها  و�ملنظمات،  و�لنا�ضطني  �لقر�ر  و�ضانعي  �لعلماء  من  كبري  عدد  �أد�رها 

�ملرعبة  �مل�ضاعفات  وقف  �إىل  �التفاقية  تهدف  و�أ�ضدقاوؤه.  و�ضركاوؤه  »�أفد« 

لتغري �ملناخ، عن طريق خف�س �نبعاثات �لكربون يف �ملدى �لق�ضري، مع وقف 

�ملخططني  �إىل  قوية  �إ�ضارة  ير�ضل  وهذ�  و2070.   2050 بني  كليًا  �النبعاثات 

و�الأ�ضو�ق و�مل�ضتثمرين و�ملخرتعني لتعجيل �النتقال �إىل قطاع طاقة خاٍل من 

�لكربون.

�لوقود  ��ضتخد�م  وقف  ولي�س  �لكربون  �نبعاثات  تخفي�س  هو  �لهدف 

�الأحفوري. لكن �إىل حني �لتو�ضل �إىل تكنولوجيا متنع �نبعاثات �لكربون يف 

�جلو من حرق �لوقود، �ضيكون من �ل�ضعب �لف�ضل بني �الثنني يف �مل�ضتقبل. 

�لكفاءة، و�ال�ضتمر�ر  �أنه ميكن خف�س �النبعاثات عن طريق تعزيز  �لعلم  مع 

�أن  و�إىل  ماأمونة.  باأ�ضاليب  وتخزينه  �لكربون  جمع  �إىل  �لهادفة  �الأبحاث  يف 

�لعامل  دول  على  �أن  باري�س  من  �لر�ضالة  تبقى  عمليًا،  ثمارها  �الأبحاث  توؤتي 

�أن تكون م�ضتعدة للتعامل مع �قت�ضاد بال كربون خالل فرتة قد ال تتجاوز 35 

�ضنة.

متز�يدً�  �هتمامًا  �النتقالية  �لفرتة  �ضت�ضهد  �ملتجددة،  �لطاقات  جانب  و�إىل 

�لفحم  �لتي ت�ضتخدم  �لكهرباء  �إنتاج  �لطاقة و��ضتبد�ل حمطات  بتعزيز كفاءة 

ولو  �ضريع،  خف�س  لتحقيق  وذلك  �لغاز،  ت�ضتخدم  باأخرى  و�لبرتول  �حلجري 

حمدود، يف �النبعاثات.

يف  �ل�ضناعية  للدول  �لتاريخية  بامل�ضوؤولية  �التفاقية  تعرتف  حني  يف 

�النبعاثات �لتي �ضببت تغري �ملناخ، وحتّملها �مل�ضوؤولية �لرئي�ضية يف �ملعاجلة، 

مالية  م�ضاعد�ت  لقاء  �نبعاثاتها،  خف�س  على  �لدول  جميع  �تفقت  فقد 

وتكنولوجية حت�ضل عليها �لدول �لفقرية من �لدول �لغنية. و�ضيتم تقدمي هذه 

�النبعاثات.  تخفي�س  �لتز�مات  بتحقيق  م�ضروطة  دفعات،  على  �مل�ضاعد�ت 

وعلى �لدول ترتيب بيتها �لد�خلي، خ�ضو�ضًا يف ما يتعلق بتح�ضني �حلوكمة 

و�لدميوقر�طية ومكافحة �لف�ضاد.

ما جعل �التفاق ممكنًا كان حتالفًا غري م�ضبوق بني مئة دولة نامية ومتقدمة، 

مت �لك�ضف عنه قبل ثالثة �أيام من موعد �نتهاء �ملفاو�ضات، �ضم �لدول �الأكرث 

�إىل جنب مع �الحتاد  �لهادئ، جنبًا  �لكاريبي و�ملحيط  �أفريقيا وجزر  تاأثرً� يف 

قوية  �تفاقية  �ىل  �لتحالف  هذ�  دعا  وقد  وكند�.  �ملتحدة  و�لواليات  �الأوروبي 

بني  �حلو�جز  �ضقطت  �لرب�زيل،  �ن�ضمام  وبعد  �جلميع.  فيها  ي�ضارك  ملزمة 

عقب  �لتحالف  �إىل  لالن�ضمام  و�لهند  �ل�ضني  دفع  ما  �لتقليدية،  �ملجموعات 

مفاو�ضات �ضاقة.

يف  وغريها  �ل�ضني  على  �ل�ضعب  من  �ضيكون  �جلديد،  �لتحالف  هذ�  مع 

�أن ت�ضتمر يف �الختباء ور�ء  جمموعة �لدول ذ�ت �القت�ضاد�ت �ل�ضريعة �لنمو 

�إ�ضافية  مكا�ضب  على  للح�ضول  �لـ77،  جمموعة  يف  �لفقرية  �لنامية  �لدول 

بحيث  �لتفاو�س،  يف  م�ضار�ت  ثالثة  �إىل  د�ئمًا  »�أفد«  دعا  وقد  فقرية.  كدول 
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جملة عربية ت�ضدر عن

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

عن  منف�ضلة  جمموعة  �لنمو  �ل�ضريعة  �القت�ضاد�ت  ودول  �ل�ضني  �عتبار  يتم 

غريها من �لدول �لنامية �لفقرية.

�مل�ضدرة للنفط، مل تكتِف باالتفاق  ١95 دولة، مبا فيها تلك  �أن  كان مثريً� حقًا 

يف  ذلك  من  �أبعد  ذهبت  بل  مئويتني،  بدرجتني  �حلر�رة  �رتفاع  ح�ضر  على 

�لتعهد بالعمل حلد ال يتجاوز درجة ون�ضف �لدرجة. �أما �ملئة بليون دوالر �لتي 

مت �لتعهد بها �ضنويًا �بتد�ء من �ضنة 2020 ل�ضندوق �ملناخ �الأخ�ضر، فتم �عتبارها 

�لتعهد�ت  مر�جعة  �ضتتم  كما  �حلاجة.  ح�ضب  دوريًا  زيادته  حت�ضل  �أدنى  حدً� 

�لوطنية خلف�س �النبعاثات �ضنة 20١٨، بهدف زيادتها قبل بدء �لتطبيق �ضنة 

 .2025 �ضنة  من  �بتد�ء  �ضنو�ت  خم�س  كل  للتقدم  مر�جعة  و�ضتح�ضل   .2020

�نبعاثات  لوقف  مرجتى  كتاريخ   2050 �ضنة  و�ضع  هو  �الأقوى  �اللتز�م  ولعل 

�لكربون كليًا، مع �اللتز�م بعدم جتاوز �ضنة 2070 لتحقيق هذ� �لهدف.

�ل�ضاعات  حتى  و��ضتمرت  �جلد�ر،  على  �لكتابة  قر�ءة  يف  تاأخرت  قليلة  دول 

تقدم  مل  �أنها  مع  طموحة،  �أهد�ف  على  �مللزم  �التفاق  معار�ضة  يف  �الأخرية 

فنزويال  غري  �ملعار�ضة  �ملجموعة  يف  معها  يبق  مل  و�إذ  بديلة.  عملية  خطة 

ُتركت  باأنها  �ضعورها  مع  �أخريً�،  �لقبول  عليها  كان  وبوليفيا،  ونيكار�غو� 

وحيدة من �لواليات �ملتحدة و�ل�ضني.

�إىل  �لتحول  الأن  للبرتول،  �مل�ضدرة  �لدول  على  كبري  �أثر  لالتفاقية  �ضيكون 

كان  مما  �أ�ضرع  يكون  قد  �الأحفوري  �لوقود  على  �أ�ضا�ضًا  يعتمد  ال  �قت�ضاد 

متوقعًا. وعلى هذه �لدول �أن تنوع �قت�ضاد�تها �ضريعًا، وجتري تعديالت على 

ولكن  ونوعيتها.  حجمها  يخ�س  ما  يف  حاليًا،  تعتمدها  �لتي  �لنمو  �أهد�ف 

لدى هذه �لدول �لقدرة و�ملناعة باأن تعمل خالل �لفرتة �النتقالية على حتويل 

يتوخى  �قت�ضاد  وبناء  م�ضتد�م،  �جتاه  يف  لديها  �لتنمية  وخطط  �قت�ضاد�تها 

على  ولي�س  �ملتقدمة،  و�خلدمات  �الإنتاج  على  ويعتمد  �حلياة  نوعية  تعزيز 

�إىل  تتحول  �أن  �أي�ضًا  ��ضتطاعتها  ويف  �ملالية.  كما  �لطبيعية  �الأ�ضول،  ت�ضييل 

بلد�ن ر�ئدة يف �إنتاج �لطاقات �ملتجددة وت�ضديرها.

وقد تكون �ملو�زنة �ل�ضعودية ل�ضنة 20١٦ �أول ��ضتجابة قوية التفاقية باري�س. 

�لوقود  �أ�ضعار  لدعم  �لتدريجي  �الإلغاء  �أبرزها  جذرية،  تغيري�ت  �أطلقت  فهي 

على  و�حلفاظ  �لطاقة  ��ضتخد�م  يف  �لكفاءة  حتقيق  »بهدف  و�ملاء  و�لكهرباء 

بيان  يف  وجاء  �لر�ضيد«.  غري  و�ال�ضتخد�م  �لهدر  ووقف  �لطبيعية  �ملو�رد 

ر�ضمي �أن �ملو�زنة �جلديدة تهدف �إىل »حتقيق �إ�ضالحات و��ضعة يف �القت�ضاد 

�مل�ضاريع  يف  لال�ضتثمار  �أولوية  مع  �لبرتول...  على  �عتماده  وتقليل  �لوطني 

�أهمية ��ضتثنائية ل�ضدوره عن قوة  و�لرب�مج �لتنموية«. ويكت�ضب هذ� �لكالم 

نفطية عظمى، مع �أنه ال يختلف �إطالقًا عن تو�ضيات تقارير �ملنتدى �لعربي 

للبيئة و�لتنمية.

كفاءة  لتعزيز  عملية  مبادر�ت  �أطلقت  و�لبحرين  و�لكويت  �الإمار�ت  وكانت 

فعليها  �لنفطية،  غري  �لعربية  �لدول  �أما  �القت�ضاد.  وتنويع  �ملو�رد  ��ضتهالك 

باأن  و�لعامل،  �ملنطقة  يف  جديدة  حقائق  مع  للتعامل  �قت�ضاد�تها  حت�ضري 

من  �ملتوقعة  �الإمنائية  �مل�ضاعد�ت  من  وت�ضتفيد  �الإقليمي،  �لتعاون  �إىل  تتجه 

�أ�ضعاف  �ضتكون  �لتي  �خلا�ضة  �ال�ضتثمار�ت  جذب  ي�ضمل  وهذ�  �التفاقية. 

�مل�ضاعد�ت �لر�ضمية. غري �أن هذ� يتطلب تطوير مناخات مالئمة ال�ضتقطاب 

�خلا�س  �لقطاع  �إىل  قوية  �إ�ضارة  باري�س  مقرر�ت  �أر�ضلت  وقد  �ال�ضتثمار�ت. 

لتنويع ��ضتثمار�ته و�إعطاء وزن �أكرب للطاقات �ملتجددة و�لنظيفة.

�أ�ضبحت حقيقة و�أمرً� و�قعًا، وال بد من �لتعامل معها بجدية  �تفاقية باري�س 

وحكمة.

جنيب �ضعب

nsaab@afedonline.org
www.najibsaab.com
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7.39 بليون
عدد �سكان الأر�ض. وهم يزدادون نحو 

200 األف يوميًا، ويتوقع اأن ي�سبحوا 

8 باليني �سنة 2025، و9 باليني �سنة 2040.

1.6 أرض
عدد كواكب الأر�ض التي نحتاج اإليها لتاأمني 

املوارد التي ن�ستهلكها وا�ستيعاب نفاياتنا 

بالوترية احلالية.

55 بليون طن
كمية املوارد امل�ستخرجة من الأر�ض 

عام 2015.

2.1 بليون طن
كمية النفايات التي مت التخل�ض منها 

حول العامل عام 2015.

»هذه الموازنة تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل 
لبناء اقتصاد قوي... مع رفع كفاءة اإلنفاق العام، 

ومراجعة منظومة الدعم الحكومي والتدرج في التنفيذ 
لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر«

1  الملك �سلمان بن عبدالعزيز، مرتئ�سًا جمل�ض الوزراء ال�سعودي يف 2015/12/28 الذي اأقر املوازنة 

العامة ل�سنة 2016 كما اأقر رفع الدعم تدريجيًا عن اأ�سعار الوقود واملياه والكهرباء. واأكد امللك �سلمان على 

»مراعاة تقليل الآثار ال�سلبية على املواطنني املتو�سطي واملحدودي الدخل وتناف�سية قطاع الأعمال«.

»ال أسمع اعتراضاً. تم قبول اتفاقية باريس للمناخ«

2  روالن فابيو�س، وزير خارجية فرن�سا رئي�ض قمة املناخ يف باري�ض، معلنًا التفاق الدويل ملواجهة تغري املناخ 

يف 12 كانون الأول )دي�سمرب( 2015، و�سط ت�سفيق وفود 195 دولة.

»على العديد من الدول محاولة تحقيق ما نحاول نحن تحقيقه لتصبح 
خالية من انبعاثات الوقود األحفوري. سيكون ذلك صعباً، لكنه ممكن«

 3  كري�ستينا بير�سون، وزيرة التنمية ال�سرتاتيجية يف ال�سويد، التي تلقب »وزيرة امل�ستقبل«.

وتخطط ال�سويد لال�ستغناء عن الوقود الأحفوري كليًا بحلول �سنة 2030. وقد خف�ست انبعاثاتها بن�سبة %22 

بني 1990 و2015، وخالل هذه الفرتة منا ناجتها املحلي الإجمايل بن�سبة 58%، لتثبت اإمكانية ف�سل النمو 

القت�سادي عن منو النبعاثات وا�ستنزاف املوارد وتدهور البيئة.

»المد األحمر ظاهرة طبيعية نستطيع التقليل من أضرارها 
بوقف صرف مياه المجاري والصرف الصناعي إلى البحر«

4  محمد العنزي، نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة يف الكويت، معلنًا ظهور هوائم نباتية �سارة يف 

 البحر يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2015، وموؤكدًا اأن نفوق الأ�سماك ل يح�سل اإل اإذا ازدادت ن�سبتها 

بازدياد تدفق »املغذيات«.

»التكلم عن قيم الحياة وعن تقدير قيمة الغذاء والمياه مهم جداً لألوالد 
في ظل االهتمام العالمي الكبير بتغير المناخ«

5  �سلمى حايك، املمثلة املك�سيكية اللبنانية الأ�سل والنا�سطة يف مبادرات مكافحة الحرتار العاملي، 

 متحدثة عن القيم الإن�سانية والبيئية يف فيلم الر�سوم املتحركة »النبي«، املقتب�ض من كتاب

جربان خليل جربان، الذي �ساركت يف اإنتاجه.

استطالع
تشرين الثاني/كانون األول 

)نوفمبر/ديسمبر( 2015 
على موقع 
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عصر اإلنترنت
اإلمارات ومصر واملفرب يف الطليعة

وزارات البيئة العربية تواكب

كاميرا الطبيعة
أجمل الصور سنة 2015 
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اتفاق المناخ
هل ينقذ األرض؟

عطش المغرب
كيف يواجهه أهل الريف؟ 
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مع حوافز وخدمات
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البيئة العربية
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عشرات آالف الصفحات من
املعلومات البيئية ألول مرة بالعربية
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عجز آخر في اليونان
بقلم أليساندور غالي وماتيس واكرناغل

 رأي

كثريًا  اليونان  يف  العامة  املالية  ال�سوؤون  ا�ستقطبت 

واجهت  وعندما  املا�سي.  العقد  خالل  الهتمام  من 

لتقدمها  الأوىل  املراجعة  )نوفمرب(  الثاين  ت�سرين  يف  البالد 

الإ�سالحي، مبوجب اتفاقها الأخري مع دائنيها للح�سول على 

العجز  على  ال�سوء  ت�سليط  اأعيد  اإنقاذية،  لأموال  جديد  �سخ 

يف ميزانيتها وو�سعه حتت املجهر مرة اأخرى.

لكن اليونانيني يح�سنون �سنعًا اإذا نظروا اإىل نوع اآخر من 

العجز مل ينل اهتمامًا عامًا ملحوظًا ولكن قد تكون له عواقب 

اقت�سادية ل تقل خطورة. فمثل بقية منطقة البحر املتو�سط، 

بل العامل باأكمله، ل تعاين اليونان من عجز مايل فح�سب، بل 

من عجز بيئي اأي�سًا.

ووفقًا لتحليلنا يف �سبكة الب�سمة البيئية العاملية، ت�ستهلك 

البلدان املتو�سطية حاليًا من املوارد واخلدمات البيئية مرتني 

جتديده.  الإيكولوجية  نظمها  ت�ستطيع  مما  اأكرث  ون�سف 

واخلدمات  املوارد  اإىل  املثال،  �سبيل  على  اليونان،  وحتتاج 

لتلبية  مثلها،  بلدان  ثالثة  حتتاجها  التي  الجمالية  البيئية 

والألياف  الغذاء  اأجل  من  الطبيعة  على  مواطنيها  طلبات 

واحتجاز  احل�سرية  التحتية  والبنية  وال�سكن  والأخ�ساب 

الكربون. العا�سمة اأثينا وحدها حتتاج من الطبيعة اإىل 22 يف 

املئة اأكرث مما ت�ستطيع النظم الإيكولوجية يف البالد باأ�سرها 

توفريه. وبعد �سنوات من الركود القت�سادي، الذي انخف�ست 

خالله ال�سغوط على املوارد الطبيعية يف اليونان، عاد الطلب 

يرتفع من جديد ما اإن اأظهر منو الناجت املحلي الإجمايل بع�ض 

التح�سن.

لتحقيق تقدم اقت�سادي دائم، علينا ك�سر هذه احللقة بني 

منو الناجت املحلي الإجمايل وال�ستغالل املفرط للبيئة. العجز 

ويهدد  للخطر  الطاقة  م�سادر  يعر�ض  اأن  ميكن  الإيكولوجي 

مبا�سرة.  واقت�سادية  اجتماعية  عواقب  مع  الغذائي،  الأمن 

مواطنيها  �سحة  ت�سمن  اأن  اأخرى  وبلدان  اليونان  اأرادت  واإذا 

ملنع  و�سيلة  جتد  اأن  فعليها  املقبلة،  العقود  خالل  ورفاههم 

البيئي  َدْينها  عبء  يزيد  اأن  من  احلايل  القت�سادي  الن�ساط 

غري امل�ستدام.

ودائع  الإيكولوجية  املوارد  اعتبار  يجب  ذلك،  اأجل  من 

قّيمة ينبغي اإدارتها بحكمة. الراأ�سمال الطبيعي الفريد الرائع 

يجعل  ما  وهو  اأ�سولها،  اأعظم  اأحد  هو  املتو�سط  البحر  ملنطقة 

اأكرث من 200 مليون �سائح ياأتون اإىل املنطقة كل �سنة ويغذون 

يف  الف�سل  اأو  للموارد،  املفرط  ال�ستهالك  لكن  اقت�سادها. 

اإدارتها بعناية، ي�سعف القوة القت�سادية للمنطقة.

ميكنها  اإيكولوجيًا  عجزًا  تعاين  التي  البلدان  طبعًا، 

العاملية،  التجارة  خالل  من  الفجوة  من  جزءًا  ت�سّد  اأن  غالبًا 

لكن،  ال�سرورية.  الواردات  ثمن  ت�سديد  مبقدورها  كان  اإذا 

على  املعتمدة  البلدان  تعاين  قد  موؤخرًا،  اليونان  تعلمت  كما 

�سدمات  اخلارجية  الطبيعية  املوارد 

اأ�سعار  ترتفع  عندما  اقت�سادية 

قدرتها  تنخف�ض  عندما  اأو  ال�سلع 

ح�ساباتنا،  ووفق  الت�سديد.  على 

اأ�سعار  فاإن جمرد زيادة 10 يف املئة على 

ال�سلع ت�سفر عن خ�سارة امليزان التجاري يف 

ناجتها  من  املئة  يف   0.3 يعادل  ما  دولر،  بليون   7.6 اليونان 

املحلي الإجمايل.

حاًل  لي�ض  العاملية  التجارة  على  العتماد  حال،  اأي  على 

منا�سبًا للم�سكلة. بب�ساطة، ل ميكن ا�سترياد بع�ض خدمات 

النظم الإيكولوجية، مبا فيها الهواء واملاء النظيفان وتخفيف 

وموجات  كالفيا�سانات  املتطرفة  املناخية  الأحداث  حدة 

اجلفاف اإ�سافة اإىل ال�ستخدامات الرتفيهية للطبيعة.

طبيعية،  موارد  ي�ستورد  بلد  ثمة  كان  اإذا  ذلك،  من  اأهم 

اأن احلكومات ل ت�ستطيع  اآخر ي�سدرها. وكما  اأن بلدًا  فال بد 

ت�ستطيع  ل  كذلك  نهاية،  ل  ما  اإىل  �سخم  مايل  عجز  حتمل 

ميزانها  يف  كبرية  �سنوية  اختاللت  تتحمل  اأن  البلدان 

وهذا  الطبيعي،  راأ�سمالها  ت�ستنزف  اأن  دون  من  الإيكولوجي 

يوؤدي اإىل اإ�سعاف �سحتها القت�سادية.

عن  عاجزة  لي�ست  اليونان  مثل  بلدانًا  فاإن  احلظ،  حل�سن 

يف  خ�سو�سًا  للتح�سن،  واعدة  فر�سًا  توفر  املدن  الت�سرف. 

�سبيل  على  اأثينا،  والعا�سمة  وال�سكن.  النقل  مثل  جمالت 

املثال، هي هدف بديهي لتغيري ال�سيا�سات. فمعدل الب�سمة 

واأعلى  الوطني،  املعدل  من  اأعلى  هي  اأثينا  يف  ملقيم  البيئية 

مثل  اأخرى  متو�سطية  مدن  يف  املقيمني  ب�سمة  معدل  من 

بر�سلونة واإزمري وبالريمو وفالن�سيا. وقطاع النقل هو العامل 

التي  ال�سيا�سية  التدابري  اأن  يعني  ما  التباين،  هذا  يف  الأكرب 

تعزز النقل العام اأو امل�سي ميكن اأن تخف�ض العجز الإيكولوجي 

ملدينة اأثنيا.

جمال اآخر على اليونان اأن تنظر يف اتخاذ اإجراء حياله هو 

الغذاء. فالنظام الغذائي املتو�سطي الذي عمت �سهرته العامل، 

الغني باخل�سار والفواكه وزيت الزيتون وال�سمك، لي�ض �سحيًا 

اللحوم  ا�ستهالك  ارتفاع  ومع  للبيئة.  اإرهاقًا  اأقل  بل  فقط، 

املتو�سط،  البحر  منطقة  اأرجاء  يف  عة  امل�سنَّ الغذائية  واملواد 

�سوف ي�ساعد جتديد الرتكيز على الرتاث الغذائي يف تخفيف 

يف  النا�ض  �سحة  وتعزيز  العاملية  الطبيعية  املوارد  عن  احلمل 

الوقت نف�سه.

دمرته  اقت�ساد  اإحياء  على  اليونان  حكومة  تعمل  واإذ 

الذي  امل�سار  فاإن  اجلميع،  رفاهية  وحت�سني  املالية،  الكارثة 

ت�سلكه نحو ازدهار طويل الأجل يجب األ يوؤدي اإىل مزيد من 

لعجز  الت�سدي  عواقب  تتحمل  لن  فاليونان  البيئي.  التدهور 

■ على ح�ساب عجز اآخر. 

مبادرة  مدير  غ��ايل  األي�ساندرو 

الأو�سط  وال�سرق  املتو�سط  البحر 

و�سمال اأفريقيا يف �سبكة الب�سمة 

 ،)GFN( ال��ع��امل��ي��ة  البيئية 

موؤ�س�ض  واك��رن��اغ��ل  وماتي�ض 

ورئي�ض ال�سبكة.
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رجب �سعد ال�سيد  )ال�سكندرية(

نظرت اإلى غ�سن الرمان بين يدي اأبي عواد وهو يذرع 

يحمل  كرجل  بتوؤدة  يم�سي  وذهاباً.  جيئة  االأر���س 

من�سّب  تركيزه  بينما  فيها،  يفكر  وهو  العالم  هموم 

اأحكم  �سغيرين  فرعين  اإلى  المت�سّعب  الغ�سن  على 

قب�ستيه عليهما. فجاأة، بداأ الغ�سن يميل اأمامه نحو 

االأ�سفل. ومع ميالن الغ�سن التمعت وم�سة في عيني 

اأبي عواد وارت�سمت ابت�سامة عري�سة على محياه.

»هنا! البئر يجب اأن ُتحفر هنا بالتاأكيد!« كانت كلماته 

اأما عقلي  الثقة ما جعل قلبي يقفز فرحًا.  تحمل من 

التي  البور  االأر�س  لهذه  اأخ�سر  م�ستقباًل  ير�سم  فبداأ 

التي  الحقيقة  لحظة  هذه  اأ�سابيع.  قبل  ا�ستريتها 

ون�سائحهم  االأ�سدقاء  جميع  توقعات  عندها  �سقطت 

نهر  من  ترتوي  ال  اأر�س  على  مدخراتي  �سرف  بعدم 

ي�ستري  كمن  كنت  لقد  قائمة.  بئر  من  اأو  مجاور 

تغمز  ع��واد  اأب��ي  كلمات  هي  وها  الماء،  في  ال�سمك 

�سنارتي لتعلن اأن ال�سمك موجود فعاًل!

أبو عواد 
يكتشف 

الماء على 
المريخ

جنازة 
حوت 
العنبر

عبدالهادي النجار )حم�ض(

»ماذا نفعل االآن؟« �ساألت اأبا عواد.

ت�ستخرج  اأن  هو  االأول  خياران.  »اأمامك  اأجابني: 

رخ�سة ر�سمية لحفر البئر، وهذا �سيكلفك الكثير من 

�ستقوم  المائية  الموارد  اإدارة  اأن  كما  والمال،  الوقت 

بتركيب عداد على البئر لتلزمك بدفع المال لقاء �سخ 

اأن ت�ستعين باأبي المجد  اأما الخيار الثاني فهو  الماء. 

وال من  راأى  ال من  القمر،  البئر على �سوء  لك  ليحفر 

�سمع«.

الذي  اأبي المجد،  اأيام كنت على موعد مع  بعد ثالثة 

جاء قبل حلول الظالم في �ساحنته التي تحمل حفارة 

المجد  اأبي  �ساحنة  في  لفتني  ما  اأكثر  ظهرها.  على 

من  »وجعلنا  االأمامية:  واجهتها  على  خّطه  ما  هو 

فهم  فاأغ�سيناهم  �سداً  خلفهم  ومن  �سداً  اأيديهم  بين 

اختياره لهذا  المجد عن �سر  اأبا  ال يب�سرون«. �ساألت 

يكون  اأن  يتمنى  العاقل  واأن  خا�سة  الكريمة،  االآي��ة 

جميع النا�س حوله مب�سرين لكي ال تقع معه حوادث 

اأن  ال�له  به  اأرجو  دعاء  »هو  فاأجابني:  الطريق.  على 

و�سرطة  المائية  ال�سابطة  رج��ال  اأعين  عني  يكف 

رزقي  يقطع  الذي  ت�سّلطهم  من  فيريحني  المرور، 

على الدوام«.

البئر  حفر  يجب  الذي  المكان  اإلى  المجد  الأبي  اأ�سرت 

مبديًا  حفارته  ن�سب  في  الفور  على  فبا�سر  فيه. 

اإعجابه باأبي عواد: »غ�سن الرمان بين يدي اأبي عواد 

اأعثر  يحددها  التي  الموا�سع  فجميع  اأب��داً،  يخيب  ال 

تحتها على الماء. اأر�سل اأبا عواد اإلى الربع الخالي مع 

غ�سن رمان، و�ستجد دول الخليج ت�سّدر الرز والقطن 

بعد ب�سع �سنوات. لو اأن »نا�سا« ا�ستعانت باأبي عواد 

بعيد.  زمن  منذ  المريخ  كوكب  على  الماء  الكت�سفت 

باخت�سار، اأبو عواد زائد غ�سن رمان ي�ساوي ماء«.

اأعجبني ما قاله اأبو المجد على رغم المبالغة الكبيرة 

في كلماته. وقد اتفقت معه على اأن اأنام في بيتي في 

المدينة القريبة، واأعود اإليه �سباح اليوم التالي.

في الثامنة �سباحاً انطلقت ب�سيارتي عائداً اإلى االأر�س 

واأنا اأمّني النف�س ب�سرب الماء من البئر. وعلى الطريق 

المحلية،  االأخبار  ن�سرة  اإلى  الأ�ستمع  المذياع  اأدرت 

المدينة  عن  المياه  انقطاع  عن  خبر  رها  ت�سدَّ التي 

ال�سرب.  مياه  جّر  اأنبوب  في  تخريب  ح�سول  نتيجة 

فاأخذت اأحدث نف�سي: »خبر موؤ�سف اأن تنقطع المياه 

اأن  تمامًا، ويبدو  البئر في وقتها  اأتت  لقد  اأيام.  لعدة 

فترة  خالل  اأي�سًا  منها  �سي�سربون  وجيراني  اأ�سرتي 

االنقطاع هذه«.

يغ�س  المكان  راأيت.  ما  فهالني  االأر�س،  من  اقتربت 

المائية،  ال�سابطة  ورج��ال  �سرطة،  رجال  بالنا�س، 

وموظفي البلدية، وقد اأخبرني اأحد االأهالي عن وجود 

المحافظ في المكان. نظرت فراأيت نافورة ماء �سخمة 

ترتفع �ستة اأمتار في الهواء. ومن و�سط الح�سد خرج 

اأبو المجد وهو ي�سرخ: »اأعمى ال�له ب�سرك وب�سيرتك 

ال  قاحلة  جرداء  االأطراف،  مترامية  اأر�س  عواد.  اأبا  يا 

اأن  اللعين  غ�سنك  ا�ستطاع  فكيف  ماء،  فيها  يوجد 

يعثر فيها على اأنبوب جر المياه؟« 

أليس في بالد العجائب
مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد

وقرية  م  املخيَّ بني  ال�ساطئ،  اإىل  حوت  جنح 

غرب  مطروح  مر�سى  مدينة  قرب  �ساحلية  �سياحية 

ح  ترنُّ اأو  جنوح  حادثة  اأول  تلك  وكانت  الإ�سكندرية. 

وَمرج،  هرج  �ساد  املنطقة.  يف  بحري  ثديي  حليوان 

ال�سياحية  والقرية  املخيم  عمال  بني  وانت�سرت 

األقى  الذي  البحري  »الوح�ض«  عن  غريبة  حكايات 

بنف�سه على ال�ساطئ.

ب�سفتي  املخيم،  اإدارة  مكتب  يف  ا�سمي  وتردد 

البحار. فاعتربين مدير املخيم  متخ�س�سًا يف علوم 

متامًا  متورطًا  نف�سي  ووجدت  العلمي،  م�ست�ساره 

الذي  ال�سم  وهو  باجو�ض«،  »وح�ض  ق�سة  يف 

ا�سم  اإىل  ن�سبة  امل�سكني  البحري  الكائن  على  اأطلق 

هربًا  جئت  الذي  اأنا  يدي،  يف  ُ�سقط 
اأ املخيم.  موقع 

من ان�سغالت العمل، فاإذا به يطاردين يف خيمتي 

ال�ساطئية. ووجدتني اأخرج مع فريق من املتطوعني 

اإىل حيث هلك الوح�ض.

ومع اأنني ل�ست متخ�س�سًا بالثدييات البحرية، فقد 

اجلثة،  �ساحب  على  اأتعرف  اأن  ال�سهل  من  كان 

طوله  يبلغ  الذي  ال�سكل  املربع  ال�سخم  الراأ�ض  ذي 

ميكن  ل  والذي  للج�سم،  الكلي  الطول  ثلث  نحو 

العنرب،  حوت  غري  احليتان  من  اآخر  لنوع  يكون  اأن 

الذي   ،Sperm Whale بالإنكليزية  ال�سائع  وا�سمه 

الفيلم  يف  اأهاب«  »كابنت  مع  �ساهدمتوه  رمبا 

املاأخوذ عن رواية هريمان ميلفيل ال�سهرية »موبي 

ديك«، وهو ينطلق اإىل ال�سطح �ساعدًا من الأعماق 

اللبونيني  الغوا�سني  اأقدر  اأمام  فنحن  ال�سحيقة. 

على الإطالق، وهو يغو�ض م�ستعينًا مبادة �سمعية 

يفرزها ع�سو يف راأ�سه، اإن جتمدت بفعل املاء البارد 

ارتفعت كثافتها وازداد وزنها و�ساعدت احلوت على 

اإمتام الغو�ض العميق اإىل نحو 3000 مرت.

فاإن  الأ�سماك،  على  اأ�سا�سًا  العنرب  حوت  ويتغذى 

العنرب  مادة  اأ�سرعت  طعامه  يف  اأذى  �سادف 

فيه  املرغوب  غري  بالغذاء  واأحاطت  اأمعائه،  اإىل 

�سعيد  فيجدهما  املاء.  اإىل  معًا  احلوت  ليطردهما 

الفواحة،  العطرية  العنرب  مادة  وي�ستخل�ض  احلظ، 

ت�سّمى ماّدة  من  املئة  يف   25 نحو  على  حتتوي  التي 

ينت�سر  امل�سك،  رائحة  ت�سبه  رائحة  لها    ambrein
عبقها ب�سرعة كبرية وتعلق باملالب�ض.

مرتًا.   15 طوله  قارب  اإذ  �سخمًا،  احلوت  حجم  كان 

رافعة  نح�سر  اأن  فعر�سُت  به.  نفعل  ماذا  وحرنا 

عمق  يف  منطقة  اإىل  وننقله  �سخمتني،  و�ساحنة 

بعد  يتحلل  اأن  يف  اأماًل  ندفنه،  وهناك  ال�سحراء، 

واإعادة  عظامه  ا�ستخال�ض  علينا  في�سهل  �سنوات، 

ترتيبها للعر�ض يف القرية ال�سياحية، اأو يف املخيم، 

لقي  املائية.  الأحياء  متحف  اإىل  الهيكل  لإهداء  اأو 

القرتاح قبوًل على اأن نرجئ التنفيذ اإىل ال�سباح.

العنرب،  حوت  موقع  اإىل  عدُت  ال�سباح،  ويف 

لقد  اأبدًا.  بايل  على  ليخطر  يكن  مل  مبا  ففوجئت 

جاء يف الظالم من قام بف�سل الراأ�ض، وا�ستخال�ض 

الأمعاء، ومل يرتك اإل كتاًل من الدهون واللحم وبحرًا 

من الدماء.

اإىل  فطن  من  ثمة  اأن  اإدراك  ال�سعب  من  يكن  مل 

لنا  وترك  اإليهما،  ف�سعى  والأمعاء،  الراأ�ض  اأهمية 

التي  ال�ساحنة  على  لرنفعها  احلوت،  جثة  ن�سف 

�سارت بها يف اأغرب جنازة، اإىل اأغرب قرب، يف موقع 

بعيد يف ال�سحراء.
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تباهى  طاملا  الذي  لبنان،  يتحّول  اأن  املوؤ�سف  من 

م�سّدر  اإىل  العامل،  اإىل  الفكر  بت�سدير  اأبناوؤه 

على  عار  و�سمة  الفكرة  طرح  جمّرد  للنفايات. 

الذين اأخفقوا عرب ال�سنني يف اإدارة هذا امللف.

قوانني  النواب  جمل�ض  اأقر  حني  اللبنانيون  هّلل 

حتت  الوقوع  من  البلد  اأنقذت  اأنها  اعتربوا  مالية 

كان  واإذا  الدولية.  والعقوبات  املقاطعة  طائلة 

رعايته،  على  ي�سهر  مركزي  بنك  املايل  للو�سع 

البيئي مرتوك مل�سريه. فالنفايات  الو�سع  اأن  يبدو 

خطرة،  كيميائية  نفايات  ف  ت�سنَّ املفروزة  غري 

ويكفي وجود بطارية اأو م�سباح فيه بع�ض الزئبق 

لتعترب كذلك. ونقل النفايات اخلطرة عرب احلدود 

ومعاهدات،  قوانني  حتكمها  جدًا  مكلفة  عملية 

ت�سدير  يتم  عادة  م�سبقة.  اأذونات  وتتطلب 

كميات حمدودة من النفايات اخلطرة، من بلدان 

بلدان  اإىل  ملعاجلتها  مالئمة  جتهيزات  متتلك  ل 

لهيئات  تثبت  اأن  وت�ستطيع  با�ستقبالها  تقبل 

الرقابة الدولية اأن لديها املعدات الالزمة للمعاجلة 

ال�سليمة. اأما ت�سدير ثالثة اآلف طن من النفايات 

من  اأكرث  اأي  يوميًا،  وال�سناعية  واملنزلية  البلدية 

غري  �سنيعة  فعلة  فهو  ال�سنة،  يف  طن  مليون 

م�سبوقة.

يت�سابقون  واملرتزقة،  امل�سرتزقني  من  الو�سطاء، 

اإىل بلدان �سائبة  النفايات  لتقدمي عرو�ض ت�سدير 

يف  لبنان  ي�سع  وهذا  دولية.  لقوانني  تخ�سع  ل 

تقل  ل  لعقوبات  ويعّر�سه  املارقة،  الدول  خانة 

املايل  القطاع  يف  جتنبها  حاول  التي  تلك  عن 

لهذا  رّوجوا  الذين  ذلك  يدرك  فهل  وامل�سريف. 

اخليار كحل؟

يطرحون  الت�سدير  خيار  يدعمون  الذين  بع�ض 

املواد اخلطرة  النفايات قبل ت�سديرها ل�سحب  فرز 

منها. لكن اأمام هذا عقبات. فالفرز ال�سحيح يكون 

عليه،  النا�ض  لتعويد  فرتة  ويتطلب  امل�سدر،  يف 

اخلطرة،  املكّونات  جلمع  ترتيبات  يتطلب  كما 

مثل البطاريات وف�سالت مواد التنظيف وعبوات 

�سّلمنا  واإذا  وغريها.  والأدوية  الفارغة  الطابعات 

جدًل اأنه ميكن اإجناز هذه الرتتيبات وفرز النفايات 

يتم  اأن  بعد  الت�سدير  فلماذا  ت�سديرها،  قبل 

الفرز، حني ت�سبح معاجلة النفايات حمليًا �سهلة 

و�سليمة وبال خماطر؟

حمارق  باإقامة  البلديات  بع�ض  بدء  والأدهى 

حمارق  لأن  مبواقد،  اأ�سبه  هي  للنفايات،  �سغرية 

التي  احلديثة  املوا�سفات  ذات  ال�سلبة،  النفايات 

متطورة  جتهيزات  تتطلب  النبعاثات،  من  حتّد 

اإذ  قرية  كل  يف  تقام  ل  وهذه  احلجم.  وكبرية 

هناك  املحارق،  خيار  قبل  للتلوث.  هواءها  تعّر�ض 

الريفية،  للمناطق  واأرخ�ض  واأنظف  اأ�سهل  حلول 

خ�سو�سًا حني تتعاون بلدياتها يف اإطار احتادات.

وحتّول  امل�سدود،  النفق  هذا  يف  البلد  دخل  كيف 

اإىل مكّب كبري للنفايات؟

يف غياب خطة وطنية للنفايات، افُتتح مطمر يف 

الناعمة قرب بريوت عام 1998 كحل موقت لبريوت 

فرز  مركز  مع  لبنان،  جبل  من  وق�سم  و�سواحيها 

ومعاجلة للنفايات الع�سوية يف منطقة الكرنتينا. 

اإقامة مراكز فرز ومعاجلة يف جميع  كانت الفكرة 

يتم  النفايات  لإدارة  وطنية  خطة  �سمن  املناطق، 

وظلت  يح�سل،  مل  هذا  لكن  وتطبيقها.  و�سعها 

بقي  فيما  طوارئ،  بخطط  حم�سورة  املعاجلات 

الع�سوية  النفايات  وت�سبيخ  للفرز  الكرنتينا  مركز 

وحيدين  الناعمة  ومطمر  »كومبو�ست«  لإنتاج 

معاجلة  قدرة  تو�سيع  يتم  ومل  عملهما.  نطاق  يف 

النفايات الع�سوية بالت�سبيخ ول البحث عن بدائل 

ملطمر الناعمة منذ العام 1998.

حتت  احلكومة،  وعدت   2014 )فرباير(  �سباط  يف 

تاريخ  يف  الناعمة  مطمر  باإقفال  الأهايل،  �سغط 

املوعود،  التاريخ  يف   .2015 الثاين  كانون  اأق�ساه 

وملا مل تكن ح�سلت اأي ا�ستعدادات ليجاد بدائل، 

حدد وزير البيئة يوم 17 متوز )يوليو( 2015 تاريخًا 

اكت�سف  املحدد،  اليوم  يف  املطمر.  لإقفال  نهائيًا 

اإىل  الطرق  فاأغلقوا  بديل،  ول  خطة  ل  اأن  الأهايل 

�سغط  حتت  الحتجاجات.  موجة  وبداأت  املطمر 

وزارة  دعت  املرتاكمة،  النفايات  وجبال  ال�سارع 

لإدارة  مناق�سة  اإىل  عجل  على  املتعهدين  البيئة 

وتاركة  مناطق،  اإىل  لبنان  مة  مق�سّ النفايات، 

مراكز  ومواقع  العمل  طريقة  اختيار  للمتعهد 

املعاجلة.

اآب   24 يف  العرو�ض  ف�ض  مت  النفايات،  روائح  على 

)اأغ�سط�ض(، ثم اأعلن الوزير عن ال�سركات الفائزة 

يف املناطق املختلفة، وا�سفًا املناق�سة باأنها الأك�رث 

لبث  وما  لبنان.  تاري�خ  يف  و�سفافية  احرتافي�ة 

املناق�س�ة  اإلغاء  طلب  اأنه  التايل  اليوم  يف  اأعلن  اأن 

لعيوب �سابتها، وذلك بال تف�سري اأو اعتذار.

من دون الدخول يف التفا�سيل، ت�ساءل املتابعون: 

وجه،  اأف�سل  على  املناق�سات  اأمور  �سارت  لو  حتى 

هل و�سعت خطة للفرتة الفا�سلة بني اإقفال املطمر 

بديلة؟  ومواقع  حللول  اجلدد  املتعهدين  واإيجاد 

يف  امل�سوؤولون  بها  قام  التي  التح�سريات  هي  وما 

الفرتة التي �سبقت تاريخ الإقفال املوعود؟ وملاذا مل 

تتم م�سارحة النا�ض بواقع احلال قبل اأن تغمرهم 

النفايات؟

بال�سيا�سة  خمتلطة  م�سالح  هناك  اأن  �سحيح 

يتعلق  ما  فيها  مبا  الربامج،  من  الكثري  تعرقل 

هناك  اأن  اأي�سًا  ال�سحيح  لكن  النفايات.  باإدارة 

عالقة  ل  جمالت  يف  التق�سري  من  عدة  وجوهًا 

للخالفات ال�سيا�سية بها.

القناين  منع  مثاًل،  عار�ض،  الأحزاب  من  فاأيٌّ 

للم�سروبات  حاليًا  امل�ستخدمة  البال�ستيكية، 

من  اأو  زجاجية  باأخرى  واحلليب،  واملياه  الغازية 

اأنواع بال�ستيك ميكن اإعادة ا�ستعمالها، بعد فر�ض 

عند  الزبون  ي�سرتده  الفارغة  العبوات  على  �سعر 

�سيا�سي  فريق  واأي  ال�سوبرماركت؟  اإىل  اإعادتها 

عار�ض برناجمًا ملنع توزيع اأكيا�ض النايلون جمانًا 

لدفع  عليها،  �سعر  وفر�ض  ال�سوبرماركت  يف 

كان  ع؟  تب�سُّ بحقيبة  عنها  ال�ستعا�سة  اإىل  النا�ض 

عبء  تخفيف  فقط  التدبريين  هذين  �ساأن  من 

معاجلة النفايات بنحو 20 يف املئة.

وحني مت اقرتاح اإر�سال نفايات بريوت م�سافة مئة 

كيلومرت لطمرها يف عكار اأو البقاع، وبغ�ض النظر 

يف  اللجان  اأخذت  هل  املواقع،  مالءمة  مدى  عن 

الذي  النفايات،  اإدارة  يف  الأ�سا�سي  املبداأ  العتبار 

كيلومرتًا   30 عن  تزيد  م�سافة  للطمر  نقلها  مينع 

من موقع اإنتاجها؟

يبدو اأن امل�سكلة لي�ست يف خطة �سيئة، بل انعدام 

من  اأو  �سيا�سية  بخالفات  الأ�سا�ض،  من  خطة  اأي 

دونها.

عن  البحث  يتطلب  امل�سدود  النفق  من  اخلروج 

متوافرة.  وهي  لبنان،  ظروف  تالئم  بديلة  حلول 

من  جزءًا  تكون  قد  وغريها  واملحارق  فاملطامر 

لكن  منطقة.  بكل  اخلا�ض  الو�سع  وفق  احلل، 

الو�سول  قبل  تتطلب،  للنفايات  املتكاملة  الإدارة 

يف  والفرز  الكمية  تخفيف  اخليارات،  هذه  اىل 

املالئمة  غري  ال�ستهالكية  فالأمناط  امل�سدر. 

لال�ستمرار  قابل  حل  واأي  امل�سكلة،  اأ�سا�ض  هي 

ي�ستدعي تغيريًا جذريًا يف طريقة ا�ستهالك املوارد 

واإنتاج النفايات. لكن الواقع اأنه ل ميكن ا�سرتجاع 

�سنتني �ساعتا منذ ُوعد النا�ض يف �سباط )فرباير( 

2014 باإقفال مطمر الناعمة.

العمولت  �سائدي  متنع  �سجاعة  وقفة  املطلوب 

من رهن البلد ل�سنوات طويلة يف معاجلات �سيئة 

حتت  اأعلى،  بكلفة  اأخرى،  اإىل  كارثة  من  تنقله 

ا�ستخدام  الأف�سل  فمن  النفايات.  جبال  �سغط 

و�سطاء  اإليها  ي�سعى  التي  العمولت،  مبالغ 

مطمر  ا�ستخدام  اأجل  من  النفايات،  ت�سدير 

القرى املحيطة به،  الناعمة لب�سعة �سهور وتنمية 

لإدارة  عملي  برنامج  لتنفيذ  التح�سري  يتم  ريثما 

لكن  �سهرًا.   18 اإىل   12 خالل  للنفايات  متكاملة 

اأن يقبل النا�ض وعودًا جديدة من  ع  من غري املتوقَّ

املجموعات نف�سها التي خذلتهم على مّر ال�سنني.

  www.afedmag.com  »المجموعة الكاملة للمقاالت في سلسلة » أليس في بالد العجائب« على موقع مجلة »البيئة والتنمية

جعفر طّيون )بيروت( 
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تغير املناخ 
يف ُصَور

باري�س  ـ  »البيئة والتنمية«

�صور  معر�ض  باري�ض  يف  املناخ  موؤمتر  هام�ض  على  اأقيم 

لتوثيق  وقتهم  كر�صوا  مرموقني  مل�صورين  فوتوغرافية 

النظم  وتدهور  والعوا�صف  واجلفاف  اجلليدية  الكتل  ذوب��ان 

يف  عر�صها  مت  وقد  املناخ.  تغري  تاأثريات  من  ذلك  وغري  البيئية 

»املنطقة الزرقاء« قرب قاعة املفاو�صات، لتذكري قادة العامل وجميع 

■ امل�صاركني يف املوؤمتر باأهمية الق�صايا املتعلقة بتغري املناخ. 

احتماء من عا�صفة رملية 

�صحراوية في راج�صتان، الهند

جحيم على الأر�ض. م�صهد من الق�صف والدمار في حلب.

كان الجفاف الطويل الأمد وهجر مئات اآلف المزارعين اأرا�صيهم 

ونزوحهم اإلى اأحياء الفقر في المدن اأحد اأ�صباب الأزمة المدمرة. 

اإن للحروب والنزاعات اأ�صبابًا بيئية وتاأثيرات بيئية اأي�صًا
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دب قطبي يجثم وحيدًا 

على حافة كتلة ثلجية ذائبة

في اأرخبيل �صفالبارد النروجي

برمائيات على �صفير النقرا�ض. اأواخر �صفادع جبلية �صفراء الأرجل في منتزه 

كينغز كانيون بولية كاليفورنيا الأميركية، نفقت ب�صبب اكت�صاح مر�ض 

فطري قاتل موئلها مع ارتفاع معدلت الحرارة، ولم يبَق منها اإل ب�صع ع�صرات

مياه ال�صرب اأ�صا�ض الحياة، لكن نحو بليون �صخ�ض يفتقرون اإليها. 

هـذه فتاة من قبيلـة �صامبورو في �صمال غرب كينيا

تحمل »غالونين« من الميـاه يزنان 20 كيلوغـرامًا من بئر بعيـدة،

عـدة مـرات كـل يوم، لتاأمين حاجة عائلتها و�صقي اأغنامها
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رمز للمجتمع ال�صتهالكي: منطقة ميتة

في حو�ض نهر كولورادو في الوليات المتحدة 

حيث تتدفق مياه ملوثة بالمخلفات ال�صناعية 

والنفايات ومياه المجارير

13چهللا
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بحر اآرال، كازاخ�صتان، 1993. اأدى تحويل مجاري الأنهار التي كانت ت�صب في هذا البحر الداخلي، مقرونًا بانح�صار هطول الثلوج على جبال بامير، اإلى جفاف البحر 

وتقل�صه على نحو �صبه كلي. وخالل العقود الما�صية تغير المناخ المحلي ب�صكل حاد، وابتليت المنطقة بعوا�صف غبارية حملت روا�صب �صامة من الزراعات المكثفة 

وعمليات اختبار الأ�صلحة. ومع جفاف البحر ن�صاأت على قاعه مقبرة ال�صفن ال�صدئة حيث كان خليج رائع الجمال

�صبح الإع�صار �صاندي في بلدة 

�صيبرايت بولية نيوجرزي 

الأميركية. قدرت خ�صائر 

الإع�صار الذي اكت�صح غرب 

المحيط الأطل�صي عام 2012 

بنحو 75 بليون دولر، وذهب 

�صحيته 233 قتياًل على الأقل 

في ثمانية بلدان

�صورة جوية لمناجم الفحم التي تاأكل غابة كثيفة 

في جبال اآبال�ض في �صرق الوليات المتحدة

حي في مدينة �صان فرن�صي�صكو 

بولية كاليفورنيا الأميركية
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الرمال اكت�صحت منازل بلدة 

كولمان�صكوب المهجورة في 

�صحراء ناميبيا بعدما ازدهرت 

باأعمال التنقيب عن الألما�ض 

في اأوائل القرن الع�صرين

م�صخات �صدئة وبقع نفط مت�صربة من »غابة« من�صات النفط في �صواحي باكو 

عا�صمة اأذربيجان، باتت ملعبًا لأطفال الفقراء

بقايا نهر جليدي عمره 10.000 �صنة 

في جبل اأكونكاغوا، الأرجنتين
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البيئة في شهر

تراجع مقلق للمياه
الجوفّية في لبنان

ك�شفت وزارة الطاقة واملياه اللبنانية 

عن »تراجع مقلق يف م�شتويات املياه 

عزته  املناطق«،  بع�ض  يف  اجلوفية 

اال�شتغالل  اإىل  اأ�شا�شي  �شكل  يف 

تقرير  يف  والحظت  لالآبار.  املفرط 

بعنوان »تقومي موارد املياه اجلوفية 

املاحلة  املياه  ت�شّرب  اأن  لبنان«  يف 

طول  على  خطرية  م�شكلة  يطرح 

نتائج  التقرير  ال�شاطئ.ويعر�ض 

درا�شة ا�شتغرقت ثالث �شنوات، من 

خ�شائ�ض  لتحديد   ،2014 اإىل   2012

موارد املياه اجلوفية وكمياتها، علمًا 

اأوائل  منذ  تقومي  الأي  تخ�شع  مل  اأنها 

واأو�شى  الع�شرين.  القرن  �شبعينات 

�شبكات  تو�شيع  ب�شرورة  التقرير 

وال�شطحية  اجلوفية  املياه  ر�شد 

وت�شديد املراقبة على ا�شتخراج املياه 

اجلوفية وتراخي�ض االآبار.

)LMT(  ال�شورة: �شالل جزين يف ال�شتاء

السعودية تخفض 
الدعم عن الوقود 
والمياه والكهرباء

يف  ال�شعودية  امل��ال  وزارة  اأك��دت 

املالية  لل�شنة  العامة  املوازنة  بيان 

ال��وزراء  جمل�ض  اأقرها  التي   ،2016

برئا�شة  )دي�شمرب(  االأول  كانون  يف 

اأن  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك 

وتقييم  مراجعة  تعتزم  احلكومة 

ذلك  وي�شمل  احل��ك��وم��ي،  ال��دع��م 

البرتولية  املنتجات  دعم  منظومة 

ت�شعريها  واإع��ادة  والكهرباء  واملياه 

التنفيذ  يف  التدرج  يراعي  ب�شكل 

املقبلة.  اخلم�ض  ال�شنوات  خ��الل 

يف  الكفاءة  حتقيق  »بهدف  وذل��ك 

على  واحل��ف��اظ  الطاقة  ا�شتخدام 

املوارد الطبيعية ووقف الهدر«.

اأ�شعار  رف��ع  ال���وزراء  جمل�ض  واأق��ر 

الوقود واملياه والكهرباء بن�شب ت�شل 

توافقًا  اأكرث  جلعلها  املئة،  يف   67 اإىل 

مع االأ�شعار العاملية.

ـ 1.5 مليون فدان السيسي يطلق مشروع ال
املليون  ون�شف  املليون  م�شروع  ال�شي�شي  عبدالفتاح  امل�شري  الرئي�ض  اأطلق 

وبينها  الدولة،  تتبناها  التي  الكربى  القومية  امل�شاريع  �شل�شلة  �شمن  فدان، 

وحمطة  للطرق  القومي  وامل�شروع  ال�شوي�ض  قناة  يف  التفريعة  �شرق  م�شروع 

ال�شبعة للطاقة النووية، وم�شاريع البرتول واكت�شافات الغاز.

انطالق  نقطة  ميثل  »امل�شروع  اأن  اإ�شماعيل  �شريف  احلكومة  رئي�ض  واأعلن 

نحو اخلروج من الوادي ال�شيق، مبا يعمل على زيادة الرقعة الزراعية 20 يف 

ذاكرة  ي�شتعيد  باأنه  منوهًا  فدان«،  مليون   9.5 اإىل  فدان  ماليني   8 من  املئة، 

م�شر كدولة زراعية كربى و�شوف ي�شّيق الفجوة الغذائية. واأكد اأن »امل�شروع 

�شيت�شمن اأحدث التقنيات من خالل ال�شبل احلديثة يف الري، واالعتماد على 

وجنوب  ال�شعيد  خ�شو�شًا  وا�شعة،  م�شاحات  و�شيغطي  ال�شم�شية،  الطاقة 

الوادي و�شيناء والدلتا«.

فدان  األ��ف   500 لتنمية  االأوىل  مراحل،  ث��الث  اإىل  امل�شروع  تق�شيم  ومت 

فتح  مع  فدان،  اآالف   610 والثالثة  فدان،  األف   490 والثانية  وا�شت�شالحها، 

اأن املخزون اجلويف من املياه يف  نحو 13225 بئرًا جوفية، »والدرا�شات توؤكد 

املناطق كافة كبري ومتجّدد«.

حما�شيل  ت�شم  �شُتزرع  التي  املحا�شيل  اأن  فايد  ع�شام  الزراعة  وزير  واأو�شح 

الب�شل  مثل  ت�شديرية  واأخرى  ال�شفراء،  والذرة  القمح  مثل  ا�شرتاتيجية، 

حما�شيل  اىل  اإ�شافة  الطبية،  والنباتات  والنخيل  والب�شلة  ال�شوداين  والفول 

ت�شنيعية مثل بنجر ال�شكر ودوار ال�شم�ض وفول ال�شويا والتني والغوافة، اإىل 

جانب حما�شيل العنب والبطاطا والطماطم وال�شّمام والفا�شوليا.
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موافقة مسبقة لزراعة
المنغروف في أبوظبي

تطبيق  بدء  عن  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  اأعلنت 

تنفيذ  قبل  م�شبقة  موافقة  على  احل�شول  اإجراء 

)القرم(  املنغروف  اأ�شجار  لزراعة  جديدة  م�شاريع 

يف االإمارة. وذلك ل�شمان اإدارة هذه املوائل ب�شكل 

من  بيئيًا  بالنفع  �شتعود  اأنها  من  والتاأكد  اأف�شل 

دون اأن توؤثر �شلبًا على املوائل االأخرى.

�شائعًا  اأ�شلوبًا  املنغروف  اأ�شجار  زراع��ة  وتعترب 

للم�شاريع  البيئية  االآثار  لتعوي�ض  املطورين  لدى 

التنموية. وي�شمل ذلك زراعة امل�شطحات الطينية 

يف  االأ�شجار  كثافة  زيادة  اأو  ال�شاحل،  طول  على 

علمًا  املنغروف،  اأ�شجار  فيها  توجد  التي  املنطقة 

االأ�شجار  التي تغطيها هذه  املناطق  العديد من  اأن 

هي  اليوم  اأبوظبي  اأنحاء  يف  روؤيتها  ميكن  والتي 

من املناطق املزروعة.

ومتثل اأ�شجار املنغروف عن�شرًا هامًا من املنظومة 

طبيعيًا  م��الذًا  توفر  حيث  االإم��ارة،  يف  البيئية 

للحياة الفطرية وموطنًا الأنواع عديدة من الطيور 

اأنها  كما  والرخويات.  وال�شرطانات  واالأ�شماك 

غازات  متت�ض  التي  الكربون«  »بواليع  من  تعد 

توفر  اإذ  اجلمالية  قيمتها  اإىل  باالإ�شافة  الدفيئة، 

مناظر خ�شراء.

إعصاران يخلفان أضراراً جسيمة 
في جزيرة سقطرى اليمنية

�شخ�شًا   14 مقتل  عن  »ميغ«  االع�شار  اأ�شفر 

اليمنية،  �شقطرى  جزيرة  يف  اجلرحى  وع�شرات 

خلف  الذي  »ت�شاباال«  االإع�شار  على  اأي��ام  بعد 

االآالف  نزوح  اإىل  واأدى  �شقطرى  يف  قتلى  ثمانية 

»انهيار  اإىل  ال�شلطات  واأ�شارت  م�شاكنهم.  من 

باالإع�شار  اآخرين«  األفني  نحو  وت�شرر  منزل  األف 

ال�شيد  مراكب  مبئات  ا�شرارًا  اأي�شًا  اأحلق  الذي 

وت�شبب بنفوق اآالف روؤو�ض املا�شية واأحلق اأ�شرارًا 

يف   80 اأ�شبح  التي  اجلزيرة  يف  بالطرق  ج�شيمة 

املئة منها غري �شالح.

م�شافة  على  الهندي  املحيط  يف  �شقطرى  وتقع 

350 كيلومرتًا من بر اليمن، ويبلغ عدد �شكانها 50 

األف ن�شمة، معظمهم من ال�شيادين. وفيها مئات 

االأنواع من النباتات واحليوانات النادرة.

160 بليون دوالر سنوياً كلفة دعم الطاقة في دول الخليج
اأكد الرئي�ض التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي اأحمد علي االإبراهيم اأن 

كلفة دعم قطاع الطاقة يف دول املجل�ض و�شلت اإىل 160 بليون دوالر �شنويًا، وهذا املبلغ ي�شمل �شيا�شات 

عن  الدعم  رفع  م�شاألة  جديًا  تدر�ض  التعاون  جمل�ض  دول  اأن  واأ�شاف  الكهربائية.  والطاقة  الوقود  دعم 

الطاقة الكهربائية. ويف حال ا�شتمرار ازدياد معدالت اال�شتهالك احلالية فيجب عليها رفع اإنتاج الكهرباء 

ن�شئ على مدى 
ُ
اإىل ال�شعف حتى �شنة 2030. وقال: »يعني ذلك بناء حمطات خالل 15 �شنة تعادل ما اأ

60 عامًا ما�شية«. 

 اأ�شجار »دم الأخوين« النادرة

وقد اقتلعها الإع�شار
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البيئة في شهر

 من الضباب الدخاني
للمرة األولى في الصين

فجرت طبقة �شميكة من ال�شباب الدخاين غلفت 

االأول  كانون   8 يف  بيجينغ  ال�شينية  العا�شمة 

يعني  ما  اأحمر«،  »اإن��ذار  اأول   2015 )دي�شمرب( 

االأحمر  االإنذار  وتكرر  التلوث.  م�شتويات  اأعلى 

جتاهلوا  ال�شكان  معظم  لكن  اأ�شبوع.  نحو  بعد 

مي�شونه  الذي  الوقت  يقل�شوا  باأن  التحذيرات 

خارج منازلهم، كما خرقوا حظر قيادة ال�شيارات 

التي تنتهي لوحاتها باأرقام مفردة يومًا ومزدوجة 

يومًا اآخر. 

تعر�ض  احلكومي  اال�شتجابة  ن��ظ��ام  وك���ان 

اأحمر«  »اإن��ذار  اإ�شدار  لعدم  �شديدة  النتقادات 

�شابقًا خالل فرتات من ال�شباب الدخاين الكثيف 

الذي جتاوز امل�شتويات اخلطرة اإىل حد كبري.

ال�شناعات  اأن  البيئة  حماية  لوزارة  تقرير  وذكر 

يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  والكيميائية  الثقيلة 

ال�شني  �شمال  غطى  ال��ذي  الدخاين  ال�شباب 

ن�شبة  ي�شكل  الفحم  اأن  واأو�شح  اأ�شابيع.  طوال 

ال�شمال  مدن  يف  الطاقة  اإنتاج  من  املئة  يف   90

ي�شتخدم  يزال  وال  وتياجنني،  بيجينغ  با�شتثناء 

من  بداًل  ال�شمال  يف  للتدفئة  وا�شع  نطاق  على 

خطري  تلوث  يف  ي�شاهم  وهذا  النظيفة،  الطاقة 

للهواء خالل ف�شل ال�شتاء.

مواطنون ي�شورون احتفال رفع العلم 

و�شط ال�شباب الدخاين يف �شاحة تيانامنن 

يف بيجينغ، بعد اإ�شدار �شلطات العا�شمة 

اأول »اإنذار اأحمر« من تلوث خطري للهواء 

)رويرتز، 2015/12/8(

إنذار أحمر
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البيئة في شهر

 فرنسا تدشن أكبر
محطة للطاقة الشمسية

 في أوروبا
افتتحت يف جنوب غرب فرن�شا ر�شميًا 

يف  ال�شم�شية  للكهرباء  حمطة  اأكرب 

اال�شتهالك  توازي  طاقة  تولد  اأوروبا 

ال�شنوي لنحو 50 األف منزل. واأعلنت 

اأن  ت�شغلها  التي  »نيوين«  �شركة 

اأن  الطاقة ال�شم�شية قادرة اليوم على 

حتل حمل الطاقة النووية.

الت�شغيل  قيد  املحطة  هذه  ُو�شعت 

)�شبتمرب(  اأيلول  منذ  مراحل  على 

نحو  طاقتها  بكامل  وتنتج   .2015

350 جيغاواط �شاعة �شنويًا. 

ال�شبكة  اإىل  الكهرباء  تباع  و�شوف 

للكيلوواط  �شنتًا   11 ب�شعر  العامة 

الكهرباء  �شعر  �شعفي  اأي  �شاعة، 

من  اأرخ�����ض  ول��ك��ن  التقليدية، 

للجيل  امل��ق��درة  النووية  الكهرباء 

املقبل من املفاعالت.

رئيس تنزانيا
يجمع القمامة

جون  ال��ت��ن��زاين  الرئي�ض  ���ش��ارك 

ماغوفويل يف جمع القمامة اأمام مقر 

الرئا�شة يف العا�شمة دار ال�شالم، بعد 

اال�شتقالل  عيد  احتفاالت  األغى  اأن 

يف 9 كانون االأول )دي�شمرب( وجعله 

يومًا وطنيًا للنظافة.

امللقب  م��اغ��وف��ويل،  ت���ويل  ب��ع��د 

 5 يف  ر�شميًا  ال�شلطة  »ب��ل��دوزر«، 

املا�شي،  )نوفمرب(  الثاين  ت�شرين 

اتخذ �شل�شلة من اإجراءات التق�شف، 

اإنفاق  من  للحد  تعليمات  واأ�شدر 

�شفر  تقييد  ذلك  يف  مبا  احلكومة، 

االأمر  اأجنبية،  دول  اإىل  امل�شوؤولني 

املواطنني  ا�شتح�شان  لقي  ال��ذي 

نحو  ي�شكنه  ال��ذي  الفقري  البلد  يف 

معظمهم  يعترب  ن�شمة  مليون   47

ا�شتغالل  ي�شيئون  امل�شوؤولني  اأن 

منا�شبهم. 

غرامة على األكياس 
البالستيكية في 

بريطانيا تقلص 
استخدامها ٪78

�شركات  كربى  »تي�شكو«،  اأف��ادت 

اأن  بريطانيا،  يف  ال�شوبرماركت 

احلكومة  فر�شتها  التي  الغرامة 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى االأك��ي��ا���ض 

خف�ض  اإىل  اأدت  البال�شتيكية 

االأكيا�ض  لهذه  املت�شوقني  ا�شتخدام 

بن�شبة 78 يف املئة.

غرامة  فر�شت  احلكومة  وك��ان��ت 

االأك��ي��ا���ض  على  بن�شات  خم�شة 

ت�شرين  من  اعتبارًا  البال�شتيكية 

بهدف   2015 )اأك��ت��وب��ر(  االأول 

تعتزم  وهي  ا�شتخدامها.  تقلي�ض 

من  املح�شلة  االأم���وال  ا�شتخدام 

اخلريية  االأع��م��ال  يف  ال��غ��رام��ات 

اإنتاج  من  للتقليل  التوعية  وحمالت 

النفايات.

20 مليون مولود
في الصين سنة 2016

ثالثة  نحو  ت�شجيل  ال�شني  ع  تتوقَّ

بعد  �شنويًا،  اإ�شايف  مولود  ماليني 

الطفل  �شيا�شة  عن  ر�شميًا  تخّليها 

االأول  ت�شرين  اأواخ���ر  يف  ال��واح��د 

عائلة  لكل  وال�شماح   2015 )اأكتوبر( 

باإجناب طفلني.

التاريخي  التليني  ه���ذا  وي��اأت��ي 

فر�ض  على  عامًا   35 بعد  لل�شيا�شة 

ال���والدات  على  قا�شية  ���ش��واب��ط 

االنتهاكات  ب�شبب  اإدان��ات  واجهت 

ال��ت��ي ج��رت يف اإط��اره��ا، مب��ا يف 

واخللل  الق�شري  االإجها�ض  ذل��ك 

اأدت  ال��ذي  ال�شكاين  ال��ت��وازن  يف 

ال�شكان  �شيخوخة  وخ�شو�شًا  اإليه، 

وجتاوز الذكور عدد االإناث.

ويجيز هذا التعديل لنح�و 90 مليون 

وقد  ثان.  طفل  اإجناب  �شينية  امراأة 

ولد نحو 17 مليون طفل يف 2014.
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املنطقة  يف  حرارة  درجة  اأعلى  العلماء  �شجل 

وا�شتنادًا  �شنة.   115 منذ  ال�شمالية  القطبية 

املحيطات  الإدارة  ال�شنوي  التقرير  اإىل 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  اجل���وي  وال��غ��الف 

)NOAA( ارتفع معدل درجات احلرارة يف 

هذه املنطقة من �شهر ت�شرين االأول )اأكتوبر( 

مبقدار   2015 )�شبتمرب(  اأيلول  حتى   2014

وهو  ال��ع��ام،  املعدل  عن  مئوية  درج��ة   1.3

االأعلى منذ بدء الت�شجيالت عام 1900. 

درجات  »ارتفاع  �شبيرنيد:  ريك  العامل  وقال 

اأنحاء  اأ�شرع مرتني مما يف بقية  احلرارة هنا 

املنطقة  يف  يجري  ما  اأن  نعلم  ونحن  العامل. 

القطبية ال�شمالية ال يقت�شر على هذه املنطقة 

وحدها«.

طبقة  م�شاحة  اأن  �شابقًا  اأعلنوا  العلماء  وكان 

اجلليد يف املنطقة القطبية ال�شمالية تقل�شت 

اإىل الن�شف تقريبًا خالل ال�35 �شنة املا�شية. 

التي  البيئة  تدمري  اىل  اجلليد  ذوبان  ويوؤدي 

تعي�ض فيها احليوانات القطبية، وبداأت اأنواع 

من االأ�شماك الهجرة اأبعد اإىل ال�شمال.

2016 السنة الدولية للبقول
دولية  �شنة   2016 املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأعلنت 

للبقول حتت �شعار »بذور مغذية مل�شتقبل 

م�شتدام«. و�شوف تهيئ هذه ال�شنة 

ا�شتخدام  لتح�شني  فر�شة 

ال���ربوت���ني ال��ب��ق��ويل 

وت��ع��زي��ز االإن��ت��اج 

العاملي للبقول.

وت�شكل املحا�شيل 

مثل  ال��ب��ق��ول��ي��ة، 

والف�شولياء  العد�ض 

واللوبياء،  وال��ب��ازالء 

�شلة  من  اأ�شا�شيًا  ج��زءًا 

وتوّفر  العاملية.  االأغ��ذي��ة 

الربوتني  من  حيويًا   م�شدرًا 

االأمينية،  واالأح��م��ا���ض  النباتي 

وينبغي تناولها كجزء من نظام غذائي �شحي ملعاجلة البدانة والوقاية من االأمرا�ض املزمنة مثل ال�شكري 

واأمرا�ض اأوعية القلب وال�شرطان. 

التي  النيرتوجني  تثبيت  خوا�ض  ولها  للحيوانات،  النباتي  للربوتني  هامًا  م�شدرًا  اأي�شًا  البقول  وتوفر 

ت�شاهم يف زيادة خ�شوبة الرتبة.

القطب الشمالي: حرارة قياسية 
وسخونة أسرع من المعدل العالمي

بلورات ملح
على ورق المنغروف

تفرز �شجرة املنغروف امللح من خالل غدد 

خا�شة على �شطوح اأوراقها. وهذه اإحدى 

ال�شجرة  هذه  متكن  التي  التكيف  ميزات 

من العي�ض يف املياه املاحلة.

ضحايا الضجيج 10 آالف
في أوروبا سنوياً 

فرن�شا  �شكان  من  املئة  يف   27 اأن  درا�شة  اأظهرت 

ممن يعي�شون يف مدن كبرية يعانون من م�شاكل 

كبرية.  �شحية  م�شاكل  لهم  يخلق  ما  ال�شو�شاء، 

�شملت الدرا�شة 11 بلدًا، وجاءت فرن�شا يف املرتبة 

الثالثة يف الئحة اأكرث الدول �شجيجًا بعد الواليات 

املتحدة وايطاليا. وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن 27 يف 

املئة من �شكان املدن الفرن�شية )خ�شو�شًا باري�ض، 

م�شاكل  من  يعانون  تولوز(  مر�شيليا،  ليون، 

من  املئة  يف   7 قال  التي  ال�شو�شاء  ب�شبب  عديدة 

وجاءت  للغاية.  مرتفعة  اإنها  اآراوؤه��م  امل�شتطلعة 

يف  ولكنها  فرن�شا،  يف  �شجيجًا  املدن  اأكرث  باري�ض 

املرتبة الثانية بعد نابويل وقبل بروك�شل ولندن.

على  جدًا  �شيئًا  اأثرًا  لل�شو�شاء  اأن  الدرا�شة  ذكرت 

االرتياح  بعدم  االح�شا�ض  على  يقت�شر  ال  ال�شحة 

اإ�شابة  اإىل  ت��وؤدي  فهي  ال�شيق.  اأو  االنزعاج  اأو 

ال  بن�شبة  ال�شمعي  اجلهاز  يف  باأمرا�ض  ال�شكان 

تقل عن 30 يف املئة، وهذا يعتمد على املنطقة التي 

وقته.  فيه  مي�شي  الذي  املكان  اأو  املرء  فيها  ي�شكن 

ونفاد  الرتكيز  وعدم  االأرق  ال�شحية  امل�شاكل  ومن 

ال�شرب )30%(، وعدم التحمل والع�شبية )%33(، 

 .)%30( اأحيانًا  قويًا  يكون  �شداع  من  واملعاناة 

ك�شفت  عندما  ذلك  من  اأبعد  الدرا�شة  وذهبت 

االإ�شابة  اإىل  اأي�شًا  ت��وؤدي  قد  ال�شو�شاء  اأن  عن 

وذكرت  الدماغ.  يف  وبجلطة  ال�شرايني  باأمرا�ض 

اأن ال�شو�شاء تقتل نحو 10 اآالف �شخ�ض �شنويًا يف 

اأوروبا، خ�شو�شًا يف مدنها الكربى ال�شاخبة.
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وزارات البيئة العربية
اإلمارات ومصر واملغرب يف الطليعة

موضوع الغالف
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يف عصر اإلنترنت

عبدالهادي النجار  

 ،2002 للعام  العربية  الإن�سانية  التنمية  تقرير  قدم 

الكثري  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  اأعده  الذي 

ا�ستخدام  اأن  اإىل  اأ�سار  فهو  واملقلقة.  املثرية  احلقائق  من 

اأخرى  منطقة  اأي  يف  منه  اأقل  العربية  الدول  يف  املعلوماتية 

 0.6 الإنرتنت  م�ستخدمي  ن�سبة  تتجاوز  مل  حيث  العامل،  من 

يف املئة، وكان 1.2 يف املئة فقط من املواطنني ميلكون جهاز 

كومبيوتر �سخ�سيًا.

وقد ركز التقرير اآنذاك على نقطة يف غاية الأهمية، وهي 

اأن ال�سيا�سات العربية التي حتاول الت�سدي لفجوة املعلومات 

مثل  لكن  الت�سالت.  لقطاع  التحتية  البنية  على  تركز 

النتائج  اإىل  توؤدي  لن  اأهميتها،  رغم  على  ال�سيا�سات،  هذه 

املرجوة ما مل تقم الدول العربية باإيالء اهتمام مماثل لعن�سر 

باللغة  هي  الإنرتنت  على  املتاحة  امل��واد  فمعظم  املحتوى. 

النكليزية التي ل تتقنها اإل ن�سبة �سغرية من ال�سكان. وقلة 

على  بالعربية  املتوفرة  املواد 

الإن��رتن��ت حت��رم امل��واط��ن 

املرجوة  املنافع  من  العربي 

يف ع�سر املعلومات.

خالل ال�سنوات املا�سية، 

م�ستخدمي  ع���دد  ازداد 

العربي  العامل  يف  الإنرتنت 

فاللغة  م��ط��رد،  ب�سكل 

مع  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ع��رب��ي��ة 

املرتبة  يف   2015 منت�سف 

اللغات  ك��اأك��ر  ال��راب��ع��ة 

على  ا�ستخدامًا  العاملية 

نشرت مجلة »البيئة والتنمية« يف عدد أيلول )سبتمبر( 2003 
نتائج استطالع أجرته عن املواقع البيئية العربية ىلع اإلنترنت، 

خلص إلى أن معظم املواقع الحكومية تضع الترويج والدعاية 
غاية لها بدالً من تقديم املعلومة املفيدة واإلعالم الهادف. 

فما الذي تغير خالل االثني عشر عامًا التي مضت؟
يف هذا التقرير تفتح مجلة »البيئة والتنمية« من جديد ملف 

املواقع اإللكترونية لوزارات البيئة العربية، وتضع بين أيدي 
قرائها نتائج تقييم لهذه املواقع قام به مختصون يف اإلعالم 

البيئي ومطّورو مواقع حكومية ىلع اإلنترنت

 وزارة الطاقة واملعادن

واملاء والبيئة، املغرب

environnement.gov.ma

وزارة البيئة واملياه، الإمارات

moew.gov.ae  
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موضوع الغالف

و�سهدت  والإ�سبانية.  وال�سينية  الإنكليزية  بعد  الإنرتنت 

جتاوز  امل�ستخدمني  عدد  يف  تزايدًا  اللغة  هذه 

6000 �سعف بني عامي 2000 و2015.

ال��دويل  الحت��اد  تقديرات  ووف��ق 

 40.3 لدى   ،2015 للعام  لالت�سالت 

ات�سال  العربية  البيوت  من  املئة  يف 

من  املئة  يف   42.8 اأن  كما  بالإنرتنت، 

ون�سبة  كومبيوتر.  متلك  العربية  البيوت 

م�سرتكي الهاتف املحمول اإىل عدد ال�سكان 

من  يوجد  اأي  املئة،  يف   108.2 هو  العرب 

من  ن�سبة  اأما  واح��د.  ا�سرتاك  من  اأكر  لديه 

فقد  العربي  العامل  يف  الإنرتنت  ي�ستخدمون 

املئة  يف   90 تتجاوز  وهي  املئة،  يف   37 اأ�سبحت 

والبحرين  قطر  مثل  اخلليجية  البلدان  بع�ض  يف 

والإمارات.

الناحية  من  العربي  لالإنرتنت  ثورة  الأرق��ام  هذه  متثل 

م�سدرًا  اأ�سبحت  »الويب«  �سبكة  اأن  اإىل  وت�سري  التقنية، 

هل  ولكن،  العرب.  بني  املعارف  وتبادل  للتوا�سل  اأ�سا�سيًا 

منها؟  وا�ستفادت  الثورة  هذه  العربية  البيئة  وزارات  واكبت 

وكيف كان اأداء مواقعها احلكومية على الإنرتنت؟

جملة  من  بتكليف  واملخت�سني،  اخلرباء  من  فريق  اأجرى 

»البيئة والتنمية«، تقييمًا ملواقع وزارات وهيئات البيئة العربية 

على الإنرتنت، اآخذين يف العتبار اأربعة مكونات اأ�سا�سية هي: 

املحتوى، التفاعل، الت�سميم، التواجد واإغناء املحتوى. 

محتوى املوقع
تقييم  يف  الأولوية  يحتل  املحتوى  اأن  التقييم  فريق  اعترب 

من  عالم�ة  وثالثني  بخم�ض  �ه  خ�سّ ولذلك  الإنرتنت،  مواقع 

اأ�سل مئة. ويق�س�د باملحتوى ما يت�سمنه املوقع من تغطيات 

ترتيب املواقع الإلكرتونية لوزارات اأو هيئات البيئة يف 14 دولة عربية )تقييم اإجمايل(

املجموع )من 100(املوقع الإلكرتوين الر�سميالوزارة / الهيئةالدولةاملرتبة

moew.gov.ae91.30وزارة البيئة واملياهالإمارات1

eeaa.gov.eg83.20وزارة البيئةم�سر2

environnement.gov.ma75.15وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةاملغرب3

pme.gov.sa67.35الرئا�سة العامة لالأر�ساد و حماية البيئةال�سعودية4

moe.gov.lb67.00وزارة البيئةلبنان5

epa.org.kw58.20الهيئة العامة للبيئةالكويت6

moen.gov.sy57.05وزارة الدولة ل�سوؤون البيئة�سورية7

moe.gov.qa56.63وزارة البيئةقطر8

moen.gov.iq49.33وزارة البيئةالعراق9

environnement.nat.tn46.10وزارة البيئة والتنمية امل�ستدامةتون�ض10

environment.pna.ps44.70وزارة �سوؤون البيئةفل�سطني11

moenv.gov.jo43.70وزارة البيئةالأردن12

moeca.gov.om28.80وزارة البيئة وال�سوؤون املناخيةُعمان13

www.mre.dz28.48وزارة املوارد املائية والبيئةاجلزائر14

مالحظة:  هناك 8 دول عربية من دون موقع فاعل لوزارة البيئة على الإنرتنت لأ�سباب خمتلفة

اإخبارية لن�ساطات الوزارة والفعاليات البيئية الوطنية واأخبار 

اإقليمية ودولية، كما يلحظ ما يقدمه املوقع يف جمال التوعية 

اإ�سافة  واأدل��ة.  وعرو�ض  واأفالم  و�سور  مقالت  من  البيئية 

اإىل ذلك، على املوقع اأن يحتوي على التقارير الدورية ونتائج 

الختبارات والقيا�سات وخال�سات امل�ساريع البيئية الوطنية.

املواد  على  املوقع  ي�ستمل  اأن  يجب  املحتوى،  من  وكجزء 

والقرارات  واملرا�سيم  كالقوانني  الوطنية  البيئية  الت�سريعية 

متت  التي  الدولية  التفاقيات  ن�سو�ض  وكذلك  الر�سمية، 

امل�سادقة عليها. وكاأي موقع حكومي، يجب اأن يوفر حمتوى 

غري تخ�س�سي، كاإعالنات الوزارة اخلا�سة بامل�ساريع والعقود 

اطلع  وقد  وامل�سابقات.  املتاحة  العمل  فر�ض  اإىل  بالإ�سافة 

دون  من  العام  وم�سمونها  املحتويات  عناوين  على  الفريق 

اخلو�ض يف دقتها.

عالمات  خم�ض  الفريق  منح  وقد  مئة.  العالمات  جمموع 

من اأ�سل مئة للمواقع التي حتتوي على عمل ا�ستثنائي يعترب 

وزارة البيئة، م�صر

eeaa.gov.eg

الرئا�صة العامة للأر�صاد وحماية البيئة، ال�صعودية

pme.gov.sa
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مميزًا بني جميع املواقع. 

حلت الإمارات يف املرتبة الأوىل، ح�سب نوعية املحتوى، 

تليها م�سر ولبنان وال�سعودية وفل�سطني.

التفاعل
اإىل  املوقع  ي�سعى  الذي  التفاعل  مقدار  التقييم  فريق  اأعطى 

عالمة  بع�سرين  وخ�سه  التقييم،  يف  رئي�سيًا  اعتبارًا  حتقيقه 

ي�ستخدمها  التي  الأدوات  بالتفاع�ل  ويق�سد  مئة.  اأ�سل  من 

املوقع لتعزيز التوا�سل وامل�ساركة بني زواره من جهة واإدارته 

والوزارة عمومًا من جهة اأخرى.

ب�سكل  لزواره  املوقع  يوفر  اأن  يجب  التفاعل،  هذا  لتحقيق 

واأل  الإلكرتوين،  والربيد  كالهاتف  الت�سال  معلومات  �سهل 

اأو  معقدة  مهمة  الب�سيطة  املعلومات  هذه  عن  البحث  يكون 

م�ستحيلة. كذلك يجب اأن ي�ستفيد املوقع من الأدوات التقنية 

الإلكرتونية  النماذج  توفري  خ�سو�سًا  لالإنرتنت،  ال�ستثنائية 

وا�ستطالعات  ال�ستمارات  واأي�سًا  والقرتاحات،  لل�سكاوى 

واآنية،  دورية  تفاعل  و�سائل  يحوي  اأن  املفيد  ومن  ال��راأي. 

واملحادثة  الدورية  والر�سائل  املوقع  يف  ال�سرتاك  كخدمات 

الفورية وغريها.

التفاعل،  اإتاحة  ح�سب  الأوىل،  املرتبة  يف  الإمارات  حلت 

تليها م�سر و�سورية وقطر وتون�ض.

التصميم
حمتواه  يدعم  مل  ما  ناجحًا  يكون  اأن  اإلكرتوين  ملوقع  ميكن  ل 

املوقع  ت�سميم  التقييم  فريق  خ�ض  ولذلك  جيد.  بت�سميم 

بع�سرين عالمة من اأ�سل مئة.

بحت،  جمايل  اأ�سا�ض  على  املواقع  ت�سميم  تقييم  يكن  مل 

ت�سميم  يف  عليها  املتعارف  التقنية  القواعد  على  اعتمد  بل 

املواقع واللتزام بتحقيق هذه القواعد يوؤدي عادة اإىل ت�سميم 

اأن  اعتمادها  مت  التي  التقنية  القواعد  ومن  وعملي.  جميل 

اإىل  الو�سول  ميكن  بحيث  ال�ستخدام،  �سهل  املوقع  يكون 

معظم املعلومات بثالث نقرات على الأكر، وتكون كتل املوقع 

موزعة وموظفة ب�سكل جيد.

الأ�سخا�ض  من  للنفاذ  قاباًل  املوقع  يكون  اأن  يجب  كذلك 

وخطوط  الألوان  يف  جيد  تباين  با�ستخدام  وذلك  العاديني، 

اأخذ  متى  مميزًا  الت�سميم  ويكون  مقروءة.  واأنواع  باأحجام 

الروؤية  يف  م�ساكل  من  يعاين  من  متطلبات  العتبار  بعني 

كامل�سابني بعمى الألوان وحمدودي النظر.

يف  �سريعًا  املوقع  يكون  اأن  يجب  �سبق،  ما  اإىل  اإ�سافة 

املختلفة  الت�سال  اأجهزة  مع  متوافقًا  يكون  واأن  التحميل، 

ومع  اخلليوية،  والهواتف  اللوحية  والأجهزة  كالكومبيوتر 

املت�سفحات احلديثة مثل كروم وفايرفوك�ض و�سفاري.

الت�سميم،  جودة  ح�سب  الأوىل،  املرتبة  يف  املغرب  حل 

تليه الإمارات والكويت وم�سر و�سورية.

التواجد وإغناء املحتوى
يف  م�ساهمته  مدى  عن  الإنرتنت  على  املوقع  تواجد  يعرب 

خدمة زواره، وقد مت تخ�سي�ض ع�سرين عالمة من اأ�سل مئة 

لذلك. ومن اأجل التقييم، مت النظر اإىل مدى م�ساهمة املوقع 

ال�سفحات  عدد  خالل  من  الإنرتنت،  على  املحتوى  اإغناء  يف 

املوؤر�سفة يف حمرك البحث »غوغل« كواحد من اأهم املوؤ�سرات 

مع�دل  تقييمه�ا  مت  التي  املوؤ�س�رات  ومن  املوقع.  تواجد  على 

الإنرتنت  مواقع  مع  والرتابط  �سنويًا،  ال�سفحات  حتديث 

اإىل  ا�ستن�ادًا  املوق�ع  ِق�دم  التقييم  ف�ريق  حلظ  وقد  الأخرى. 

املقالت  اأوىل  وتاريخ  به  اخلا�ض  النطاق  ا�سم  ت�سجي�ل  تاريخ 

التي ظهرت فيه.

حلت ال�سعودية يف املرتبة الأوىل، ح�سب التواجد واإغناء 

املحتوى، يليها املغرب والإمارات وم�سر ولبنان.

وزارة البيئة، لبنان

moe.gov.lb

الهيئة العامة للبيئة، الكويت

epa.org.kw

وزارة الدولة ل�صوؤون البيئة، 

moen.gov.sy  صورية�

وزارة �صوؤون البيئة، فل�صطني  

environment.pna.ps
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موضوع الغالف

شمولية التقييم
يف  البيئة  وزارات  جميع  مواقع  تقييم  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

الدول املن�سوية حتت مظلة جامعة الدول العربية وعددها 22 

دولة. لكن التقييم الفعلي مل ي�سملها جميعًا وفق ما ياأتي:

موقعًا،   14 هو  بالتقييم  امل�سمولة  الوزارات  مواقع  عدد   ●

اخ�ساعه  ميكن  معتربًا  وت�سميمًا  حمتوى  متلك  التي  وهي 

لوزارة  خ�سي�سًا  ومكّر�ض  م�ستقل  نطاق  ا�سم  مع  للتقييم 

الإمارات،  الأردن،  هي:  التقييم  �سملها  التي  الدول  البيئة. 

عمان،  العراق،  �سورية،  ال�سعودية،  اجلزائر،  تون�ض، 

اأخذ  وقد  املغرب.  م�سر،  لبنان،  الكويت،  قطر،  فل�سطني، 

بعني العتبار عند تقييم موقع وزارة البيئة العراقية موقعها 

وزارة  مع  دجمها  قبل  وذلك  مفعاًل،  يزال  ل  الذي  ال�سابق 

ال�سحة لت�سبحا وزارة ال�سحة والبيئة، علمًا اأن موقع الوزارة 

اجلديدة يكاد يخلو حاليًا من اأي حمتوى يخ�ض البيئة.

● مل ي�سمل التقييم 6 دول عربية هي البحرين وجزر القمر 

وزارات  لأن  وموريتانيا،  وال�سومال  وال�سودان  وجيبوتي 

م�ستقاًل  موقعًا  تكّر�ض  مل  الدول  هذه  يف  البيئة  هيئات  اأو 

كان  واإن  بالتقييم،  جديرًا  حمتوى  ي�سم  الإنرتنت  على  لها 

األ يكون هناك موقع  بع�سها ميلك ا�سم نطاق. واملفارقة هنا 

مواطنوها  يحظى  التي  البحرينية  البيئة  لوزارة  خم�س�ض 

من  املئة  يف   91 اإىل  ت�سل  الإنرتنت  اإىل  مرتفعة  نفاذ  بن�سبة 

عدد ال�سكان.

● مل ي�سمل التقييم دولتني عربيتني هما ليبيا واليمن، 

اإذ ل ت�سم حكومتا هاتني الدولتني حاليًا وزارة للبيئة.

ن�سبته  ما  متّثل  التقييم  �سملها  التي  املواقع  فاإن  بالتايل، 

64 يف املئة من الدول العربية، ومل ي�سمل التقييم 27 يف املئة 

من الدول العربية لعدم وجود موقع »ويب« معترب لوزارات 

العربية  الدول  من  املئة  يف   9 ي�سمل  مل  وكذلك  فيها،  البيئة 

هي التي ل توجد لديها وزارة للبيئة.

النتائج
ت�سّدر املوقع الإلكرتوين لوزارة البيئة واملياه الإماراتية جميع 

مبجموع  وذلك  الإنرتنت،  على  العربية  البيئة  وزارات  مواقع 

 100 اأ�سل  من  عالمة   91.3 اإىل  و�سلت  العالمات  من  مرتفع 

ترتيب مواقع وزارات البيئة

ح�سب اإتاحة التفاعل

ترتيب مواقع وزارات البيئة

ح�سب نوعية املحتوى

 املجموعالدولةاملرتبة

)من 100(

100.00ال�سعودية1

94.00املغرب2

93.00الإمارات3

88.00م�سر4

77.00لبنان5

60.00قطر6

35.00العراق7

33.00تون�ض8

29.00الأردن9

29.00�سورية10

20.00اجلزائر11

19.00فل�سطني12

16.00ُعمان13

15.00الكويت14

 ترتيب مواقع وزارات البيئة

ح�سب التواجد واإغناء املحتوى

ترتيب مواقع وزارات البيئة 

ح�سب جودة الت�سميم

 املجموعالدولةاملرتبة

)من 100(

85.50املغرب1

84.50الإمارات2

81.50الكويت3

76.00م�سر4

68.00�سورية5

61.00العراق6

54.50اجلزائر7

48.50فل�سطني8

47.50لبنان9

44.00الأردن10

43.50قطر11

42.50تون�ض12

39.50ال�سعودية13

34.50ُعمان14

 املجموعالدولةاملرتبة

)من 100(

93.00الإمارات1

66.00م�سر2

64.00�سورية3

63.00قطر4

50.00تون�ض5

50.00ال�سعودية6

44.00لبنان7

43.00العراق8

40.00الكويت9

39.00اجلزائر10

30.00الأردن11

27.00ُعمان12

27.00املغرب13

23.00فل�سطني14

 املجموعالدولةاملرتبة

)من 100(

92.00الإمارات1

92.00م�سر2

91.00املغرب3

88.00لبنان4

77.00ال�سعودية5

76.00فل�سطني6

74.00الكويت7

71.00�سورية8

66.00الأردن9

61.50العراق10

60.00تون�ض11

59.50قطر12

38.00ُعمان13

16.50اجلزائر14

وزارة البيئة، قطر

moe.gov.qa

وزارة البيئة، العراق

moen.gov.iq
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عالمة متاحة. وقد متّيز مبحتواه اجليد وخدماته التفاعلية 

التي يتفرد بها عن بقية املواقع.

ويف املرتبة الثانية جاء موقع وزارة البيئة امل�سرية مبجموع 

البيئة  وزارة  ملوقع  مناف�سًا  املحتوى  يف  وكان  عالمة.   83.20

يقدمه�ا  التي  التفاعلية  اخلدمات  اأن  اإل  الإماراتية،  واملياه 

معترب  بفارق  الإماراتية  الوزارة  موق�ع  م�ستوى  دون  جاءت 

واإن ج�اء يف املرتبة الثاني�ة عربيًا من حيث هذه اخلدمات.

املغرب  يف  والبيئة  وامل��اء  واملعادن  الطاقة  وزارة  موقع 

حل يف املرتبة الثالثة مبجموع قدره 75.15. وقد �ساعده يف 

الإمارات  موقعي  مع  التناف�سي  حمتواه  الرتتيب  هذا  حتقيق 

جميع  بني  الأف�سل  كانت  التي  ت�سميمه  وجودة  وم�سر، 

على  للمحتوى  دعمه  وكذلك  العربية،  البيئة  وزارات  مواقع 

الإنرتنت حيث حل يف املرتبة الثاني�ة بعد موقع ال�سعودية. 

يف  كانت  املغربية  البيئ�ة  وزارة  موق�ع  �سعف  نقطة  ولكن 

الأخرية  قبل  املرتبة  يف  فحل  الزوار  مع  التفاعل  اإتاحته  عدم 

لهذا العن�سر.

لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  موقع  حل  الرابعة  املرتبة  يف 

 .67.35 هي  اإجمالية  بعالمة  ال�سعودية  يف  البيئة  وحماية 

وذلك بف�سل دعمه ال�ستثنائي للمحتوى العربي التخ�س�سي 

يف  التامة  والعالمة  الأوىل  املرتبة  حقق  اإذ  الإنرتنت،  على 

تواجده على الإنرتنت. ولكن الأمر الكارثي يف هذا املوقع هو 

ال�ستثنائية  حمتواه  �سخامة  يواكب  مل  الذي  ت�سميمه  �سوء 

يف  منه  اأ�سواأ  يكن  ومل  الأخ��رى،  الويب  مواقع  جميع  بني 

الت�سميم �سوى موقع وزارة البيئة الُعمانية.

البيئة  وزارات  مواقع  اأول  هو  اللبنانية  البيئة  وزارة  موقع 

العربية، اإذ تعود اأوىل �سفحاته اإىل ت�سرين الثاين )نوفمرب( 

1997. لكنه جاء يف املرتبة اخلام�سة مبجموع 67 عالمة، وقد 

�ساعده يف احل�سول على هذه املرتبة حمتواه اجليد وتواجده 

القدمي على ال�سبكة العاملية.

مواقع  الرتتيب،  بح�سب  متو�سطة،  مراكز  يف  وجاءت 

وتون�ض  والعراق  وقطر  و�سورية  الكويت  يف  البيئة  وزارات 

وفل�سطني والأردن. 

وحل يف املرتبتني الأخريتني موقع وزارة البيئة وال�سوؤون 

يف  والبيئة  املائية  املوارد  وزارة  وموقع  ُعمان،  يف  املناخية 

لتح�سني  عمله  ميكن  مما  الكثري  يوجد  حيث  اجل��زائ��ر، 

تناف�سية هذين املوقعني.

وزارات  ملواقع  الإجمالية  التقييم  عالمة  اأن  املالحظ  من 

اإىل  النفاذ  العربية كانت تتنا�سب مع ن�سبة  الدول  البيئة يف 

الإنرتنت التي يتمتع بها مواطنو هذه الدول. وت�ستثنى من 

التي  و�سورية  والعراق  م�سر  يف  البيئة  وزارات  مواقع  ذلك 

وعلى  الإنرتنت.  اإىل  النفاذ  معدلت  فاق  بتقييم  حظيت 

ُعمان  يف  البيئة  وزارات  مواقع  تقييم  كان  ذلك  من  العك�ض 

النفاذ ول يتنا�سب معها.  اأدنى من معدلت  وقطر والكويت 

وذلك باعتبار اأن معدلت النفاذ اإىل الإنرتنت تعطي موؤ�سرًا 

لالإنرتنت،  املواطنني  ا�ستخدام  ومدى  التقني  الو�سع  على 

وبالتايل من املفرت�ض اأن يواكب ذلك اهتمام متزايد بالتواجد 

للو�سول  اأكرب  الفر�سة  تكون  حيث  الإنرتنت  على  احلكومي 

■ اإىل املواطن ب�سكل مبا�سر. 

وزارة البيئة، الأردن

moenv.gov.jo

environnement.nat.tn   وزارة البيئة والتنمية امل�صتدامة، تون�س

وزارة البيئة وال�صوؤون 

املناخية، ُعمان  

moeca.gov.om

www.mre.dz  وزارة املوارد املائية والبيئة، اجلزائر
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للبيئة  العربي  المنتدى  �شارك 

 COP21 والتنمية في قمة المناخ

التي عقدت في باري�س في كانون 

الأول )دي�شمبر( 2015، بوفد �شم 

عربية  دول  خم�س  م��ن  اأع�شاء 

مختلفة.  قطاعات  اإل��ى  ينتمون 

نجيب  العام  الأمين  الوفد  و�شم 

الدكتور  الرئي�س  ونائب  �شعب 

�شاركا  اللذين  الع�شري،  محمد 

في عدد من جل�شات المفاو�شات. 

جانبية  اجتماعات  في  �شاركا  كما 

ق�شايا  لبحث  الم�شتوى  رفيعة 

اإلى  التحّول  الكربون وتمويل  بالنقا�شات، خا�شة ت�شعير  مخت�شة ذات �شلة 

اقت�شاد اأخ�شر.

وجاء في بيان اأ�شدره المنتدى عقب الموافقة على اتفاقية المناخ اأن »المنتدى 

ي�شعر بالعتزاز لأنه كان جزءاً من هذه العملية. فقد اأعطى تقرير »اأفد« حول 

دامغة  حجة   ،2009 عام  �شدر  الذي  العربية،  البلدان  على  المناخ  تغير  اأثر 

البلدان  م�شلحة  في  هو  المناخ  تغير  لمحاربة  قوياً  اتفاقًا  اأن  للمفاو�شين 

العربية«. وقد �شارك مندوبون من »اأفد« في جميع مراحل موؤتمرات المناخ 

لم�شاعدة المفاو�شين في التو�شل اإلى نتائج متوازنة. 

وحّث البيان الدول العربية على »اأن تبداأ حاًل بتنويع اقت�شاداتها وتعيد النظر 

ل�شمان  الحالية  النمو  ب��اأه��داف 

اأن  م�شيفًا  م�شتدام«،  م�شتقبل 

اأن ت�شبح  العربية »يمكنها  الدول 

المتجددة،  الطاقة  في  رائدة  دوًل 

كما كان حالها كدول نفطية«.

»دعا  المنتدى  ب��اأن  البيان  وذّك��ر 

دائ��م��ًا اإل���ى ث��اث��ة م�����ش��ارات في 

اعتبار  يتم  بحيث  ال��ت��ف��او���س، 

الق��ت�����ش��ادات  ودول  ال�����ش��ي��ن 

ال�شريعة النمو مجموعة منف�شلة 

النامية  ال���دول  م��ن  غيرها  ع��ن 

في  المبداأ  هذا  واعتماد  الفقيرة. 

جولة المفاو�شات الأخيرة كان حا�شمًا في التو�شل اإلى اتفاق«.

وا�شت�شافت �شبكات تلفزيونية عربية وعالمية م�شوؤولي »اأفد« خال الموؤتمر 

من  المتوقعة  واللتزامات  المفاو�شات  م�شار  عن  تحليات  لتقديم  وبعده 

التفاقية، بينها �شكاي نيوز، فران�س 24، الجزيرة، راديو مونتي كارلو الدولي، 

اإذاعة ال�شرق، التلفزيون العربي، ال�شبكة التركية TRT. كما ن�شرت ال�شحف 

والمواقع اللكترونية القليمية البيان التحليلي الذي اأ�شدره »اأفد« عن نتائج 

الموؤتمر.

وقال �شعب اإن » اأفد« يتحمل م�شوؤولية م�شاعفة خال الفترة المقبلة لتقديم 

الم�شورة حول النتقال ب�شكل �شل�س اإلى اقت�شاد جديد يقوم على التنّوع.

 قمة املناخ العاملي يف باريس
»أفد« يدعو إلى تنويع االقتصاد واالنتقال السريع إلى الطاقة النظيفة

ت�سعري  حول  اجتماع  يف  متحدثًا  الع�سري  حممد  »اأفد«  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الكربون نظمته موؤ�س�سة الأمم املتحدة، واإىل ميينه الأمني العام جنيب �سعب

العربي  المنتدى  اأمناء  مجل�س  عقد 

في  ال�سنوي  اجتماعه  والتنمية  للبيئة 

 2015 )نوفمبر(  الثاني  ت�سرين   16

حول  الثامن  م��وؤت��م��ره  هام�س  على 

اال�ستهالك الم�ستدام، في فندق فيني�سيا 

ت��راأ���س  ب��ي��روت.   � انتركونتيننتال 

االجتماع رئي�س المجل�س الدكتور عدنان 

التي  الجهود  على  اأثنى  ال��ذي  ب��دران، 

بذلها االأمين العام والعاملون في »اأفد« 

الظروف  رغم  الموؤتمر  انجاح  اأجل  من 

االأع�ساء  بان�سمام  ورّح��ب  ال�سعبة. 

الجدد اإلى مجل�س االأمناء: الدكتور علي 

والمياه  الزراعة  لجنة  رئي�س  الطخي�س، 

ال�سعودي،  ال�سورى  مجل�س  في  والبيئة 

كبير  ���س��ادق،  عبدالكريم  والدكتور 

الكويتي  ال�سندوق  في  االقت�ساديين 

وال�سيد  العربية،  االقت�سادية  للتنمية 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  �سكر،  مالك 

باأ�سماء  ال��ت��داول  وج��رى  »اأف��ي��ردا«. 

لع�سوية  االأع�����س��اء  ر�سحها  ج��دي��دة 

على  الموافقة  فتمت  االأمناء،  مجل�س 

خبيرة  وهي  بي�سون،  رندلى  ع�سوية 

ومازن  الدولي،  التجاري  القانون  في 

الم�سري، مدير �سركة »اإدغو« للطاقة. 

التقرير  م��و���س��وع  المجل�س  ناق�س 

ل�سنة  العربية  البيئة  و�سع  عن  ال�سنوي 

اعتماد  تقرر  المداوالت  وبعد   .2016

 � الم�ستدامة  التنمية  »اأهداف  مو�سوع 

البلدان  في  تحقيقها  وفر�س  التحديات 

اأن  على   .»2030 �سنة  بحلول  العربية 

نجيب  التقرير  تحرير  على  ُي�سرف 

محمد  م��ن  ك��ل  فيه  وي�ساهم  �سعب 

وابراهيم  �سادق  وعبدالكريم  الع�سري 

عبدالجليل وح�سين اأباظة. 

ل�سنة  العمل  برنامج  المجل�س  اأجاز  كما 

الى  الالزمة  التو�سيات  واأعطى   2016

تنفيذه.  بخ�سو�س  العامة  االأم��ان��ة 

الوديعة  �سندوق  تفعيل  المجل�س  وقرر 

وا�ستقطاب اأع�ساء جدد من الموؤ�س�سات 

وال�سركات والقطاع العام.

اجتماع مجلس أمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية



29چهللايناير/فرباير 2016

العربي  للمنتدى  العام  الأم��ي��ن  ق��دم 

�شعب  نجيب  )اأف��د(  والتنمية  للبيئة 

»ال�شتهاك  ح��ول  المنتدى  تقرير 

لمجل�س   27 ال���دورة  اإل��ى  الم�شتدام« 

�شوؤون  عن  الم�شوؤولين  العرب  الوزراء 

ت�شرين   19 في  عقدت  التي  البيئة، 

الثاني )نوفمبر( 2015 في مقر جامعة 

الدول العربية في القاهرة، وتحدث فيها 

الأمين العام للجامعة نبيل العربي.

الدكتور  الأردن��ي  البيئة  وزي��ر  افتتح 

فيها  ن��وه  بكلمة  ال�شخ�شير  طاهر 

»لإتاحة  المنتدى  يلعبه  الذي  بالدور 

تطوير  في  ت�شاعد  موثوقة  معلومات 

�شيا�شات وبرامج اإنمائية مائمة تاأخذ 

البيئة في العتبار«. واأ�شاد بالمحتوى 

الثامن  ال�شنوي  للموؤتمر  الر�شين 

للمنتدى، الذي عقد في بيروت لعر�س 

 600 فيه  و�شارك  ومناق�شته  التقرير 

مندوب من 48 دولة.

 وعر�س �شعب اأبرز نتائج تقرير »اأفد« 

اأنماط ال�شتهاك في  حول دور تعديل 

للموارد،  اأف�شل  واإدارة  البيئة  رعاية 

والطاقة  ال��م��اء  م��ج��الت  ف��ي  خا�شة 

التي  الأبرز  النتيجة  اإن  وقال  والغذاء. 

صعب يقدم تقرير املنتدى العربي يف مجلس وزراء البيئة العرب

زي��ادة  اأن  ه��ي  التقرير  اليها  خل�س 

الإنتاج لتلبية الطلب ت�شتنزف الموارد 

ح�شول  �شمان  اإلى  وحدها  ت��وؤدي  ول 

لذا  منها،  عادلة  ح�شة  على  النا�س 

ال�شتهاك  اأن��م��اط  تعديل  م��ن  ب��د  ل 

كلفة  اأق��ل  ه��ذا  لأن  الكفاءة،  وتعزيز 

راأى  واإذ  معًا.  والبيئة  القت�شاد  على 

الماء  لأ�شعار  المتوازن  غير  الدعم  اأن 

اأنماط  على  ي�شجع  والغذاء  والطاقة 

ا�شتهاكية تت�شم بالتبذير والهدر، نوه 

�شت  بداأتها  التي  ال�شاحية  بالبرامج 

بما  الدعم  اأنظمة  لإ�شاح  عربية  دول 

يحقق تر�شيد ال�شتهاك.

»اأف���د«  م��وؤت��م��ر  تو�شيات  ولخ�س   

اأنماط  تدعم  �شيا�شات  اإل��ى  بالدعوة 

ا�شتدامة،  الأكثر  والإنتاج  ال�شتهاك 

غير  الممار�شات  على  �شرائب  وفر�س 

الإنتاج،  على  فر�شها  بدل  الم�شتدامة 

بما  ي��دف��ع«  »الملوث  م��ب��داأ  واعتماد 

للموارد  الحقيقية  الكلفة  يعك�س 

مفهوم  اإدخ��ال  على  وحث  الطبيعية. 

ال�شتدامة وح�شابات الموارد في النظام 

ميزانيات  وتخ�شي�س  التعليمي، 

للبحث العلمي والتطوير ل تقل عن 2 

الإجمالي  المحلي  الناتج  من  المئة  في 

خا�شة  مبتكرة،  تكنولوجيات  لتطوير 

والطاقة  المياه  تحلية  مجالت  في 

ال�شرف  مياه  ومعالجة  المتجددة 

الموفرة للمياه  الري  ال�شحي ومعدات 

ومكونات البناء الأخ�شر.

www.afedonline.org
P.O.Box 113-5474, Beirut, Lebanon • Tel: (+961)1-321800 • Fax: (+961)1-321900 • info@afedonline.org

تقرير »أفد« يف مؤتمر ومعرض الطاقة  يف البحرين

العربي  المنتدى  تقرير  عر�س  تم 

ح��ول  )اأف�����د(  وال��ت��ن��م��ي��ة  للبيئة 

اأج��ل  م��ن  الم�شتدام  »ال���ش��ت��ه��اك 

موؤتمر  في  للموارد«  اأف�شل  ادارة 

الذي  الثاني  الطاقة  اإدارة  ومعر�س 

الفترة   خال  البحرين  ا�شت�شافته 

 2015 )دي�شمبر(  الأول  كانون   8  �  6

للموؤتمرات  الدولي  الخليج  مركز  في 

»الطاقة  �شعار  تحت  الخليج  بفندق 

الم�شتدامة للدول النامية«.

عبدالجليل،  ابراهيم  الدكتور  وقام 

المناخ  وتغير  الطاقة  برنامج  مدير 

ف��ي »اأف�����د« وال��م��ح��رر ال��م�����ش��ارك 

التي  النتائج  اأبرز  بتقديم  للتقرير، 

وا�شتطاع  التقرير  اليها  تو�شل 

اأجراه المنتدى في  الراأي العام الذي 

الدعم  اأن  اإلى  فاأ�شار  عربيًا.  بلداً   22

والطاقة  الماء  لأ�شعار  المتوازن  غير 

العربية  المنطقة  ف��ي  وال���غ���ذاء 

ا�شتهاكية  اأن��م��اط  على  ي�شجع 

ي�شاعد  ول  والهدر،  بالتبذير  تت�شم 

عن  العبء  تخفيف  على  بال�شرورة 

المئة  اإذ يذهب نحو 90 في  الفقراء، 

لكن  الأغنياء.  اإلى  الدعم  اأم��وال  من 

هذا  تغيير  اإلى  وا�شحًا  اتجاهًا  هناك 

النمط، بحيث بداأت �شت دول عربية 

لنظام  اإ�شاحية  اإج���راءات  تطبيق 

دعم الأ�شعار.

من  مطبوعة  ن�شخ  توزيع  تم  كما 

التقرير على الم�شاركين في الموؤتمر.
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الم�شيرية  ال��ت��ح��دي��ات  خ�شم  ف��ي 

والنزاعات  المنطقة  تواجهها  التي 

ال�22  البلدان  بن�شف  تع�شف  التي 

المنتدى  عمل  نطاق  ت�شكل  التي 

»اأف���د«  والتنمية  للبيئة  ال��ع��رب��ي 

»اأف��د«  على  كان  اإقليمية،  كمنظمة 

لتحقيق  بديلة  و�شائل  ا�شتنباط 

مهمته، المتمثلة في دعم ال�شيا�شات 

لتنمية  ال�شرورية  البيئية  والبرامج 

العلم  اإل��ى  ا�شتناداً  العربي  العالم 

والتوعية.

ال�شائدة  الأو�شاع  منعت  حين  وفي 

البرامج  بع�س  تحقيق  المنطقة  في 

تجاوز  ت��م   ،2015 ل�شنة  بالكامل 

اأخ��رى.  لبرامج  المحددة  الأه���داف 

وهنا بع�س العامات البارزة:

ال�شنوي  تقريره  »اأف���د«  اأ���ش��در   ●

الم�شتدام  ال�شتهاك  ح��ول  الثامن 

في  للموارد  اأف�شل  اإدارة  اأج��ل  من 

في  ���ش��ارك  وق��د  العربية.  ال��ب��ل��دان 

وخبيراً  وموؤلفًا  محرراً   80 اإع���داده 

منظمات   7 مع  بالتعاون  ومراجعًا، 

و4  ودولية  اإقليمية  اأبحاث  ومراكز 

في  التقرير  ه��ذا  وي��اأت��ي  جامعات. 

من  اأ�شابيع  بعد  المنا�شب،  وقته 

اعتماد القمة العالمية لاأمم المتحدة 

الم�شتدامة  التنمية  اأه���داف  ح��ول 

»تعديل   2015 )�شبتمبر(  اأيلول  في 

كواحد  والإن��ت��اج«  ال�شتهاك  اأنماط 

م��ن الأه����داف ال����17 ال��ت��ي اأق��رت��ه��ا. 

ت�شتعين  مرجعًا  »اأفد«  تقرير  ويوفر 

على  للح�شول  العربية  البلدان  به 

نحو  بالتزاماتها  وال��وف��اء  حقوقها 

الم�شتدامة  التنمية  اأه��داف  تحقيق 

مجال  في  خا�شة   ،2030 �شنة  حتى 

الم�شتدام. كما  والإنتاج  ال�شتهاك 

عقد المنتدى موؤتمره ال�شنوي الثامن 

بح�شور  الم�شتدام  ال�شتهاك  حول 

نحو 600 مندوب من 48 دولة.

ال�شنوي  »اأف��د«  موؤتمر  في  �شارك   ●

ال�شابع في عّمان برعاية جالة الملك 

تقرير عمل املنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( لسنة 2015

 44 من  مندوب   500 الثاني  عبدال�له 

دولة.

● تم ا�شتخدام تقارير »افد« ال�شبعة 

كمراجع   2015 �شنة  خال  ال�شابقة 

رئي�شية في 62 بحثًا ودرا�شة. كما تم 

الدخول اإلى اأجزاء منها على الإنترنت 

»اأفد«  وقدم  مرة.  األف   280 من  اأكثر 

الغذائي  الأم��ن  حول  ال�شابع  تقريره 

في 10 اجتماعات اإقليمية ودولية.

وطنية  اجتماعات  �شتة  بحثت   ●

تقرير   2015 خال  ودولية  واإقليمية 

الذي  الأخ�شر،  القت�شاد  حول  »اأفد« 

مزيد  لتطوير  كمرجع  ا�شتخدامه  تم 

في  الأخ�شر  النمو  ا�شتراتيجيات  من 

ن�شاطه  »اأفد«  وتابع  العربي.  العالم 

في منتديات دولية مخت�شة لمناق�شة 

العربية،  المنطقة  ح���ول  روؤي��ت��ه 

العالمي  الأخ�شر  النمو  منتدى  بينها 

)GF3( في كوبنهاغن ومنبر المعرفة 

في   )GGKP( الأخ�شر  النمو  حول 

البندقية.

المياه  كفاءة  دليل  ا�شتخدام  تم   ●

مبادرة  �شمن  المنتدى  اأ�شدره  الذي 

مع  بال�شتراك  الأخ�شر،  القت�شاد 

�شركة »اأكواباور«، في 4 ور�س تدريب. 

مطبوعة  ن�شخة   2000 توزيع  تم  كما 

وخا�شة،  عامة  موؤ�ش�شات  على  منه 

لإدارة  العربية  ال�شبكة  وو�شعته 

 )AWARENET( المائية  الموارد 

ن�شخة  ف��ي  اأع�شائها  متناول  ف��ي 

دليل  ا�شتخدام  وي�شتمر  اإلكترونية. 

وكمرجع  للتدريب  الطاقة«  »كفاءة 

لتدابير خف�س ا�شتهاك الطاقة.

اإلى  ● ان�شم »اأفد« كع�شو ا�شت�شاري 

والجتماعي  القت�شادي  المجل�س 

بعد   )ECOSOC( المتحدة  لاأمم 

قبول  على  العامة  الجمعية  ت�شويت 

وتمت  اإقليمية.  كمنظمة  ع�شويته 

مندوبين  تعيين  اإل��ى  »اأف��د«  دع��وة 

المتحدة  الأم��م  مقرات  في  دائمين 

وهذا  وفيينا.  وجنيف  نيويورك  في 

في  مراقب  ع�شو  �شفة  اإل��ى  ي�شاف 

مجال�س برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 

الجتماعي  القت�شادي  والمجل�س 

لجامعة الدول العربية.

اجتماع�ًا   26 ف��ي  »اأف���د«  �شاهم   ●

في  م�شاركًا  ك��ان  ودول��ي��ًا،  اإقليميًا 

تنظيم 6 منها، بينها قمة مدن البيئة 

الأر���س  على  عين  وقمة  العالمية 

العامة  والجمعية  اأب��وظ��ب��ي،  ف��ي 

المتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة 

الم�شتقبل.  طاقة  وقمة   ،)IRENA(

كما تم تعيين »اأفد« ع�شواً في اللجنة 

على  الم�شرفة  العليا  ال�شت�شارية 

العالمية  البيئة  توقعات  تقرير  اإعداد 

المتحدة  الأمم  برنامج  ي�شدره  الذي 

.)HLG - GEO6( للبيئة

● تم ا�شتخدام برنامج »اأفد« للتربية 

دليل  على  ي��ق��وم  ال���ذي  البيئية، 

وموقع  والن�شاطات  للمعلومات 

المدار�س،  من  مزيد  في  اإلكتروني، 

والأردن  ولبنان  الإم��ارات  في  خا�شة 

والجزائر.

خا�شة  طبعة  الجزائر  في  �شدرت   ●

البيئية  للن�شاطات  »اأف��د«  دليل  من 

المدر�شة  من  فريق  اأعدها  المدر�شية 

على  البيئية  »اأفد«  بم�شابقة  الفائزة 

الفي�شبوك.

بيئي  ك��ت��اب   6200 »اأف����د«  ق��دم   ●

لمكتبات المدار�س اللبنانية من خال 

وزارة التربية.

»اأفد« 42 طالبًا جامعيًا  ا�شت�شاف   ●

�شمن مبادرة منتدى قادة الم�شتقبل 

برنامج  في  طالبين  ب  ودرَّ البيئيين، 

زمالة.

ن�شر  عربية  �شحف   8 تابعت   ●

اإع��داد  من  �شهرية  بيئية  �شفحات 

»اأفد« ومجلة »البيئة والتنمية«.

اإي�شال  في  خرقًا  المنتدى  واأح��دث 

العربي  الجمهور  اإلى  البيئة  مو�شوع 

التوا�شل  و�شائل  خال  من  الوا�شع 

متابعو  ازداد  حيث  الج��ت��م��اع��ي، 

على   AFEDmag البيئية  ال�شفحة 

في�شبوك من 100 األف عام 2013 اإلى 

اأكثر  اإلى  و�شوًل   2014 عام  األف   600

من 890 األفًا عام 2015. وذلك اإ�شافة 

البيئية  التربية  برنامج  �شفحات  اإلى 

و�شفحة »اأفد« الر�شمية.

جديدة  وثائقية  اأفام   4 اإنتاج  تم   ●

البحار،  ال�شحراء،  موا�شيع:  ف��ي 

بع�س  فيها  �شارك  الهواء،  النفايات، 

مخ�ش�شة  وهي  العرب،  الخبراء  اأبرز 

التلفزيونية  ال�شبكات  ل�شتخدام 

وحمات التوعية وبرامج التعليم.

برامج  »اأفد« 18 �شحافيًا في  ● دعم 

زمالة وتدريب.
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ابتكارات هيئة البيئة – أبوظبي يف حماية اإلرث الطبيعي لإلمارة

اأبوظبي  ف��ي  البيئة  هيئة  نفذت 

والم�شاريع  المبادرات  من  العديد 

واإيجاد  ال�شتهاك  لتر�شيد  الرائدة 

م�شادر  لتنويع  عملية  ح��ل��ول 

الطبيعية  الموارد  وحماية  الطاقة 

خليفة  رزان  وق��ال��ت  والبيئية. 

للهيئة،  العامة  الأمينة  المبارك، 

في  الب��ت��ك��ار  ثقافة  انت�شار  »اإن 

العمل  ب��اإث��راء  �شاهم  �شريع  وق��ت 

مبادرات  طرح  على  وحفز  البيئي 

بيئية مبتكرة قدمت حلوًل ناجحة 

البيئية،  للتحديات  للت�شدي 

القت�شادي  التطور  اأ�شبح  اأن  بعد 

الح�شري  التو�شع  ومعدلت  الهائل 

على  ج�شيمة  �شغوطًا  ي�شكان 

مظاهر  وعلى  الطبيعية  ال��م��وارد 

اأنماط  وعلى  البيولوجي  التنوع 

الحياة في دولة الإمارات«.

ومن مبادرات الهيئة في هذا الإطار: 

اأبوظبي  لإمارة  موازنة مائية 

تلبي الزيادة الكبيرة المتوقعة 

ت�شعى  المياه:  الطلب على  في 

التقليل  اإلى  اأبوظبي   � البيئة  هيئة 

الجوفية  ال��م��ي��اه  ا�شتهاك  م��ن 

�شنة  بحلول  المئة  في   80 بن�شبة 

2030، وقد كلفت  جامعتي الإمارات 

»وتيرواي�س«  وموؤ�ش�شة  وليدز 

نهج  تطوير  المتحدة  المملكة  في 

الموازنة  اإعداد  اأجل  من  ديناميكي 

وتعزيز  اأبوظبي  لإم���ارة  المائية 

والطلب  المياه  م�شادر  حول  الفهم 

عليها. وتهدف هذه الدرا�شة الهامة 

اإلى اإعطاء �شورة مف�شلة عن توفر 

مختلف  بين  وا�شتهاكها  المياه 

في  �شواء  اأبوظبي  في  القطاعات 

الوقت الراهن اأو في الم�شتقبل.

اإطاق موقع تجريبي وتقنيات 

فعالية  ل��درا���ش��ة  م��ب��ت��ك��رة 

في  المعالجة  المياه  ا�شتخدام 

على  الكلي  العتماد  من  بدًل  الري 

المياه الجوفية. فقد بادرت الهيئة 

نيوزيلندا  حكومة  مع  بالتعاون 

اإلى  يهدفان  م�شروعين  تبني  اإلى 

الحفاظ على الخزانات الجوفية من 

وهما  ا�شتعمالتها،  وتقنين  الهدر 

م�شروع تقييم اإعادة ا�شتخدام مياه 

الغابات  ري  في  ال�شحي  ال�شرف 

الأمثل  ال�شتهاك  وم�شروع ح�شاب 

لمحا�شيل النخيل.

اأدوات قيا�شية مبتكرة ت�شمن 

ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  ام��ت��ث��ال 

والتطويري للقوانين البيئية: 

الأدوات  من  العديد  الهيئة  طورت 

امتثال  ت�شمن  ال��ت��ي  القيا�شية 

والتطويري  ال�شناعي  ال��ق��ط��اع 

اأعلى  وتطبيق  البيئية  للقوانين 

وال�شحة  البيئة  لحماية  المعايير 

ذلك  ف��ي  بما  العامة،  وال�شامة 

التي  التراخي�س  اأنظمة  تعزيز 

تعتمدها للحد من الأثر البيئي.

البيئية:  العمليات  غ��رف��ة 

البيئية  العمليات  غرفة  تتلقى 

من  ه��ائ��ًا  كمًا  البيئة  هيئة  ف��ي 

من  ع��دد  من  المتنوعة  البيانات 

والداخلية  الخارجية  الم�شادر 

كمحطات المراقبة الخا�شة بالهيئة 

وت��ق��اري��ر  البيئية  وال���درا����ش���ات 

تنفذها  التي  التفتي�شية  الزيارات 

فرق الهيئة، بالإ�شافة اإلى البيانات 

الحكومية  الجهات  تر�شلها  التي 

الأخرى وبيانات التنوع البيولوجي. 

م�شروع الكربون الأزرق ونظام 

معلومات مبتكر لإعداد تقارير 

الموؤ�شرات: يمثل م�شروع الكربون 

جهود  ف��ي  مهمة  خ��ط��وة  الأزرق 

البيولوجي  التنوع  على  المحافظة 

تغير  من  والتخفيف  الم��ارات  في 

البيئة  هيئة  تتعاون  كما  المناخ. 

المتحدة  الأم��م  وبرنامج  اأبوظبي   �

مبادرة  خال  من  )يونيب(  للبيئة 

البيئية،  العالمية للبيانات  اأبوظبي 

لإعداد  اإلكتروني  نظام  تطوير  على 

لموؤ�شرات  وفقًا  الذكية  التقارير 

محددة.

اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ل��درا���ش��ة 

ومراقبة التنوع البيولوجي في 

اإمارة اأبوظبي: من هذه التقنيات 

ا�شتخدام طائرات با طيار، واأجهزة 

تعقب جي اإ�س اإم، وكاميرات مراقبة 

وط���ائ���رات م��روح��ي��ة، واأج��������ه��زة 

الدلفين  اإح�شاء  في  الموقع،  تتبع 

الأنواع  ومراقبة  المتكاثرة  والطيور 

وتت�شمن  بالنق��را�س.  المهددة 

جهود الهيئة مراقبة الموائل والأنواع 

التي  بالنقرا�س،  والمهددة  الهامة 

ت�شمل  15 نوعًا بريًا رئي�شيًا، و11 

نوعًا بحريًا رئي�شيًا، و7 موائل برية 

وبحرية. وتعتبر الطائرات با طيار 

�شيتم  التي  الحديثة  التقنيات  من 

توظيفها ب�شكل كبير في الم�شتقبل 

ل�شتحالة  ن��ظ��راً  الأن�����واع  لفهم 

المحافظة عليها في غياب البيانات 

الميدانية الدقيقة.

هيئة �لبيئة ـ �أبوظبي  ع�ضو في »�أفد«

يوم بال سيارات يف األردن

لحماية  الملكية  الجمعية  اأطلقت 

الطبيعة في الأردن مبادرة »يوم با 

ت�شجيع  الى  تهدف  التي  �شيارات« 

الختناقات  وتخفيف  الم�شي  ريا�شة 

المرورية داخل مدينة عّمان. و�شارك 

في  ع��ّم��ان،  اأم��ي��ن  بلتاجي،  عقل 

م�شيرة على الأقدام لإطاق المبادرة 

الأث��ر  م��ن  التخفيف  اإل���ى  ال��ه��ادف��ة 

ال�شلبي لعوادم ال�شيارات على البيئة 

وال�شحة وت�شجيع ريا�شة الم�شي.

وقال بلتاجي اإن تغير المناخ ي�شغل 

لهذه  الت�شدي  وعلينا  برمته  العالم 

الظاهرة من خال تقليل انبعاث غاز 

والمحافظة  الكربون  اوك�شيد  ثاني 

هذه  مثل  وت�شجيع  البيئة  على 

مدينة  عّمان  تكون  لكي  المبادرات، 

با دخان ول انبعاثات.

�شارك  التي  الم�شيرة  نهاية  في  وتم 

المواطنين  م��ن  كبير  ع��دد  فيها 

على  التوقيع  ال��م��دار���س  وتاميذ 

وتعزيزها  المبادرة  لدعم  وثيقة 

وتبني هذا ال�شلوك الح�شاري.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

ع�سو في »اأفد«
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مو�سى  جبل  حماية  جمعية  اأ�سدرت 

موؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون  لبنان  ف��ي 

لالأطفال  الثاني  كتابها  »درو�سو�س« 

�سمن  خطر«،  في  »طب�سون  بعنوان 

الهادفة  طب�سون«  »مغامرات  �سل�سلة 

���س��رورة  ح��ول  ال�سغار  توعية  ال��ى 

وقد  الطبيعية.  المواقع  على  الحفاظ 

تروي  مدمجة  باأ�سطوانة  الكتاب  اأرفق 

الق�سة بال�سوت. 

للكتاب  توقيع  حفل  الجمعية  واأقامت 

برعاية وح�سور مدير عام وزارة التربية 

فادي يرق والكاتب نجيب ق�سار، �سمن 

فعاليات معر�س بيروت العربي للكتاب 

في مركز بيال للمعار�س.

طب�سون، الحيوان الظريف الذي دخل 

مغامرته  في  والكبار  ال�سغار  قلوب 

يكمل  طب�سون«،  »طب�سون  االأول��ى 

خطر  مواجهًا  مو�سى  جبل  في  م�سواره 

والمرامل  والمقالع  االأ�سجار  تقطيع 

التي كادت تق�سي على بيئته واأ�سدقائه 

الب�سر  جيرانه  بيوت  وحتى  الحيوانات 

الطبيعة  تنتف�س  وم��زروع��ات��ه��م. 

االأمور  لتعيد  طب�سون  للقائد  ا�ستجابة 

الى ن�سابها.

جمعية حماية جبل مو�سى ع�سو في »اأفد«.

الجوائز  توزيع  حفل  اأقيم 

على  التقدير  و���س��ه��ادات 

موؤ�س�سة  بجوائز  الفائزين 

العلمي  للتقدم  الكويت 

 ،2015  /  2014 ل��ل��ع��ام 

االأمير  وح�سور  برعاية 

ال�سيخ �سباح االأحمد.

وثائقي  فيلم  ع��ر���س  ت��م 

األقى  ثم  المختلفة،  وم�ساريعها  الموؤ�س�سة  اإنجازات  اأهم  عن 

فيها:  قال  كلمة  الدين  �سهاب  عدنان  الدكتور  العام  مديرها 

»يتجدد اللقاء عامًا بعد اآخر على اأر�س الكويت، بلد العطاء 

ودور  العلم  باأهمية  اآمنت  قيادة  بين  العالمي،  االإن�ساني 

المعرفة في النهو�س باالأمة وتطور المجتمع وتر�سيخ ال�سالم 

العالم،  ف��ي  واال�ستقرار 

بين  والتفاهم  والتالقي 

في  و�ساهمت  الح�سارات، 

االإن�ساني  العمل  تر�سيخ 

جديدة  نخبة  مع  العالمي، 

والباحثين  العلماء  م��ن 

نذروا  الذين  المتميزين، 

اأنف�سهم للعطاء العلمي«.

تكون  الكويت«،  »جائزة  انطالق  على  عامًا   36 مرور  بعد 

العلماء  من   106 مت  كرَّ العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة 

ومتميزة  بارزة  م�ساهمات  قدموا  الذين  والعرب  الكويتيين 

في تخ�س�ساتهم العلمية.

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي   ع�سو في »اأفد«

جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

طبسون جبل 
موسى يف خطر!

أخبار

مسابقة أصدقاء البيئة للمدارس يف قطر 2015 /2016

في  البيئة  اأ���ش��دق��اء  مركز  اأط��ل��ق 

اأ�شدقاء  »ج��ائ��زة  م�شابقة  قطر 

 »2016  /  2015 للمدار�س  البيئة 

المركز  مقر  في  عقد  لقاء  في  وذلك 

الم�شرفين  من  كبير  عدد  بح�شور 

في  البيئة  اأ���ش��دق��اء  وج��م��اع��ات 

والمعلمات  والمعلمين  المدار�س 

الراعية  »كونوكوفيلب�س«  و�شركة 

للم�شابقة .

الم�شرف  الكاظم  وقال يو�شف علي 

 19 »م�شت  الجائزة:  على  العام 

عام  ال��ج��ائ��زة  اإط���اق  على  �شنة 

في  نوعها  من  جائزة  ك��اأول   1996

لفتًا  الخليجي«،  التعاون  مجل�س 

في  فاعلة  ب�شورة  ت�شاهم  اأنها  اإلى 

ال�شليم  البيئي  ال�شلوك  تر�شيخ 

من  اأ�شبحت  قد  واأنها  الطلبة  لدى 

الحيوية  المجتمعية  ال��م��ب��ادرات 

واأولياء  الأ�شر  م�شاركة  حيث  من 

اأن�شطتها  م��ع  وتفاعلهم  الأم���ور 

وم�شابقاتها.

البيئة  اأ�شدقاء  جائزة  وتت�شمن 

ل��ل��م��دار���س ال��م�����ش��اب��ق��ة ال��ع��ام��ة 

الثقافي  ال�����دوري  وم�����ش��اب��ق��ات 

البيئي  الفني  والإب�����داع  البيئي 

من  لكل  التوعوي  البيئي  والفيلم 

والثانوية  الإع��دادي��ة  المرحلتين 

قطب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  وم�شابقة 

اأف�شل  وجائزة  العلمية  للبحوث 

م�شرف ورائدة بيئية.

البحوث  جائزة  موا�شيع  وت�شمل 

الغذائي  الأم���ن  م�شكلة  العلمية 

المختلفة  والتاأثيرات  وحلولها، 

لتقنية الناتو، والتاأثيرات المختلفة 

الأبناء، وم�شكلة  للتكنولوجيا على 

على  وتاأثيرها  بالر�شا�س  التلوث 

الطفل. 

كاآخر   2016 )مايو(  اأي��ار   5 وح��دد 

موعد لت�شليم الم�شاركات.

مركز اأ�سدقاء البيئة في قطر 

ع�سو في »اأفد«

دائرة النقل يف أبوظبي تستضيف املؤتمر العاملي للطرق 2019

اأبوظبي  في  النقل  دائ��رة  اأعلنت 

تفاهم  الإمارات مذكرة  دولة  توقيع 

للطرق  العالمية  الجمعية  م��ع 

الموؤتمر  ل�شت�شافة  )ب���ي���ارك( 

والع�شرين  ال�����ش��اد���س  العالمي 

اأبوظبي. و�شيتم  في  للطرق 2019 

و�شع اإطار تنظيمي �شامل للتعاون 

للطرق  العالمية  الجمعية  م��ع 

�شبيل  في  المتخ�ش�شة  ولجانها 

من  عقده  المزمع  الموؤتمر  اإنجاح 

)اأكتوبر(  الأول  ت�شرين   10 اإلى   6

الوطني  اأبوظبي  مركز  في   2019

للمعار�س. 

بحق  ف��ازت  النقل  دائ���رة  وك��ان��ت 

للطرق  العالمي  الموؤتمر  ا�شت�شافة 

هذه  لتنظيم  عالمية  مناف�شة  بعد 

في  المخت�شة  الدولية  الفعالية 

مجال البنى التحتية للنقل.

العالمية  الجمعية  اأن  بالذكر  جدير 

الموؤتمر  ه��ذا  ف��ي  تجمع  للطرق 

مجال  في  العاملة  الإدارية  الهيئات 

جانب  اإلى  حكومة   120 من  الطرق 

 140 من  اأكثر  في  الجمعية  اأع�شاء 

الإمارات  دولة  قبول  تم  وقد  دولة. 

بتاريخ  الجمعية  في  ع�شو  كاأحدث 

29 ت�شرين الأول )اأكتوبر( 2014.

د�ئرة �لنقل في �أبوظبي 

ع�ضو في »�أفد«
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»أكوا باور السعودية« ملشروع 
طاقة الرياح يف املغرب

ا���ش��ت��ك��م��ل ال���ف���رع ال��م��غ��رب��ي 

ال�شعودية«  باور  »اأك��وا  ل�شركة 

خادي  م�شروع  تمويل  مخطط 

اإنتاج  ل�شتغال طاقة الرياح في 

�شمال  في  طنجة  قرب  الكهرباء 

المغرب، والذي يعد اأول م�شروع 

من نوعه ينجز في اإطار القانون 

ل�شركات  ي�شمح  ال��ذي  الجديد 

في  بال�شتثمار  الخا�س  القطاع 

اإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة 

للعماء  م��ب��ا���ش��رة  وب��ي��ع��ه��ا 

ال�شناعيين عبر ال�شبكة الوطنية 

للكهرباء.

م�شتثمر  اأول  باور«  »اأك��وا  وتعد 

للطاقة  المغربي  المخطط  في 

فوزها  خ��ال  م��ن  ال�شم�شية، 

محطة  وا�شتغال  اإن�شاء  بعقد 

جنوب  في  ورزازات  في  »ن��ور« 

محطة  اأكبر  تعد  التي  ال��ب��اد، 

الطاقة  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء  لإن��ت��اج 

ال�شم�شية في العالم.

المئة  في   70 باور«  »اأكوا  وتملك 

التي  المغربية  ال�شركة  م��ن 

خادي،  م�شروع  اإنجاز  �شتتولى 

»اأري���ف«  �شندوق  يملك  فيما 

التحتية  البنيات  في  لا�شتثمار 

المئة،  في   25 ح�شة  اأفريقيا  في 

الدولية  اإ���س«  بي  »ي��و  و�شركة 

في   5 ح�شة  المتجددة  للطاقات 

المئة.

اإق��ام��ة  اإل���ى  الم�شروع  وي��ه��دف 

بطاقة  تعمل  كهربائية  محطة 

ميغاواط.   120 بقدرة  ال��ري��اح 

تعاقدت  اأنها  ال�شركة  وك�شفت 

�شناعية  مجموعات  ث��اث  مع 

في   85 بنحو  لتزويدها  مغربية 

المحطة،  هذه  اإنتاج  من  المئة 

مع  الت�����ش��الت  تتوا�شل  فيما 

واأ���ش��ارت  اآخ��ري��ن.  �شناعيين 

من  المتبقية  الح�شة  اأن  اإل��ى 

الإنتاج �شيتم �شخها في ال�شبكة 

الوطني  المكتب  عبر  الوطنية 

الم�شروع  كلفة  وتقدر  للكهرباء. 

بنحو 165 مليون يورو.

قر�س  على  ال�شركة  وح�شلت 

بقيمة 126 مليون يورو، ي�شارك 

للتجارة  المغربي  البنك  فيه 

المئة  في   56 بن�شبة  الخارجية 

الإعمار  لإعادة  الأوروب��ي  والبنك 

بن�شبة 44 في المئة.

وي��ن��درج ال��م�����ش��روع ف��ي اإط���ار 

ل�شتغال  المغربي  المخطط 

اإل��ى  يهدف  ال��ذي  ال��ري��اح  طاقة 

اإلى  ت�شل  اإنتاجية  ق��درة  بلوغ 

في  الكهرباء  من  ميغاواط  األفي 

اأن  المغرب  ويتوقع   .2020 اأفق 

بما  المتجددة،  الطاقات  ت�شاهم 

وطاقة  ال�شم�شية  الطاقة  فيها 

المئة  ف��ي   42 بح�شة  ال��ري��اح، 

للكهرباء  الإنتاجية  القدرة  من 

بحلول 2020.

اأكوا باور ع�سو في »اأفد«

فندق  في  العا�سر  ال�سنوي  حفلها  الطبيعة  لحماية  العربية  الجمعية  عقدت 

اإنتركونتيننتال � االأردن، ح�سره مئات المنا�سرين لم�ساريعها وم�ساعيها في مجاالت 

الزراعة واالأمن الغذائي وحماية البيئة.

قريتها  �سكان  تدرب  التي  العبادي،  اإلهام  المبدعة  الفالحة  الح�سور  بين  وكان 

كما  الذاتي.  االكتفاء  نحو  وتوجههم  الع�سوية  الزراعة  على  ال�سلط  في  »البيو�سة« 

اإ�ست�ساف الحفل الفالح عبدالرحمن قا�سم )77 عامًا( الذي ا�ستطاع بعد 31 عامًا من 

»بيت  م�ستعمرة  داخل  الم�سادرة  اأجداده  اأر�س  با�ستعادة  ق�سائي،  قرار  ا�ست�سدار 

اإيل« وهدم البناء اال�ستعماري عليها. وهو رف�س مبلغ 28 مليون دوالر ثمنًا لالأر�س، 

كما رف�س اإغراءات منحه وعائلته جوازات �سفر اأجنبية مقابل تنازله عنها.

الجمعية العربية لحماية الطبيعة   ع�سو في »اأفد«

احتفال الجمعية العربية لحماية الطبيعة

جامعة البترا يف مؤتمر التغير املناخي 
وتأثيراته يف الطاقة واملاء والغذاء

رئي�س  الموال،  م��روان  الدكتور  األقى 

في  افتتاحية  كلمة  البترا،  جامعة 

في  وتاأثيراته  المناخي  »التغير  موؤتمر 

الطاقة والماء والغذاء في منطقة ال�سرق 

االأو�سط«، الذي عقد في 5 كانون االأول 

ميريديان  فندق  في   2015 )دي�سمبر( 

للعلوم  العربية  االأكاديمية  ونظمته 

برعاية جامعة البترا وبالتعاون مع عدد 

من الجامعات االأردنية والعربية. 

البترا  جامعة  اه��ت��م��ام  ال��م��وال  اأك���د 

الممار�سات  بين  الوثيقة  بالعالقة 

المناخية،  وال��ت��غ��ي��رات  البيئية 

المجال  هذا  في  للم�ساهمة  وم�ساعيها 

�سجعت  فهي  اإم��ك��ان��ات��ه��ا.  و�سمن 

بالبيئة  المرتبطة  العلمية  االأبحاث 

�سيا�سات  و�سعت  كما  ودعمتها، 

المحاِفظة  المختلفة  للن�ساطات  داعمة 

بيئية  م�ساريع  ونفذت  البيئة،  على 

التحول  مثل  الجامعة  م�ستوى  على 

اأ�سبحت  التي  ال�سم�سية  الطاقة  اإلى 

الم�سدر الوحيد للكهرباء في الجامعة. 

مياه  لمعالجة  محطة  اأن�����س��اأت  كما 

الري.  في  ا�ستخدامها  واإعادة  ال�سرف 

خا�سة  درا�سية  م�ساقات  واأ�سافت 

االأكاديمية.  برامجها  �سمن  بالبيئة 

الطالبية  ال��م��ب��ادرات  ت�سجع  وه��ي 

المهتمة بالبيئة وتدعمها.

جامعة البترا ع�سو في »اأفد«
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باري�س  ـ  »البيئة والتنمية«

تاريخي  باتفاق  باري�س  يف  املناخ  قمة  خرجت 

والتزام  تنفيذه  يف  العربة  وتبقى  دولة،   195 اأقّرته 

بني  للتعاون  جديدًا  ع�صرًا  فتح  االتفاق  لكن  التعهدات. 

نحو  على  الإقراره  ال�صغط  مت  اإذ  وال�صناعية،  النامية  الدول 

من  االأخــرة  الثالثة  االأيــام  يف  برز  حتالف  من  وملزم  قوي 

واملحيط  الكاريبي  ودول  االأفريقية  الدول  �صم  املفاو�صات 

الهادئ االأكرث ت�صررًا من اجلفاف وارتفاع البحار، اإىل اأمركا 

وكندا ودول االحتاد االأوروبي والربازيل.

أقر االتفاق الدولي ملكافحة تغير املناخ هدف احتواء 

ارتفاع درجة حرارة األرض أدنى كثيرًا من درجتين 

مئويتين وصوالً إلى 1.5 درجة مئوية، وتقديم 100 

بليون دوالر سنويًا ىلع األقل مساعدات للدول النامية، 

ومراجعة آلية التنفيذ كل خمس سنوات

قمة باريس نجحت حيث فشل اآلخرون

اتفاق مناخي         
إلنقاذ األرض

من اليمني:  الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هولند، ووزير خارجيته لوران فابيو�س، واأمني عام الأممم املتحدة  بان كي مون، 

والأمينة التنفيذية لتفاقية تغري املناخ كري�ستيانا فيغريي�س، يحتفون باإقرار اتفاقية باري�س

درجة  ارتفاع  باحتواء  جدًا  الطموح  الهدف  االتفاق  اأقّر 

بل  مئويتني«،  درجتني  من  كثرًا  »اأدنــى  االأر�ــس  حــرارة 

 1.5 من  اأكرث  ارتفاعها  من  للحد  اجلهود  »موا�صلة  اإىل  دعا 

وهو  ال�صناعـة،  عهد  قبل  ما  اإلـــى  قيا�صـًا  مئويـة«  درجـة 

الهدف  كــــان  اإذ  ه�صا�صة،  االأ�صّد  الدول  به  تطـــالــــب  ما 

درجتني مئويتني حتى االآن.

مئة  وقيمتها  النامية  للدول  ال�صنوية  امل�صاعدة  وباتت 

بليون دوالر بدءًا من �صنة 2020 »حدًا اأدنى« لتنفيذ م�صاريع 

املناخ.  تغر  تاأثرات  مع  والتكيف  االنبعاثات  من  التخفيف 

طلب  وهو   ،2025 �صنة  اأعلى  جديد  بهدف  اقرتاح  و�صُيطرح 

اأن  املتوقع  ومن  خا�س.  ب�صكل  الفقرة  النامية  للدول  ملّح 

يف  الكربون  قليل  اقت�صاد  اإىل  التحول  على  االتفاق  ي�صجع 

مرحلة اأوىل، وخاٍل من الكربون خالل عقود قليلة، مبا يدفع 

القطاع اخلا�س اإىل ا�صتثمار تريليونات الدوالرات يف الطاقة 

املتجددة يف الدول النامية.

»ال أسمع اعتراضًا«
بدا رئي�س قمة املناخ وزير اخلارجية الفرن�صي لوران فابيو�س 

اإىل دقائق  اإقرار االتفاق، وهو احتاج  اإعالن  �صديد التاأثر لدى 

كي يتمّكن من ذلك و�صط ت�صفيق وفود 195 دولة. وقال: »ال 

مبطرقة  املناخ.  حول  باري�س  اتفاق  تبّني  مت  اعرتا�صًا،  اأ�صمع 

�صغرة ميكن حتقيق اأ�صياء عظيمة«، م�صرًا اإىل اأن االتفاق 

اجلهود  يف  تاريخية«  حتول  نقطة  وميثل  ومتوازن  »طموح 

حرارة  درجة  الرتفاع  حمتملة  كارثية  تبعات  ملنع  الدولية 

الكوكب. ويف الواقع، جاء االعرتا�س الوحيد من نيكاراغوا، 

وهو موقف تقليدي فولكلوري مل مينع اقرار االتفاق.

قاد  الذي  كري،  جون  االأمركي  اخلارجية  وزير  واعترب 

هو  من  لكل  »ن�صر  االتفاق  اأن  االأمركيني،  املفاو�صني  وفد 

»حددنا  واأ�صاف:  املقبلة«.  ولالأجيال  الكوكب  �صطح  على 

م�صارًا هنا، والعامل التف حول اتفاق �صيمنحنا �صالحية ر�صم 

طريق جديدة لكوكبنا، م�صار ذكي وم�صوؤول وم�صتدام«.

املن�صة  اإىل  هوالند  فرن�صوا  الفرن�صي  الرئي�س  و�صعد 

مون  كي  بــان  املتحدة  ــالأمم  ل العام  ــني  االأم بيد  واأم�صك 

ال�صور خا�صة

بـ »البيئة والتنمية« 



وفابيو�س، يف حني تعانقت م�صوؤولة املناخ يف االأمم املتحدة 

الفرن�صية  املفاو�صني  كبرة  مع  طوياًل  فيغري�س  كري�صتيانا 

لوران�س توبيان.

اجلزر  دول  جمموعة  رئي�س  املالديفي  البيئة  وزير  وقال 

النتيجة،  على  �صيحكم  »التاريخ  اإن  ابراهيم  طارق  ال�صغرة 

ولي�س على اأ�صا�س االتفاق اليوم، بل على اأ�صا�س ما �صنقوم به 

بدءًا من اليوم«. وراأت منظمة »غرينبي�س« ومنظمات غر 

حكومية اأخرى اأنه ي�صكل »منعطفًا«، وي�صع م�صادر الطاقة 

االأحفورية »يف اجلانب اخلاطىء من التاريخ«.

ويفرت�س اأن ي�صّرع هذا االتفاق، الذي يدخل حيز التنفيذ 

االأحفورية  الطاقة  ا�صتخدام  خلف�س  العمل   ،2020 �صنة 

م�صادر  اإىل  اللجوء  على  وي�صجع  والغاز،  والفحم  النفط  مثل 

واالأرا�صي  الغابات  اإدارة  اأ�صاليب  وتغير  املتجددة،  الطاقة 

االآن  حتى  الدول  قطعتها  التي  التعهدات  وت�صمح  الزراعية. 

احلــراري  لالحتبا�س  امل�صببة  الغازات  انبعاثات  خلف�س 

قبل  كـانت  عمـا  درجات  ثالث  احلرارة  ارتفاع  جتاوز  بعدم 

زيادة  اأن  العلماء  معظم  يعترب  حني  يف  ال�صناعية،  الثورة 

تخلف  التي  املناخية  اال�صطرابات  دون  العتبة  هي  درجتني 

عواقب خطرة. لذا مت التوافق على زيادة تعهـدات تخفي�س 

قبل  اأي   ،2018 �صنة  يتجـاوز  ال  موعد  يف  الكربون  انبعاثات 

دخـول االتفـاق موعد التنفيذ يف 2020.

اآلية تفرت�س مراجعتها كل خم�س �صنوات  وي�صع االتفاق 

اعتبارًا من 2025، وهو تاريخ اعتربته املنظمات غر احلكومية 

بدرجة  تتعلق  االأ�صا�صية  اخلــالف  نقاط  وكانت  متاأخرًا. 

احلرارة التي يجب اعتبارها عتبة لالحتبا�س احلراري، وعدم 

جهود  يف  واجلنوب  ال�صمال  دول  بني  و»التمييز«  جتاوزها، 

الدول  حترك  �صرورة  يعني  ما  احلراري،  االحتبا�س  مكافحة 

املتطورة اأواًل با�صم م�صوؤوليتها التاريخية يف انبعاثات الغازات 

امل�صببة لالحتبا�س احلراري، وقد مت اأخذ ذلك يف االعتبار.

وزيرة البيئة الفرن�سية �سيغولني رويال كانت » ال�سيدة الأوىل« ملوؤمتر باري�س

وزير البرتول ال�سعودي علي النعيمي:  الهدف تخفي�س النبعاثات ل الوقود الأحفوري 

وزير الدولة الإماراتي ل�سوؤون املناخ �سلطان اجلابر متحدثًا  يف اجلل�سة العامة:   الإمارات دخلت ع�سر الطاقة النظيفة واملتجددة بخطة طموحة لتنويع القت�ساد
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منرب  على  اقرتح  هوالند  فرن�صوا  الفرن�صي  الرئي�س  وكان 

املجال  اإتاحة  االتفاق،  اإقــرار  قبيل  املناخي  باري�س  موؤمتر 

تغر  مكافحة  يف  اأ�صرع«  امل�صي  يف  الراغبة  »الــدول  اأمــام 

خف�س  جمال  يف   2020 �صنة  قبل  تعهداتها  بتحديث  املناخ 

االنبعاثات. وقال: »�صاأتقدم من الغد بهذا االقرتاح«.

تجاوز عقبات أميركية 
وتسعير الكربون

وحدها،  امل�صاعدة  تقدمي  املتقدمة  الدول  ترفــ�س  وقت  يف 

و�صنغافورة  اجلنوبية  وكوريا  ال�صـني  مثل  دواًل  وتطالب 

اأن  على  االتفــاق  ن�س  بامل�صاهمة،  الغنية  النفطية  والدول 

النامية،  الدول  مل�صاعدة  مالية  موارد  املتقدمة  الدول  »تقدم 

على  دول(  جمموعات  اأو  )دواًل  االآخرين  االأطراف  وت�صجيع 

التي  باخل�صائر  يتعلق  ما  يف  خ�صو�صًا  طوعًا«،  الدعم  تقدمي 

ارتفاع  اأو  اجلليد  كتل  بذوبان  املرتبطة  تعوي�صها  ميكن  ال 

امل�صاألة،  لهذه  كاماًل  ف�صاًل  االتفاق  وخ�ص�س  املياه.  م�صتوى 

على  الواقعة  تلك  مثل  ه�صا�صة  االأ�صد  للدول  ن�صرًا  ي�صكل  ما 

جنيب �سعب اأمني عام »اأفد« وا�سماعيل اجلزويل الرئي�س ال�سابق للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري 

املناخ، يف حلقة خا�سة لتقييم نتائج املوؤمتر اأدارها ح�سان التليلي يف اإذاعة مونت كارلو الدولية

ندوة حول كفاءة الطاقة يف جناح جمل�س التعاون اخلليجي

مفاو�سون عرب يناق�سون 

م�سودات الن�سو�س النهائية 

قبل اإقرارها

درج بند يو�صح اأن االتفاق »لن ي�صكل قاعدة لتحميل 
ُ
جزر. واأ

لطلب  ا�صتجابة  وهذا  بتعوي�صات«،  املطالبة  اأو  امل�صوؤوليات 

معقد  االأمركي  الق�صائي  النظام  اأن  حيث  املتحدة،  الواليات 

قر 
ُ
يف هذا اخل�صو�س ويفتح املجال ملطالبات غر مفتوحة لو اأ

هذا البند.

 ،1997 عام  املــربم  »كيوتو«  بروتوكول  نقي�س  وعلى 

كان  اأمـر  وهـو  قانونيًا،  ملزمـة  باري�س  معاهـدة  تكـون  لن 

يرى  حيث  االأمركي،  الكونغر�س  يف  بالرف�س  �صُيقابل 

الرخاء  لتهديد  خطرة  حماولة  املعاهدة  كرث  جمهوريون 

كان  لو  حتى  م�صمون  غر  م�صتقبل  اأجل  من  االقت�صادي 

املالية  واحلوافز  �صنوات  خم�س  كل  املراجعـة  لكن  تلوثًا.  اأقل 

�صتكون نوعًا من االلزام.

اأوك�صيد  ــاين  ث انبعاثات  بت�صعر  مطالبات  وكــانــت 

االأر�س،  حرارة  درجة  ارتفاع  يف  الرئي�صي  ال�صبب  الكربون، 

اأنواع  اإىل  التحول  على  وامل�صانع  الكهرباء  حمطات  لتحفيز 

اأنظف من الطاقة. لكن م�صدري النفط الكبار يعار�صون ذلك 

ويت�صمن  ال�صوق.  اآليات  على  معتمد  حل  تبني  ويرف�صون 

اأن يبني  اإ�صارة �صمنية وفق املحللني باحتمال  اتفاق باري�س 

انبعاثات  لتداول  عاملية  اآلية  �صوب  ج�صرًا  املطاف  نهاية  يف 

اإن اجلزء امللزم من االتفاق ي�صمح  اإذ  اأوك�صيد الكربون.  ثاين 

االأر�صدة  �صراء  طريق  من  طوعًا  انبعاثاتها  بتعوي�س  للدول 

هوالند  فرن�صوا  الفرن�صي  الرئي�س  واأكد  االأخرى.  الدول  من 

»ال�صعي اإىل بناء حتالف للدول الراغبة يف ت�صعر انبعاثات 

ثاين اأوك�صيد الكربون«.

اأي  حـال  هي  كما  مثاليـة،  لي�صت  باري�س  اتفاقيـة 

»رخــوة«،  االنبعاثات  �صـوابط  زالت  فما  دولية.  ت�صويـة 

التي  امل�صاعـدات  تكفي  اأال  تخ�صى  الفقرة  الدول  زالت  وما 

كما  املناخ،  تغر  عواقب  من  حلمايتها  عليها  �صتح�صل 

تتن�صل  وقد  قانونيًا  ملزمة  كلهـا  لي�صت  االتفاقيـة  اأن 

اإال  ميكـن  ال  ولكـن  امل�صتقبـل.  يف  احلكومات  بع�س  منها 

انت�صـار  اأكرب  ورمبا  للب�صريـة«،  كـربى  »قفـزة  اعتبارهـا 

■ للديبلوما�صيـة العامليـة. 
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املغرب يستضيف قمة تغير املناخ 2016  
بأكبر محطة شمسية يف العالم

ال�صرقية  ال�صحراء  ــدود  ح على 

�صم�س  اأ�صعة  وحتــت  للمغرب، 

 300 من  ــرث  الأك البالد  بها  تنعم 

التجارب  جترى  ال�صنة،  يف  يوم 

االأخرة قبيل افتتاح حمطة الإنتاج 

الطاقة ال�صم�صية وربطها بال�صبكة 

ملك  ــان  وك للكهرباء.  الوطنية 

د�صن  ال�صاد�س  حممد  املــغــرب 

االأ�صغال يف حمطة »نور1« ر�صميًا 

يف اأيار)مايو( 2013.

تبعد املحطة نحو 20 كيلومرتًا عن 

يف  ال�صحراوية  ورزازات  مدينة 

جنوب �صرق املغرب. وعلى م�صاحة 

ت�صاهي 600 ملعب كرة قدم ينت�صر 

ن�صف مليون من االألواح الزجاجية 

�صف   800 يف  املقّو�صة  العاك�صة 

يبهر  م�صهد  يف  مــتــواز،  طويل 

العينني. وتتحرك هذه املرايا، التي 

يبلغ ارتفاع كل منها نحو 12 مرتًا، 

�صبيهة  متناغمة  بطيئة  حركة  يف 

اإذ  ال�صم�س،  دوار  ــور  زه بحركة 

وتلتقطها  ال�صم�س  اأ�صعة  تالحـق 

وحتولها اىل طاقة نظيفة.

حمطـة  يف  اال�صتثمـار  كـلف 

يــورو  مليون   600 نحو  ـــور1«  »ن

الإنتاج 160 ميغاواط من الكهرباء. 

 2016 �صنة  »نـــور2«  و�صتتبعها 

باب   وفتح   ،2017 �صنة  ــور3«  و»ن

»نــور4«.  ملحطة  العرو�س  تقدمي 

ــل  ــراح امل ــل  ك تكتمل  ــا  ــدم ــن وع

حمطة  ـــرب  اأك »نــــور«  �صت�صبح 

العامل  يف  ال�صم�صية  للكهرباء 

مربعًا.  كيلومرتًا   30 م�صاحة  على 

اىل  جممله  يف  امل�صروع  ويهدف 

الإمداد  كافية  ميغاواط   580 توليد 

مليون بيت بالكهرباء.

الطاقة  وزارة  تقديرات  وبح�صب 

املغرب،  يف  واملاء  والبيئة  واملعادن 

ـــور1«  »ن حمــطــة  ت�صغيل  ـــاإن  ف

 240 انبعاث  تفادي  من  �صيمكن 

األف طن من ثاين اأوك�صيد الكربون 

اإىل  ت�صل  اأن  على  ال�صنة،  يف 

املرحلتني  انهاء  مع  طن  األف   522

الثانية والثالثة.

ي�صتورد  الـذي  املغرب،  ويطمح 

الطاقوية،  حاجاته  من  املئة  يف   94

اإىل اإنتاج 42 يف املئة من طاقته من 

م�صادر متجددة بحلول 2020، عرب 

والرياح  ال�صم�س  من  اال�صتفـادة 

اىل  واإ�صافة  الكهرمائية.  والطاقة 

يخطط  ورزازات،  يف  نور  حمطة 

�صم�صية  حمطات  الإن�صاء  املغرب 

�صاأنهـا  من  اأخـــــرى  مناطق  يف 

اأوك�صيد  ثــاين  انبعاثات  خف�س 

طن  ماليني  ت�صعة  بنحو  الكربون 

�صنويًا ابتداء من 2020.

 2016 نهاية  ــرب  ــغ امل وي�صتعد 

الثاين  العاملي  املوؤمتـر  ال�صت�صافة 

والع�صـرين للمنـاخ COP22 الـذي 

موؤمتر  مقررات  يتابع  اأن  يفرت�س 

باري�س، الذي انتهى يف 12 كانون 

باتفاق   2015 )دي�صمرب(  االأول 

ارتفاع  احتواء  اىل  يهدف  تاريخي 

من  »باأدنى  االأر�س  حرارة  درجة 

ال�صعي  مع  مئويتني،  درجتني 

 1.5 عند  ارتــفــاعــهــا  ــن  م للحـد 

العديد  اأ�صاد  وقد  مئوية.  درجــة 

باري�س  قمة  يف  امل�صاركني  من 

على  املغرب  يبذلها  التي  باجلهود 

متجددة  مــوارد  ا�صتخدام  �صعيد 

نور  م�صروع  معتربين  للطاقة، 

»ثورة نوعية« يف هذا االطار.

جليد القطب
يف ساحة

»البانتيون«

 من اجلليد اأقامه فنانون يف 
ّ

متثال حي

 )Panthéon( صاحة مبنى البانتيون�

يف باري�س لعر�س منوذج عن ذوبان 

اجلليد القطبي ب�صبب تغر املناخ. وقد 

مت �صحن اجلالميد اجلليدية مبا�صرة 

من غرينالند، وبلغ وزنها ع�صرة 

اأطنان. ومع انتهاء القمة، كان اجلليد 

حتول ماًء.

والبانتيون هو مقربة »الرجال 

العظماء« يف باري�س.
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عبداحلكيم الروي�صي )طنجة(

جنباته  على  يزرعون  غولف،  ملعب  »ي�صيدون 

االأثرياء  لعبة  يف  املياه  ويهدرون  االأزهار،  بع�س 

ويطلق  البيئة«.  على  يحافظون  اأنهم  يزعمون  ثم  هذه، 

ي�صرب  كان  اأربعيني  فالح  وهو  ال�صاخرة،  قهقهته  حممد 

مثاًل عن التبذير يف املياه، بعدما دعانا هو واأ�صدقاوؤه الثالثة 

قرية  يف  زيتون  حقل  يف  ليل  ذات  جل�صتهم   اإىل  لالن�صمام 

غر بعيدة عن مدينة وزان يف �صمال الغرب وكانوا ي�صربون 

ال�صاي ويدخنون القنب الهندي يف غليون طويل.

درجة  االأربعني  اليوم  ذاك  نهار  يف  احلرارة  جتاوزت 

مئوية. اأما االآن وقد م�صى على غروب ال�صم�س ب�صع �صاعات، 

هب  فجاأة  اآذاننا.  ميالأ  ال�صرار  و�صوت  حارًا  اجلو  يزال  فال 

نن�صى  جعلتنا  مطر،  حبات  بع�س  تبعته  عليل،  ن�صيم  علينا 

حر النهار الذي مل ي�صهد له اأهل القرية مثياًل، ح�صبما حدثنا 

الفتى عاطف عندما رافقناه ذلك النهار يف رحلته جللب املاء.

كانت الطريق نحو املورد بعيدة وعرة امل�صالك. وبدا الفتى 

اإنها  عنه.  االأتان  تبتعد  ال  كي  العودة  اأثناء  م�صيه  يف  م�صرعًا 

حتمل على ظهرها 60 ليرتًا من املاء، وتعرف طريقها جيدًا، 

وت�صرتيح.  وت�صرب  تاأكل  كي  الغروب،  عند  الو�صول  وتريد 

ي�صكن  ع�صر  ال�صاد�س  ربيعه  يف  فتى  وهو  عاطف،  لنا  قال 

وعائلته يف قرية على مقربة من نهر اأ�صبح جافًا: »هكذا نحن 

عادة نق�صد قرية عني امزيد حيث يوجد املاء. نذهب مبا�صرة 

�صيفًا«.  حتتمل  ال  فاحلرارة  الغروب،  قبل  اأو  الفجر  بعد 

واأ�صاف: ما�صيتنا اأي�صًا عط�صى، وب�صتاننا يحتاج اإىل الكثر 

من املاء يف هذا احلر«.

وقطعان  املرعى،  من  عائدين  اأطفااًل  طريقنا  يف  �صادفنا 

جميعًا  �صرنا  الغبار.  من  �صحابة  فوقها  مثرة  جتري  اأغنام 

لربهة داخـل ال�صحابة، و�صيئًا ف�صيئًا بداأ الغبار ينح�صر، حتى 

دنونا من مزارع يروي القنب الهندي على مقربة من النهر. 

اأنا  اآتي  »كنت  االأوىل:  ذكرياته  بع�س  عاطف  لنا  روى  هناك 

واإخوتي اإىل الوادي، نرعى املا�صية ون�صبح ون�صطاد ال�صمك. 

اأما االآن ومع اأول ال�صيف، فلم يبَق من مياهه �صوى القليل، 

ي�صتغلها الفالحون يف الري«.

ناقوس العطش
تعاين قرى املغرب النائية من �صح املياه، وي�صطر االأهايل اإىل 

ال�صر م�صافات طويلة للو�صول اإىل اأقرب منبع. وقد يتحملون 

عناء االنتظار طوياًل يف طابور غر منتظم اأمام ال�صنبور.

مهند�س  وهو  بنعطا،  حممد  يقول  للجميع«،  ملك  »املاء 

لنا  مبديًا  املغرب،  ل�صمال  البيئي  التجمع  ومن�صق  زراعي 

وال  املائية.  الرثوة  توزيع  يف  اأزمة  من  النا�س  يعانيه  ملا  اأ�صفه 

كيف يواجه
ريفّيو املغرب
أزمة العطش؟

يعاين كثري من قرى املغرب النائية ندرة املياه ويكون الو�سول اإىل اأقرب منبع �سعبًا ومرهقًا



باملاء،  القروية  املجتمعات  تزويد  بربنامج  يذكرنا  اأن  ين�صى 

بال�صبكة  البوادي  �صكان  من  مهمة  ن�صبة  ربط  يف  جنح  الذي 

العامة، قـائاًل: »يجب على االإدارة متابعة مثل هذه الربامج 

اأن  اإىل  ويلفت  املياه«.  ب�صبكة  البوادي  جميع  ربط  يتم  حتى 

ازدياد،  يف  املاء  اإىل  والزراعة  وال�صياحـة  ال�صناعة  حاجات 

لهذا فالكميات املتوافرة للفرد يف تناق�س، م�صيفًا اأن »�صبح 

العط�س قادم ال حمالة«.

يبلغ تعداد �صكان املغرب 34 مليون ن�صمة ح�صب اإح�صاء 

2014. وتزداد احلاجة اإىل املاء كل �صنة يف حني يقل ن�صيب 

الفرد منه. وقدرت املياه العذبة املتوافرة عام 1970 بنحو 1800 

اأ�صبحت ال تتعدى 800 مرت مكعب  مرت مكعب للفرد، لكنها 

دون  ما  اأن  علمًا  الر�صمية،  للمعطيات  وفقًا   2010 عام  للفرد 

1000 مرت مكعب للفرد �صنويًا يعترب ندرة مائية.

هناك العديد من املعطيات ال�صادرة عن مراكز دولية ت�صع 

املوارد  يف  حادًا  نق�صًا  �صتعاين  التي  الدول  خانة  يف  املغرب 

املوارد  ملعهد  تقرير  حذر  وقد  القريب.  امل�صتقبل  خالل  املائية 

املائية يف جامعة كاليفورنيا من اأن ي�صبح املغرب بعد 25 �صنة 

�صمن ع�صرين بلدًا هي االأكرث ت�صررًا من م�صكلة نق�س املياه، 

والتمدن  االقت�صادية  والتنمية  املناخية  التغرات  ب�صبب 

والنمو ال�صكاين. ون�صرت االأمم املتحدة خريطة حلالة املوارد 

التي  الدول  �صمن  املغرب  �صنفت  حيث  العامل،  يف  املائية 

�صتعاين من تراجع كبر يف مواردها املائية بحلول 2025.

بلد املسطحات املائية
املتو�صط  البحر  هما  بحريتني  واجهتني  على  املغرب  يطل 

البحر  مياه  حتلية  اإىل  اللجوء  ويعترب  االأطل�صي.  واملحيط 

ت�صييد  مت  وقد  اجلاف.  املناخ  ذي  اجلنوب  يف  حتميًا  اأمرًا 

اأول حمطة لتحلية املياه يف طرفاية عام 1976 بقدرة 75 مرتًا 

املوجودة  تلك  اأكربها  حمطات  عدة  تبعتها  اليوم،  يف  مكعبًا 

يف العيون بقدرة 7000 مرت مكعب. لكن كلفة ا�صتغالل هذه 

التكنولوجيا باهظة، فتحلية مرت مكعب واحد من املاء تكلف 

نحو ثالثة دوالرات.

يعتمد املغرب على االأمطار والثلوج كم�صدر اأويل للمياه، 

من  املائية  م�صطحاته  على  يعول  كما  منتظمة.  غر  لكنها 

اأنهار وبحرات و�صدود منت�صرة يف اأرجائه. ومتتاز جغرافية 

تنحدر  رئي�صية  اأنهار  �صبعة  ت�صم  مهمة  نهرية  ب�صبكة  البالد 

الذي  ملوية  نهر  با�صتثناء  االأطل�صي،  املحيط  نحو  جميعها 

يف  ي�صب  الذي  درعة  ونهر  املتو�صط،  البحر  يف  ي�صب 

االأطل�س  جبال  �صل�صلة  من  ويتخذ  نهر  اأطول  وهو  ال�صحراء 

الكبر منبعًا له وميتد على طول 1200 كيلومرت.

ويف املغرب اليوم 128 �صدًا كبرًا و100 �صد اأخرى باأحجام 

�صدًا   13 بنت  فرن�صا  وكانت  البالد.  اأنحاء  يف  موزعة  خمتلفة 

امللك  فرتة  وعرفت   .1956 عام  منه  خروجها  قبل  املغرب  يف 

الراحل احل�صن الثاين ت�صييد عدد كبر من ال�صدود الكربى، 

اأولها �صد الوحدة الذي مت ت�صيده عام 1996 يف ال�صمال ب�صعة 

3.8 بليون مرت مكعب.

لكن �صيا�صة ال�صدود هذه غر قادرة وحدها على مواجهة 

يدعو  الذي  بنعطا  حممد  يقول  كما  املحتملة،  العط�س  اأزمة 

امل�صاريع  واجتناب  تلويثه،  وعدم  املاء  ا�صتعمال  تر�صيد  اإىل 

املفرطة يف ا�صتهالكه مثل اإن�صاء مالعب الغولف وا�صتخراج 

حتتاج  ال  التي  الزراعية  املحا�صيل  واختيار  ال�صخري،  الغاز 

اجلفاف  يتهدده  بلدًا  اأن  يعقل  »ال  م�صيفًا:  كثيف،  ري  اإىل 

اإىل  ت�صديرها  بق�صد  الطماطم  الإنتاج  املياه  ي�صتنزف 

■ اخلارج«. 

كان هذا النهر اإىل زمن 

قريب دائم اجلريان، اأما الآن 

فقد باتت مياهه جتف 

مع اوائل ال�سيف، 

مثل العديد من »الوديان« 

ال�سغرى يف املغرب

ملعب غولف يف مراك�س. 

وي�ستهلك ري امل�ساحات 

الع�سبية ملالعب الغولف 

كميات �سخمة من املياه
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دبي  ـ  »البيئة والتنمية«

فقد  دبي.  يف  امل�صتدام  للنقل  ح�صن  فاأل   11 الرقم 

 2014/11/11 يف  ت�صغيله  منذ  دبي«  »ترام  نقل 

الكفاءة  جناح  موؤ�صرات  و�صط  راكــب،  ماليني  اأربعة  نحو 

اأعلى  وحتقيق  الرحالت  مواعيد  بدقة  وااللتزام  الت�صغيلية 

معاير ال�صالمة. 

منطقة  من  بــدءًا  كيلومرتًا،   11 الــرتام  خط  طول  يبلغ 

املر�صى وجمرا بيت�س رزيدن�س، مرورًا مبدينة دبي لالإعالم 

وقرية املعرفة، حتى مراأب الرتام بالقرب من اأكادميية �صرطة 

على  موزعة  حمطة  و11  قطارًا   11 حاليًا  ي�صم  وهو  دبي. 

مناطق االأن�صطة والكثافات ال�صكانية.

�صاهم الرتام يف حت�صني حركة التنقل داخل مدينة دبي، 

واالقت�صادية  ال�صياحية  االأهمية  ذات  املناطق  يف  خ�صو�صًا 

التي يخدمها. وعزز منظومة النقل اجلماعي بو�صيلة �صهلة 

االنبعاثات  تخفي�س  عن  ف�صاًل  عالية،  كفاءة  وذات  ومريحة 

وفرت  وقد  لل�صكان.  املعي�صية  البيئة  وحت�صني  الكربونية 

اإ�صافية للمركبات  هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي مواقف 

بالقرب من املحطات، لت�صجيع ال�صكان على ا�صتخدام الرتام. 

بطول  مل�صاره  موازيًا  الهوائية  للدراجات  م�صارًا  نفذت  كما 

ترام دبي
نقل نظيف ملدينة ذكية
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مدينة  وحمطة  ال�صفوح  حمطة  بني  يقع  كيلومرتات  ت�صعة 

دبي لالإعالم. ويتكامل الرتام مع و�صائل النقل االأخرى، مثل 

مرتو دبي واحلافالت و�صيارات االأجرة والنقل البحري.

اأو الغاز، بل الكهرباء، لذلك  ال ي�صتخدم ترام دبي الوقود 

الكربون  اأوك�صيد  ثاين  غاز  انبعاث  ت�صغيله  عن  ينجم  ال 

اأن  هذا  ويعني  الوقود.  حرق  لعملية  امل�صاحبة  وامللوثات 

كربونية  وانبعاثات  تلوثًا  اأقل  تعترب  يخدمها  التي  االأماكن 

مقارنة بغرها، ولعل �صكانها اأقل عر�صة لالإ�صابة باالأمرا�س 

اأثر  الرتام  وال�صتخدام  التنف�صي.  اجلهاز  واأمرا�س  القلبية 

اإيجابي على �صحة الركاب اأي�صًا، فهو يتيح لهم املجال للم�صي 

اإىل حمطتة ومنها، وهذا ي�صتغرق يف املعدل 10 ـ 20 دقيقة.

يعد ترام دبي االأول خارج اأوروبا الذي ي�صتخدم تكنولوجيا 

اإىل  احلاجة  دون  من   )APS( االأر�صية  الكهربائية  التغذية 

عامليًا  االأول  وهو  اخلط.  كامل  على  معلقة  هوائية  اأ�صالك 

مئوية،  درجة   50 اإىل  ت�صل  حــرارة  درجة  يف  يعمل  الذي 

والبيئة  الرطوبة  مثل  القا�صية  املناخية  الظروف  ويتحمل 

الرملية. وهو اأي�صًا اأول ترام يف العامل مزود مبحطات مكيفة 

الهواء للركاب، كما تتوافر ج�صور م�صاة مكيفة الهواء لربط 

املحطات باملناطق املجاورة.

يوفر  الذكية،  املدينة  روؤية  لتحقيق  دبي  �صعي  اإطار  ويف 

ات�صااًل  لهم  تتيح  للركاب  جمانية  فاي«  »واي  خدمة  الرتام 

تلفزيونية  �صا�صات  وهناك  باالإنرتنت.  وموثوقًا  �صـل�صًا 

واإر�صادات  الر�صائل  لبث  املحطات،  وداخل  متنه  على  مثبتة 

ال�صالمة.

اجلغرايف  املوقع  لتحديد  املواقع  حتديد  نظام  وُي�صتخدم 

البيانات.  بتلك  التحكم  مركز  وتغذية  الرتام  عربات  جلميع 

احليطة  باأخذ  التـرام  �صائقي  توجيه  يف  ذلك  من  وي�صتفاد 

الزمن  حتديد  ويف  موقعهم،  من  قريب  طارئ  وقوع  عند 

الالزم للو�صول اإىل املحطة التالية من اأجل االلتزام باملواعيد 

يف  ال�صوتي  التنبيه  نظام  ي�صتخدم  كما  للو�صول.  املحددة 

و�صوله،  ووقت  التايل  بالرتام  الركاب  الإبالغ  املحطات  جميع 

املحطة  ببيانات  الركاب  لتنبيه  ــرتام  ال منت  على  وكذلك 

التالية.

بطاقة  مق�صورات   7 وي�صم  مرتًا،   44 الرتام  طول  يبلغ 

درجة  على  موزعة  والعربات  ركاب.   408 تبلغ  ا�صتيعابية 

ذهبية ودرجة ف�صية. و�صممت حمطات ترام دبي من دون 

بطاقة  اإىل  ر�صيد  اإ�صافة  اأو  تذكرة  �صراء  وميكن  موظفني، 

»نول« عرب جهاز بيع التذاكر املوجود يف جميع املحطات. ■

»إتيكيت« الترام: قواعد بسيطة لرحلة مريحة

●  ادخل مق�صورة الرتام املخ�ص�صة لنوع بطاقتك، وال ت�صتخدم املق�صورة الذهبية 

وبحوزتك البطاقة الف�صية، لتجنب غرامة تبلغ 100 درهم )27 دوالراً(.

متنه،  اإىل  ت�صعد  اأن  قبل  الرتام  عربات  من  اخلارجني  للركاب  املجال  اأف�صح   ●

وجتنب مزاحمة الركاب االآخرين.

اأحت املكان جللو�س كبار ال�صن واملعوقني اأواًل، ثم للن�صاء واالأطفال.  ●

االأماكن  يف  و�صعهما  ويجب  حمــدود،  بحجم  حقيبتني  ا�صطحاب  ميكنك   ●

املخ�ص�صة للحقائب.

حافظ على نظافة الرتام وجتنب تناول االأطعمة وامل�صروبات وم�صغ العلكة.  ●

ال تتحدث يف الهاتف املحمول ب�صوت مرتفع، وال ترفع �صوت املو�صيقى فينتقل   ●

من �صماعات االأذن اإىل الركاب.

ال ت�صع قدميك على املقاعد، وال ت�صتند اإىل االأبواب، وال ترك�س داخل املحطة اأو   ●

على ر�صيف الرتام.

مينع اإدخال احليوانات والدراجات الهوائية اإىل حمطات وعربات الرتام.  ●
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مكتبة نباتية عاملية
يف عاصمة الجزائر

علي ياحي  )اجلزائر(

حديقة التجارب، هكذا �سماها الفرن�سيون، 

لوظيفتها الأ�سلية لدى اإن�سائها عام 1832 بعد 

عامني من احتاللهم اجلزائر، وهم ل يعلمون اأنها �ست�سبح 

اإحدى اأجمل حدائق العامل. ترتبع على م�ساحة 32 هكتارًا، 

بعدما كانت م�ساحتها 100 هكتار قبل التو�سع العمراين. 

تطل من منطقة »احلامة« على البحر املتو�سط وحتر�س 

ظهرها ه�سبة »العنا�سر«، يف موقع و�سط العا�سمة 

اجلزائرية يجمع بني البحر وزرقة ال�سماء. كاأنها الرئة التي 

يتنف�س بها اأهل املدينة هواءهم والتي حتافظ على بع�س 

التوازن الطبيعي يف وجه »همجية« التح�سر امللوث.

اأن�ساأ الفرن�سيون احلديقة لإجراء جتارب علمية على 

النباتات والأ�سجار التي يتم جلبها من الدول الأفريقية، عرب 

التزاوج بني الأ�سناف اأو جتريب زراعتها يف مناخ متو�سطي 

قبل نقلها اىل فرن�سا واأوروبا عمومًا. وا�ستهرت احلديقة 

مب�ساتل متطورة ملختلف انواع الكروم والفواكه واخل�سر. 

وقد ُمثلت فيها عدة اأفالم �سينمائية، بينها »طرزان«.

تنق�سم حديقة التجارب حاليًا اىل حديقة على الطراز 

الفرن�سي ت�سابه حدائق ق�سر فر�ساي، واأخرى بريطانية. 

وتبعد احلديقة الفرن�سية عن البحر نحو 200 مرت فقط، 

كتاب الطبيعة

حديقة 
التجارب

A
FP
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تزينها اأ�سجار النخيل املروحي امل�سمى »وا�سنطونيا«. اأما 

احلديقة الربيطانية فتغلب عليها الأ�سجار ال�سخمة العتيقة 

وامل�ساحات اخل�سراء املرتامية باأنواع خمتلفة من النباتات.

ي�سعر الزائر للوهلة الأوىل مبناخ خمتلف عن بقية اأنحاء 

اجلزائر العا�سمة التي ترتاوح حرارتها بني 6 درجات مئوية 

�ستاء و38 درجة �سيفًا. ويقول القيمون على احلديقة اإن 

احلرارة فيها ل تنخف�س عن 15 درجة �ستاء ول تتعدى 25 

درجة �سيفًا. وت�ساهم يف تلطيف جوها اأحوا�س مائية 

جميلة حتوي اأنواعًا من الأ�سماك.

�ساعد املناخ املعتدل على منو نباتات خمتلفة يف 

احلديقة، حيث مت اإح�ساء تاأقلم نحو 2500 نوع، بينها 25 

نوعًا من النخيل، جيء بها من بلدان تختلف يف طبيعتها 

وبيئتها عن مناخ احلديقة املتميز. ويقول مديرها عبدالرزاق 

معبر الأ�شجار المت�شابكة
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زريات اإنها تزخر بنباتات نادرة، مثل �سجرة درا�سينا 

املعروفة ب�سجرة التنني التي زرعت عام 1847، واأ�سجار 

�سيكوز وعمرها 98 �سنة، اإىل جانب اأ�سجار اأخرى معمرة 

مثل الفيكو�س والبيل�سان التي ترتفع 30 مرتًا والكافور 

واجلنكة ونباتات اخليزران.

ويف املكان حديقة حيوان ال تتعدى م�ساحتها هكتارًا 

واحدًا. وقد اأن�ساأها الفرن�سي جوزيف دونغ عام 1900 لو�سع 

احليوانات الربية املجلوبة من اأدغال اأفريقيا ملدة �سهرين قبل 

اإر�سالها اإىل اأوروبا، بهدف التاأكد من خلوها من االأمرا�س 

وتعويدها على مناخ جديد وتهيئتها للتاأقلم يف حدائق 

اأوروبا. وعلى رغم �سغر م�ساحتها، حتر�س ال�سلطات على 

جلب اأنواع من احليوانات الربية اإليها، كاالأ�سود والنمور 

والتما�سيح، باالإ�سافة اىل االأنواع التي تعي�س يف اجلزائر 

كالغزالن والطيور والقردة واجلياد الوح�سية.

ولعل اأ�سهر احليوانات التي مرت على احلديقة التم�ساحة 

»جاكلني« التي كانت اأول �سيوفها، وقد ا�ستقدمت مع 

ذكرها »اآندوف« من نهر امل�سي�سيبي يف الواليات املتحدة 

عام 1900 وعا�ست حتى 1990، لتحمل الرقم القيا�سي 

يف العامل بعمرها الطويل. ومنها اأي�سًا الدب املعّمر 

»اأوري�سو�س« والن�سر »اأكتور« من البريو الذي يقال اإن عمره 

جتاوز املئة وما زال حيًا.

ومن م�ساهري العامل الذين زاروا حديقة التجارب املفكر 

كارل مارك�س الذي زارها عام 1842 وكتب م�ساهداته 

عن حياة اجلزائريني البائ�سة مقارنة برخاء امل�ستعمرين 

الفرن�سيني، واالأديب الفرن�سي فيكتور هوغو والرئي�س 

■ الفرن�سي �سارل ديغول. 

طيور وت�شكيلة �أزهار

في حديقة �لتجارب
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جودو الكومودو
أندري غودكوف، روسيا

عظاءتان �شخمتان من نوع كومودو تت�شارعان على �شاطئ 

متنزه كومودو الوطني الخالب في اإندوني�شيا. زار اأندري 

المكان عدة مرات، اآماًل التقاط �شورة للمعارك ال�شارية 

بين الذكور اأثناء مو�شم التزاوج في ال�شيف. وبعد محاولت 

فا�شلة عاد في كانون الأول )دي�شمبر( و�شهد هذه المعركة 

غير المتوقعة على قمة تلة. يقول: »كان عر�شًا ل ين�شى«. 

للكومودو مخالب �شخمة واأ�شنان م�شننة، وهو ينت�شب على 

قائمتيه الخلفيتين للم�شارعة، ربما نزاعًا على الموئل. ولهذه 

المخلوقات التناف�شية ال�شخمة غالف خارجي واق من حرا�شف 

مقّواة بعظام �شغيرة. وهي اأكبر العظاءات في العالم، وقد يبلغ 

طولها ثالثة اأمتار ووزنها 150 كيلوغرامًا.
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أجمل صور الطبيعة لسنة 2015

لندن ـ  »البيئة  والتنمية«  

ة تعرب عن ال�سراع  »ق�سة ثعلبني« �سورة م�ستفزَّ

من اأجل البقاء والتفاعل املبا�سر بني مفرت�س 

وفري�سته. لكنها اأذهلت املحكمني يف جائزة اأف�سل م�سوري 

احلياة الفطرية ل�سنة 2015، حتى اأنهم اعتربوها مثاًل 

�سارخًا على تاأثريات تغري املناخ.

فمع ارتفاع درجات احلرارة، بداأت الثعالب احلمراء 

تقتحم موائل الثعالب القطبية يف كيب ت�سر�سل يف �سمال 

كندا وتناف�سها، بل تفرت�سها اأحيانًا. التقط هذه ال�سورة 

الكندي دون غوتو�سكي، وفاز بجائزة اأف�سل م�سور للحياة 

الفطرية ل�سنة 2015. وفاز يف فئة ال�سغار اأندري بيالنيك 

)14 عامًا( من جمهورية الت�سيك عن �سورته »قتال 

الطيور«.

هذه امل�سابقة ال�سنوية، التي ينظمها متحف التاريخ 

الطبيعي يف لندن، ا�ستقطبت هذه ال�سنة اأكرث من 42 األف 

م�سارك من 96 بلدًا. ووزعت اجلوائز يف 18 فئة خمتلفة، 

خالل احتفال اأقيم يف املتحف. وبعد عر�س ال�سور الفائزة 

وجمموعة خمتارة يف املتحف بني 16 ت�سرين الأول 

)اأكتوبر( و10 ني�سان )اأبريل( 2016، يجول املعر�س يف 

بريطانيا وبلدان اأخرى حل�س النا�س على احرتام العامل 

الطبيعي واحلفاظ عليه.

امل�ساركة يف م�سابقة 2016 مفتوحة للم�سورين 

املحرتفني والهواة من جميع الدول حتى �سباط )فرباير( 

2016. وميكن الطالع على التفا�سيل وال�سروط على املوقع 

 www.nnm.ac.uk  الإلكرتوين

صراع البقاء
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أشرعة املرج
كالوس تام، أملانيا

بعد عثوره على عدد من 

نبات الأوركيديا )ال�شحلبية( 

ذات م�شاء، عاد كالو�س في 

ال�شباح لي�شورها، فوجد اأن 

ب�شالتها ُنب�شت واأُكلت، ربما 

بفعل خنزير بري. وو�شط 

خيبته، لحظ وجود نبتتين 

منعزلتين من نوع �شيف 

الغراب في المرج المقابل. 

ا�شتعمل زاوية منخف�شة 

وفتحة وا�شعة في الكاميرا 

لعزل اأزهارهما الوردية 

 البراقة واإبرازها في بحر

من اأع�شاب المروج.

قصة ثعلبين
دون غوتوسكي، كندا 

)أفضل مصور للحياة الفطرية سنة 2015(

دة تظهر �شلوكًا م�شتغربًا �شهده متنزه  لحظة مجمَّ

وابو�شك الوطني في خليج هد�شون في �شمال كندا 

اأوائل ال�شتاء. فلي�س من عادة الثعالب الحمراء اأن 

ت�شطاد الثعالب القطبية، لكن حيثما تتداخل 

موائل حيوانين مفتر�شين فيمكن اأن يحدث نزاع. 

في هذه الحالة اأدى النزاع اإلى هجوم مميت.
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قتال الطيور البحرية
أندري بيالنيك، جمهورية التشيك )أفضل مصور للحياة الفطرية يف فئة الصغار(

جاء من األعماق
فابيان ميشنيه، فرنسا 

)الفائز يف فئة التصوير تحت املاء(

في ليل المحيط الأطل�شي، ت�شعد 

مخلوقات غريبة من الأعماق لتاأكل. هذا 

الأخطبوط ال�شغير، مثاًل، ل يتعدى طوله 

ال�شنتيمترين. يقول فابيان: »توقف اأمامي 

ملوحًا بمج�شاته«. ومن دون اأن يزعجه 

بوم�شة قوية، التقط �شورة لعالمه غير 

المرئي، تظهر اأن�شجة ج�شمه ال�شفافة التي 

تموهه. وتبدو على اأذرعه بواكير خاليا 

ال�شباغ البرتقالية التي تتيح لالأخطبوط اأن 

يغير لونه حين ي�شل اإلى مرحلة البلوغ. اأما 

الغدة اله�شمية وكي�س الحبر فتحيط بهما 

اأن�شجة عاك�شة تجعلهما اأقل و�شوحًا.

ذكور طيور الراف البحرية على �شبه جزيرة فارانغر النروجية تعر�س قوتها 

ناف�شة ري�شها، معلنة منطقة �شيطرتها للتودد اإلى الإناث في مو�شم التزاوج. التقط 

الفتى اأندري هذه ال�شورة الفائزة عندما قفز اأحد الذكور اإلى اأعلى محذرًا جيرانه 

من القتراب. والغريب في هذه الطيور اأنها تت�شرف وفق األوان ري�شها. فالذكور 

القاتمة تتزاوج في منطقة �شيطرتها. اأما الذكور الفاتحة الألوان )اإلى اليمين 

والي�شار( فتكون »تابعة« ول تملك اأر�شًا ت�شيطر عليها، بل ت�شكل تحالفات غير 

م�شتقرة مع ذكور م�شيطرة ت�شاعدها على اجتذاب اإناث، اأماًل في الظفر بتزاوج 

»على الهام�س« اإذا �شنحت الفر�شة. وثمة ذكور »مت�شللة« تتنكر كاأنثى.
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كتاب الطبيعة

هجرة أبي منجل القرمزي 
جونثان جاغو، فرنسا 

)الفائز يف الفئة العمرية 15 – 17 عامًا(

على قارب قبالة جزيرة لن�شوا في �شمال �شرق 

البرازيل، التقط جونثان هذه ال�شورة ل�شرب 

من طيور اأبي منجل القرمزية على خلفية من 

الرمال وال�شماء الزرقاء.

القفزة األخيرة
ويم فان دين هيفر، جنوب أفريقيا 

)الفائز يف فئة الحيوانات الثديية(

ع ويم طوال ثالثة اأيام هذا الفهد الذي كان يحاول تاأمين  تتبَّ

وجبة طعام. وفوجئ بروؤيته ي�شطاد في �شهول مك�شوفة، 

فالفهود عادة تكمن لطرائدها. وعندما اقترب هذا الظبي، 

لم يحجب الهجوم المفاجئ �شوى ع�شب ق�شير. يقول وليم: 

»فجاأة انق�ّس الفهد على الظبي ب�شرعة وقوة ل ت�شدقان«. 

وتعتمد الفهود اأ�شلوب التمويه والت�شلل، مقتربة من فري�شتها 

قبل النق�شا�س عليها بقفزة قد ت�شل اإلى �شتة اأمتار، لتوجه 

ع�شة �شريعة اإلى موؤخر الرقبة. وجبة مثل هذه تكفي الفهد 

قرابة اأ�شبوعين.

كانون الثاين/ �شباط 2016
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وحوش منكسرة
بريتا جاشينسكي

أملانيا / بريطانيا 
)الفائزة يف فئة 

التصوير الصحايف(

نمور واأ�شود في �شيرك 

»النجوم ال�شبعة« بمدينة 

غويلين في ال�شين. وقد 

تم انتزاع اأنيابها ومخالبها، 

وعندما تنتهي »و�شلتها« على 

حلبة ال�شيرك تحب�س في 

اأقفا�س �شيقة يمكن روؤيتها 

خلف الم�شرح. خالل ال�شنوات 

الع�شرين الما�شية، �شافرت 

بريتا اإلى بلدان كثيرة 

موثقة عالم الحيوانات 

الأ�شيرة، لكنها قالت اإنها لم 

ت�شاهد في اأي مكان اآخر 

»مثل هذا الحرمان الوح�شي«.
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مؤتمر     االستهالك املستدام

مؤتمر املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2015
حول االستهالك املستدام للطاقة واملاء والغذاء

الدعم يشجع التبذير 
وتغيير العادات آٍت
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راغدة حداد وعماد فرحات

والغذاء  والطاقة  الماء  لأ�سعار  المتوازن  غير  الدعم 

في المنطقة العربية ي�سجع على اأنماط ا�ستهالكية 

تخفيف  على  بال�سرورة  ي�ساعد  ول  والهدر،  بالتبذير  تت�سم 

العبء عن الفقراء، اإذ يذهب نحو 90 في المئة من اأموال الدعم 

اإلى الأغنياء. لكن هناك اتجاهًا وا�سحًا اإلى تغيير هذا النمط، 

اإ�سالحية  اإج��راءات  تطبيق  عربية  دول  �ست  ب��داأت  بحيث 

»ال�ستهالك  تقرير  عليه  ركز  ما  هذا  الأ�سعار.  دعم  لنظام 

الم�ستدام« للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي تم 

بيروت  في  للمنتدى  ال�سنوي  الموؤتمر  في  ومناق�سته  اإطالقه 

التقرير  واأكد   .2015 )نوفمبر(  الثاني  ت�سرين   17 اإلى   16 من 

اأن كل برامج رعاية البيئة لن تجدي ما لم تترافق مع تبديل 

جذري في العادات ال�ستهالكية.

عقد الموؤتمر في فندق فيني�سيا في بيروت، بم�ساركة نحو 

600 مندوب من 48 دولة، مثلوا 180 موؤ�س�سة من القطاعين 

ومراكز  والدولية  الإقليمية  والمنظمات  والخا�ص  العام 

الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني وو�سائل الإعالم. كما 

اإطار  �سارك فيه نحو 40 طالبًا جامعيًا من 12 بلدًا عربيًا، في 

المنتدى  يرعاها  التي  البيئيين«  الم�ستقبل  »قادة  مبادرة 

اأبوظبي  في  البيئة  هيئة  وكانت  والتنمية.  للبيئة  العربي 

ال�سريك الر�سمي في موؤتمر »اأفد«.

في  الثامن  وهو  الم�ستدام«،  »ال�ستهالك  تقرير  ي�سير 

اأن قبول  اإلى  �سل�سلة »البيئة العربية« التي ي�سدرها »اأفد«، 

�سيا�سات  لو�سع  اأ�سا�سيًا  �سرطًا  يبقى  بالتغيير  الم�ستهلكين 

المواطن  خفف  فاإذا  التنفيذ.  مو�سع  الم�ستدام  ال�ستهالك 

العربي، مثاًل، معدل ا�ستهالك اللحوم الحمراء 25 في المئة، 

 27 توفير  يمكن  حاليًا،  ال�سنة  في  للفرد  كيلوغرامًا   17 من 

بليون متر مكعب من المياه، على اعتبار اأن انتاج كيلوغرام 

واحد من اللحم يتطلب 16 مترًا مكعبًا من المياه.

في  دائمًا  لي�ص  الحل  اأن  التقرير  ا�ستنتاجات  اأهم  ومن 

تخفيف كمية ال�ستهالك، بل في التحّول اإلى اأ�سناف اأخرى 

والحبوب  ال�سمك  اإلى  اللحم  من  وال�سحة،  بالبيئة  �سررًا  اأقل 

والفحم  النفط  من  المنتجة  الكهرباء  من  اأو  مثاًل،  والخ�سار 

اإلى طاقة ال�سم�ص والرياح. وقد اأيد ا�ستنتاجات »اأفد« تقرير 

ا�ستهالك  اأن  وفيه  العالمية  ال�سحة  منظمة  عن  �سدر  حديث 

يزيد  قد  الم�سّنعة  واللحوم  الأحمر  اللحم  من  كبيرة  كميات 

ال�سابة بال�سرطان بن�سبة 18 في المئة.

عدنان بدران

ال�صور: حممد  عزاقري

ميكن تنزيل ال�صور 

وم�صاهدة اجلل�صات على 

»يوتيوب« من خالل موقع 

»اأفد« الإلكرتوين

www.afedonline.org

جل�سة الإفتتاح
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العربي  العام  الراأي  ا�ستطالع  نتائج  الموؤتمر  في  وُعر�ست 

النا�ص  ا�ستعداد  مدى  معرفة  اأجل  من  »اأف��د«  اأج��راه  الذي 

لتبديل عاداتهم ال�ستهالكية، وقد ا�ستقطب 31 األف م�سارك 

العربي  الجمهور  اأن  ال�ستطالع  ووجد  عربيًا.  بلدًا   22 من 

والماء،  والوقود  الكهرباء  لقاء  اأكثر  يدف�ع  لكي  ا�ستعداد  على 

رعاية  في  ي�ساهم  هذا  كان  اذا  ال�ستهالكية،  عاداته  ولتغيير 

بمنافع  ذلك  تعوي�ص  يتم  اأن  على  البيئة،  وحماية  الموارد 

اجتماعية اأكبر، مثل التعليم وال�سمان ال�سحي ونظم تقاعد 

منا�سبة.  )يمكن االطالع على نتائج اال�صتطالع من موقع »اأفد« 

)www.afedonline.org
وتم عر�ص فيلم اأنتجه »اأفد« بعنوان »ا�ستهالك الم�ستقبل«.

اأطباق  على  الموؤتمر  خالل  الغداء  وجبات  واقت�سرت 

المتو�سط  البحر  لحو�ص  الغذائي  النظام  م��ن  �سحية 

والمنتجات المحلية والع�سوية، ان�سجامًا مع م�سمون تقرير 

المياه  عبوات  عن  وا�ستعي�ص  الم�ستدام«.  »ال�ستهالك 

البال�ستيكية بعبوات زجاجية يمكن اإعادة تعبئتها.

بدران: ستبقى بيروت
اأمناء  مجل�ص  رئي�ص  من  ترحيبية  بكلمة  الموؤتمر  افتتح 

تقرير  »ي�سدر  ق�ال:  الذي  ب��دران  عدنان  الدكتور  »اأف��د« 

ال�ستهالك الم�ستدام في وقت ل تزال بع�ص البلدان العربية 

الري  وكفاءة  والمياه،  الطاقة  ا�ستهالك  في  عالميًا  الأعلى 

�سلبية اإذ يذهب اأكثر من ن�سف المياه هدرًا«، منوهًا ببع�ص 

الطاقة  في  وال�ستثمار  الكفاءة  لتعزيز  العربية  المبادرات 

المتجددة. وعن ع�ودة الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى اإلى بيروت 

حية  مدينة  بيروت  »�ستبقى  ب��دران:  ق�ال  �سنتين،  بعد 

وريادة  بديناميكية   
ّ

حي فلبنان  وال�سرنقة.  التقاع�ص  ترف�ص 

ع�سق  لبنان  وعلمنا  بيروت  علمتنا  وقد  �سعبه،  واإبداعات 

الحياة والحريات والعم�ل الدوؤوب مهم�ا بلغت الخالف�ات بين 

قياداته ال�سيا�سية«. 

صعب: اإلصالح البيئي
للبيئة  العربي  للمنتدى  العام  الأمين  �سعب  نجيب  قدم 

اأن  فاأكد   .2015 ل�سنة  المنتدى  اأعم�ال  تقرير  والتنمية، 

الموارد  واإدارة  البيئة  لجعل  ال�سعي  في  »ي�ستمر  المنتدى 

كل  رغم  لأن��ه  العربية،  البقاء  خيارات  في  اأ�سا�سيًا  ج��زءًا 

من  الهرب  المنطقة  �سكان  ي�ستطيع  لن  والنزاعات  الحروب 

ل�سمان  وتنميته  الطبيعي  الراأ�سمال  على  الحفاظ  واجب 

منعت  حين  »في  اأن��ه  واأو�سح  نف�سها«.  الحياة  ا�ستمرار 

الأو�س�اع ال�سائدة في المنطقة تحقيق بع�ص البرامج بالكامل 

اأخرى«.  لبرامج  المحددة  الأهداف  تجاوز  تم   ،2015 ل�سنة 

اأعمال »اأفد« في مج�ال تطوير ال�سيا�سات والقت�ساد  وع�ّدد 

»اأفد«  دور  على  مركزًا  البيئية،  والتوعية  والتربية  الأخ�سر 

ل�سيا�سات  عربية  دول  �ست  بداأتها  التي  ال�سالحات  في 

في  كبير  هدر  اإلى  توؤدي  »التي  والمياه  الطاقة  اأ�سعار  دعم 

الموارد«. )تقرير اأعمال »اأفد« ل�صنة 2015  في ال�صفحة  30(

حافظ غامنجنيب �سعب

من الهيئات 
املشاركة يف املؤتمر 

املعهد الدويل لبحوث ال�سيا�سات 

الغذائية )IFPRI( يف وا�سنطن، 

البنك الدويل، �سبكة الب�سمة 

العاملية )GFN(، منظمة الأغذية 

والزراعة لالأمم املتحدة )فاو(، 

هيئة البيئة – اأبوظبي، املركز 

الدويل املتو�سطي للدرا�سات 

 ،)CIHEAM( الزراعية املتقدمة

معهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة، 

املعهد العايل لدرا�سات التنمية 

يف جنيف، برنامج الأمم املتحدة 

للبيئة، برنامج الغذاء العاملي، 

اللجنة القت�سادية والجتماعية 

لغربي اآ�سيا )اإ�سكوا(، مركز 

الأن�سطة الإقليمي لالإنتاج 

SCP/( وال�ستهالك امل�ستدامني

RAC(، جامعة الدول العربية، 
UNEP/(  خطة البحر املتو�سط

MAP(، البنك الإ�سالمي للتنمية، 
ال�سندوق الكويتي للتنمية 

القت�سادية العربية، املنظمة 

الإقليمية حلماية البيئة البحرية، 

جمل�ص ال�سورى ال�سعودي، 

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، 

املركز اللبناين حلفظ الطاقة، 

برنامج النمو امل�ستدام يف 

�سيداري، بنك البحر املتو�سط، 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

لأفريقيا، �سركة الكازار للطاقة، 

املعهد العايل للعلوم الفالحية يف 

تون�ص،  اجلامعة الأمريكية يف 

بريوت، جامعة اخلليج العربي، 

جامعة الروح القد�ص � الك�سليك، 

اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة، 

جامعة بريوت العربية، جامعة 

البرتاء، اجلامعة الأردنية، 

اجلامعة اللبنانية، ال�سبكة 

العربية للبيئة والتنمية)رائد(.

جانب من احل�سور
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غانم: برامج البنك الدولي
األقى الدكتور ح�افظ غانم، نائب رئي�ص البنك الدولي لمنطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، كلمة رئي�سية ركز فيها على 

كيفية  ب�ساأن  الدولي  البنك  نظر  ووجهة  الأخ�سر،  التمويل 

م�ساعدة المنطق�ة في التغلب على ال�سعوبات التي تواجهه�ا. 

الفترة  في  تاأثر  لبنان  في  الدولي  البنك  عمل  اأن  اإلى  ولفت 

الأخيرة بعدم قدرة البرلمان على اإق�رار الم�ساريع والقرو�ص. 

لكن ه�ذا العمل �سي�ستاأنف بع�د موافقة البرلمان موؤخرًا على 

ثالث�ة م�ساريع، وثمة درا�سات لم�ساريع م�ستقبلية.

لالإجهاد  موؤ�سرات  يعتمد  الدولي  البنك  اأن  غانم  واأو�سح 

تبدد  العربية  البلدان  اأن  من  محذرًا  المنطقة،  في  البيئي 

في  بما  اقت�ساداتها،  عليه  تعتمد  الذي  الطبيعي  راأ�سمالها 

واأكد  العذبة.  والمياه  النظيف  والهواء  والنف�ط  الغابات  ذلك 

ال�ستقرار  وعدم  البيئي  التدهور  بين  الوثيق�ة  العالقة  على 

الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي، منوهًا بالمنتدى العربي 

العربية  المنطق�ة  في  اندفاعة  يخلق  »الذي  والتنمية  للبيئة 

البيئية  التحديات  بتحويل  ا�ستدامة،  اأكثر  م�ستقبل  نحو 

تنمي�ة  هي  الجيدة  البيئي�ة  »الرعاي�ة  م�سيفًا:  فر�ص«،  اإلى 

جيدة«. )ن�ص كلمة غانم  في ال�صفحة 74(

وناق�ست جل�سات الموؤتمر على امتداد يومين الق�سايا التي 

وم�ساهمته  الم�ستدام  ال�ستهالك  حول  »اأفد«  تقرير  تناولها 

اإلى  اإ�سافة  العربية،  البلدان  في  للموارد  اأف�سل  اإدارة  في 

العربية.  المنطقة  في  تنفذ  الإطار  هذا  في  وبرامج  مبادرات 

ومن الموا�سيع الرئي�سية التي تمت مناق�ستها اأنماط ا�ستهالك 

الماء والغذاء وكيف توؤثر على البيئة، برامج الغذاء الم�ستدام 

الطاقة  المتو�سط،  البحر  لحو�ص  الغذائي  النظام  وخ�سو�سًا 

ال�ستهالك،  اإدارة  في  وتاأثيرهما  الطاقة  وكفاءة  المتجددة 

اإ�سالح �سيا�سات دعم الأ�سعار، مكافحة تغير المناخ من خالل 

تغيير اأنماط ال�ستهالك والإنتاج، التمويل الأخ�سر، م�ساريع 

مبتكرة �سبابية لنمط حياة م�ستدام. وقد ت�سمنت كل جل�سة 

عرو�سًا من خبراء وم�سوؤولين واختتمت بنقا�ص مع الح�سور.

الموؤتمر  اأ�سدر  الم�ساركين،  اآراء  واأخذ  المناق�سات  وبعد 

التحول  في  العربية  البلدان  لم�ساعدة  تو�سيات  مجموعة 

الأو�ساع  وفق  والإنتاج،  لال�ستهالك  م�ستدامة  اأنماط  اإلى 

هذه  اأهم  ومن  بلد.  بكل  الخا�سة  والقت�سادية  الجتماعية 

ال�ستهالك  اأنماط  تدعم  �سيا�سات  اإلى  الدعوة  التو�سيات 

الممار�سات  على  �سرائب  وفر�ص  ا�ستدامة،  الأكثر  والإنتاج 

مبداأ  واعتماد  الإنتاج،  على  فر�سها  بدل  الم�ستدامة  غير 

للموارد  الحقيقية  الكلفة  يعك�ص  بما  يدفع«  »الملوث 

في  الموارد  وح�سابات  ال�ستدامة  مفهوم  واإدخال  الطبيعية، 

النظام التعليمي. 

كما اأو�سى الموؤتمر بتخ�سي�ص ميزانيات للبحث العلمي 

والتطوير ل تقل عن 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 

المتجددة  والطاقة  المياه  تحلية  تكنولوجيات  في  خا�سة 

ومعالجة مياه ال�سرف ال�سحي ومعدات الري الموفرة للمياه 

■ ومكونات البناء الأخ�سر. )التو�صيات  في ال�صفحة 56( 

شركاء املؤتمر
ال�سريك الر�سمي: 

هيئة البيئة �  اأبوظبي.

 �سارك يف رعاية املوؤمتر: 

البنك الإ�سالمي للتنمية، 

ال�سندوق الكويتي للتنمية 

القت�سادية العربية، موؤ�س�سة 

الكويت للتقدم العلمي، منظمة 

الأغذية والزراعة )فاو(، اللجنة 

القت�سادية والجتماعية لغربي 

اآ�سيا )اإ�سكوا(، اأفريدا، جرنال 

اإلكرتيك، الكازار، جمموعة البحر 

املتو�سط، اأرامك�ص. ال�سركاء 

الإعالميون: جملة البيئة 

والتنمية، تلفزيون امل�ستقبل، 

اإذاعة مونت كارلو الدولية، 

احلياة، النهار، ديلي �ستار، 

غالف ماغازين، الو�سط، ال�سرق، 

اخلليج، القب�ص، املدى، املغربية، 

اأراب اآد، ليبانون اأوبورت�سونيتيز، 

برومو�سفن.
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تقرير  اإليه  تو�سل  ما  الثامن  »اأف��د«  موؤمتر  اأق��ّر 

مالئمة  اأمن��اط  اعتماد  اأن  من   2015 ل�سنة  »اأف��د« 

مبا  للموارد  الر�سيدة  الإدارة  لتحقيق  �سرط  لال�ستهالك 

على  واحلفاظ  امل�ستدامة  التنمية  م�سار  دع��م  يف  ي�ساهم 

لال�ستهالك  العربية  ال�سرتاتيجية  العتبار  يف  واأخذ  البيئة. 

العرب  الوزراء  جمل�ص  عن  �سدرت  التي  امل�ستدامني،  والإنتاج 

امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة. واأكد على العالقة املرتابطة بني 

الطاقة واملياه والغذاء، خا�سة مع تعاظم تاأثريات تغري املناخ. 

اإىل  وحدها  توؤدي  ول  املوارد  ت�ستنزف  الإنتاج  زيادة  كانت  وملا 

بد  فال  منها،  عادلة  ح�سة  على  النا�ص  جميع  ح�سول  �سمان 

اأقل  هذا  لأن  الكفاءة،  وتعزيز  ال�ستهالك  اأمناط  تعديل  من 

اإىل  الدعوة  املوؤمتر  اأيد  كما  معًا.  والبيئة  القت�ساد  على  كلفة 

م�سادر  وتعميم  ا�ستخدامها  وتر�سيد  الطاقة  كفاءة  حت�سني 

املياه،  ا�ستهالك  كفاءة  وحت�سني  واملتجددة،  النظيفة  الطاقة 

ا�ستهالكًا  اأقل  بدائل  اإىل  بالتحول  الغذائية  العادات  وتعديل 

للمياه واأف�سل لل�سحة، كالتخفيف من تناول اللحوم احلمراء 

توصيات املؤتمر الثامن للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

ناقشت جلسات مؤتمر »أفد« السنوي الثامن 

مضمون تقرير »االستهالك المستدام«.  وبعد 

أخذ آراء المشاركين، أصدر المؤتمر  مجموعة 

توصيات لمساعدة البلدان العربية في التحول 

إلى استهالك وإنتاج مستدامين وفق األوضاع 

االجتماعية واالقتصادية الخاصة بكل بلد

االستثمار األخضر
ورفع الدعم تدريجيًا

مع حوافز وخدمات

جنيب �سعب يعر�ض 

التو�سيات للنقا�ض، واإىل 

ي�ساره الوزير جعفر 

عبداهلل، عبدالكرمي 

�سادق، علي الطخي�ض، 

حممود الدويري، ابراهيم 

عبداجلليل
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وزيادة ا�ستهالك البقول واخل�سار وال�سمك والدجاج.

واإذ راأى املوؤمتر اأن الدعم غري املتوازن لأ�سعار املاء والطاقة 

والغذاء ي�سجع على اأمناط ا�ستهالكية تت�سم بالتبذير والهدر، 

النمط،  هذا  تغيري  اإىل  العربية  البلدان  بع�ص  باجتاه  اأ�ساد 

اإ�سالحية لنظام دعم  اإجراءات  بحيث بداأت �ست منها تطبيق 

بالدور  املوؤمتر  ونوه  ال�ستهالك.  تر�سيد  يحقق  مبا  الأ�سعار 

تقاريره  يف  خ�سو�سًا  التحول،  هذا  يف  »اأفد«  لعبه  الذي 

التي  الأخ�سر،  والقت�ساد  الغذائي  والأمن  والطاقة  املياه  حول 

للدعم  التدريجي  ال�ستبدال  تو�سياتها  اأولويات  يف  و�سعت 

بخدمات وتقدميات اجتماعية مالئمة.

يف  حثيثة  جهودًا  ال�ستهالكية  الأمناط  تغيري  يتطلب 

الرتبية والتوعية، ترتافق مع حزمة من ال�سيا�سات احلكومية 

املدين  املجتمع  ومبادرات  الأعمال  قطاع  وا�سرتاتيجيات 

يبقى  امل�ستهلكني  قبول  اأن  غري  الإعالم.  وو�سائل  والأكادميي 

الأ�سا�ص لو�سع ال�سيا�سات مو�سع التنفيذ. وقد اأظهر ا�ستطالع 

»اأفد« للراأي العام يف 22 بلدًا عربيًا اأن اجلمهور م�ستعد لقبول 

ال�ستهالك  تر�سيد  اإىل  يوؤدي  مبا  عاداته  يف  جذرية  تعديالت 

واملياه  الطاقة  على  الطلب  تخفي�ص  على  اإيجابًا  وينعك�ص 

وتعديل اأمناط التغذية، �سرط توفري احلوافز والبدائل.

اأن  م�سارك،  األف   31 ا�ستقطب  الذي  ال�ستطالع،  وجد 

الكهرباء  لقاء  اأكرث  يدفع  لكي  ا�ستعداد  على  العربي  اجلمهور 

والوقود واملاء ولتغيري عاداته ال�ستهالكية، اذا كان هذا ي�ساهم 

يف رعاية املوارد وحماية البيئة. وعّبت اأكرثية جتاوزت 80 يف 

املئة عن قبولها بتغيري يف العادات الغذائية واأ�سناف الطعام، 

�سرط توفري الأ�سناف البديلة بكميات كافية واأ�سعار منا�سبة. 

قال  اإذ  الطاقة،  بكفاءة  متزايدًا  اهتمامًا  ال�ستطالع  اأظهر  كما 

هو  والوقود  الكهرباء  ا�ستهالك  م�ستوى  اإن  الن�سف  من  اأكرث 

اأو  املنزلية  لالأجهزة  اختيارهم  يحكم  الذي  الأ�سا�سي  ال�سرط 

لل�سيارة. والالفت اأن 82 يف املئة وجدوا اأن احلكومات ل تعمل 

اإىل  الن�سبة  وو�سلت  البيئية،  امل�ساكل  ملعاجلة  الكفاية  فيه  ما 

يف  البيئة  و�سع  اأن  املئة  يف   72 ووجد  بلدين.  يف  املئة  يف   99

بلدانهم تدهور خالل ال�سنني الع�سر الأخرية.

اأو�سى املوؤمتر مبجموعة من الجراءات التي ت�ساعد البلدان 

العربية على التحّول اإىل ال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني، وفق 

الأو�ساع الجتماعية والقت�سادية اخلا�سة بكل بلد:

ال�سفافية  يعزز  حوكمة  نظام  الر�صيدة:  احلوكمة   .1

وامل�ساءلة وامل�ساركة املجتمعية، من اأجل دعم اأمناط ال�ستهالك 

مع  اأخ�سر،  اقت�ساد  اىل  والتحول  ا�ستدامة  الأكرث  والإنتاج 

وال�سباب  املراأة  واإ�سراك  للرثوة  وعادل  من�سف  توزيع  �سمان 

وخمتلف �سرائح املجتمع يف عملية �سنع القرار. 

اإمنائية  �سيا�سات  اعتماد  التكاملية:  ال�صيا�صات   .2

وتخ�سري  امل�ستدامني  والإنتاج  ال�ستهالك  تدمج  متكاملة، 

يف  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  اأ�سا�سية  كعنا�سر  القت�ساد 

القطاعات القت�سادية كافة.

وت�سجع  تدعم  واأنظمة  قوانني  التنظيمي:  الإطار   .3

مثل  ا�ستدامة،  اأكرث  واإنتاج  ا�ستهالك  اأمناط  اإىل  النتقال 

الزراعية  للمنتجات  والرتخي�ص   ،)codes( البناء  موا�سفات 

البيئي  الت�سنيف  واإل�ساق   ،)certification( امل�ستدامة 

وكفاءة الطاقة واملياه على الأدوات املنزلية وال�سناعية وو�سائل 

.)labeling( النقل

4. احلوافز: ال�ستبدال التدريجي للدعم بخدمات وتقدميات 

احلقيقية  الكلفة  الأ�سعار  تعك�ص  لكي  اأف�سل،  اجتماعية 

للموارد، خا�سة الطاقة واملياه. و�سع حوافز اقت�سادية ت�سجع 

ا�ستدامة،  اأكرث  واإنتاج  ا�ستهالك  اأمناط  اإىل  التحول  على 

مثل  الهدف،  هذا  لتحقيق  وال�سريبي  املايل  النظام  واإ�سالح 

فر�سها  بدل  امل�ستدامة  غري  املمار�سات  على  �سرائب  فر�ص 

على الإنتاج، واعتماد مبداأ »امللوث يدفع«، مبا يعك�ص الكلفة 

احلقيقية للموارد الطبيعية.

الب�سرية  املوارد  تنمية  يف  ال�ستثمار  الب�صرية:  املوارد   .5

م�ستدامة،  واإنتاج  ا�ستهالك  اأمناط  نحو  نوعي  ل  حتوُّ لإحداث 

من خالل نظام تعليمي يدمج اعتبارات ال�ستدامة يف جميع 

التخ�س�سات وينتج عنه خلق حمرتفني خمت�سني يف خمتلف 

ا�ستدامة  اأكرث  اقت�ساد  اإىل  النتقال  يدعم  مبا   املجالت، 

ي�ستخدم املوارد على نحو متعّقل وكفوء.

خطط  نحو  املالية  املوارد  من  مزيد  توجيه  التمويل:   .6

وبرامج ون�ساطات تنموية م�ستدامة، على اأن ت�سمل ال�سركات 

ال�سغرية واملتو�سطة. ويجب ا�ستعمال اأدوات التمويل لتحفيز 

الطلب املحلي وال�ستثمارات واملمار�سات التي تعزز ال�ستهالك 

والإنتاج امل�ستدامني، مبا يف ذلك الطاقة املتجددة واملحا�سيل 

يف  مبا  النقل  وو�سائل  واملنتجات  وال�سلع  امل�ستدامة  الزراعية 

ذلك النقل العام وال�سيارات ال�سديقة للبيئة.

7. الأبحاث والتطوير: تخ�سي�ص ميزانيات للبحث العلمي 

الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   2 عن  تقل  ل  والتطوير 

والتوجه اإىل تطوير تكنولوجيات مبتكرة، خا�سة يف جمالت 

املياه والطاقة املتجددة ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي  حتلية 

ومكونات  للمياه  املوفرة  الري  ومعدات  الزراعية  واملدخالت 

البناء الأخ�سر وغريها من التقنيات.

على  الإنفاق  توجيه  اخل�صراء:  احلكومية  امل�صرتيات   .8

والإنتاج  ال�ستهالك  اأمناط  لتحفيز  احلكومية  امل�سرتيات 

ال�سديقة  واخلدمات  للمنتجات  اأف�سلية  باإعطاء  امل�ستدامة، 

وامل�ست�سفيات  واملدار�ص  احلكومية  للدوائر  الالزمة  للبيئة 

وخمتلف ادارات الدولة الأخرى، ونظم النقل والبنية التحتية 

العامة ومواد البناء واملعدات واللوازم املكتبية و�سواها.

و�سائل  جميع  ا�ستخدام  املعلومات:  ون�صر  التوعية   .9

الجتماعي  والت�سال  والتوعية  والن�سر  والإعالن  الإعالم 

لتعميم الفوائد الناجمة عن اأمناط ال�ستهالك امل�ستدام، وذلك 

لإي�سال املعلومات ال�سحيحة اإىل خمتلف �سرائح ال�سعب مبن 

ودفع  النا�ص،  وعامة  اخلا�ص،  والقطاع  القرار،  �سانعو  فيهم 

■ اجلمهور اإىل اتخاذ القرارات ال�ستهالكية ال�سائبة. 
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نريد قوانين وأسسًا متينة
الستهالك وإنتاج مستدامين

إعالن قادة املستقبل البيئيين يف مؤتمر »أفد« 2015

كانت لل�سباب م�ساركة مميزة يف املوؤمتر الثامن للمنتدى العربي 

للبيئة والتنمية )اأفد(، وب�سكل خا�ض طالب من 14 جامعة عربية 

يرعاها  التي  البيئيني«  امل�ستقبل  »قادة  مبادرة  اإطار  يف  �ساركوا 

املنتدى. وهم عقدوا جل�سات خا�سة ناق�سوا خاللها املوا�سيع املطروحة 

يف تقرير »اأفد« حول ال�ستهالك امل�ستدام. وقدموا تو�سيات اإىل اجلل�سة 

اخلتامية يف �ستة جمالت:

املياه: جمد اللوزي )اجلامعة الأردنية(، ناي ن�سري، ناي كرم، �سارة   ●

يف  الأمريكية  )اجلامعة  رع�سيني  اأنطوين  كازاريان،  اأرين  �سهاب، 

بريوت(، �سارة قا�سم )جامعة اخلليج العربي(.

)جامعة  �سكرية  لوما  دهمو�ض،  اأحمد  جباري،  هالة  الطاقة:   ●

يف  الأمريكية  )اجلامعة  كنرتجيان  لوري  ن�سر،  رواد  البرتا(، 

بريوت(، كري�ستني عبدالنور )جامعة الروح القد�ض  ـ  الك�سليك(.

يف  الأمريكية  )اجلامعة  ابراهيم  ناديا  م�سلح،  اأبي  فرح  الغذاء:   ●

ابراهيم   وتار، حممد  مراد، حما�سن  اآية مرواين، فريدريك  بريوت(، 

الروح  )جامعة  بوغو�ض  كارين  الأمريكية(،  اللبنانية  )اجلامعة 

القد�ض ـ الك�سليك(.

حممد  امل�سري،  مروان  الهرت،  زينة  اأبو�سقرا،  جنى  الأ�سعار:  دعم   ●

جوين )جامعة بريوت العربية(.

)اجلامعة  الأتا�سي  متارا  البرتا(،  )جامعة  جوهر  اأن�ض  ال�سيا�سات:   ●

الأمريكية يف ال�سارقة(، نورا العنيزي، منال �سادق، فاديا ت�ستو�ض، 

اإميان من�سوري )جامعة اخلليج العربي(.

فال،  حوراء  فولدكار،  هادي  �سلفون،  كورين  الإعالم:  و�سائل   ●

�سارة �سحادة )اجلامعة اللبنانية(.

اجلامعة  من  معو�ض،  مي�سيل  الطالبية  املجموعة  من�سقة  وتلت 

حول  البيئيني«  امل�ستقبل  »قادة  اإعالن  بريوت،  يف  الأمريكية 

ال�ستهالك امل�ستدام الذي اأعده الطالب اجلامعيون خالل اجتماعاتهم، 

وهنا ن�سه:

طالب من 14 جامعة عربية يف اجلل�سة اخلتامية للموؤمتر
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نكافح  فنحن  العربي.  العامل  يف  نعي�ص  اأن  ال�سهل  من  لي�ص 

والإدارة  املتجددة.  املوارد  على  احل�سول  اأجل  من  با�ستمرار 

ال�سليمة لهذه املوارد ت�سكل حتديًا ل نهاية له. نحن، كبلدان عربية، اأغنياء 

يف الطاقة  � على الأقل بع�ص منا �  ولكننا نعاين من �سح يف املياه ونق�ص يف 

الإنتاج الزراعي. بالإ�سافة اإىل هذه التحديات، نحن من اأكرث املناطق عر�سة 

اقت�ساديًا وبيئيًا للتغري املناخي. وعلينا اأن نواجه الزيادة ال�سكانية ومنو املدن 

ال�سريع. يف العام 2010، بلغ عدد �سكان الدول العربية 352 مليون ن�سمة، 56 

يف املئة منهم يعي�سون يف املدن. وبحلول 2050، يتوقع اأن يبلغ عددهم نحو 

646 مليون ن�سمة،  68  يف املئة منهم يف املدن.

فوفق  املعي�سة.  وم�ستوى  احلياة  اأمناط  يف  التحولت  مع  التاأقلم  علينا 

اأمناط  حول   2015 عام  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  ا�ستطالع 

ال�ستهالك يف املنطقة العربية، �سجلت يف قطر اأدنى ن�سبة من الأفراد الذين 

�سجلت  حني  يف   ،)%9( الكفاءة  اأ�سا�ص  على  الكهربائية  الأجهزة  ي�سرتون 

اأعلى املعدلت يف تون�ص )57%( والأردن )56%(. وكانت اأعلى ن�سبة لالأفراد 

الذين يختارون �سيارة بناًء على كفاءة الوقود يف الأردن )72%(، واأدناها يف  

اأهمية القوانني واأنظمة  قطر )16%(، وال�سعودية )17%(. وهذا دليل على 

الت�سعري يف تعديل الأمناط ال�ستهالكية.

يجب على حكومات الدول العربية جميعها، وموؤ�س�سات املجتمع املدين، 

اإيجاد  وينبغي  امل�ستدامني.  والإنتاج  ال�ستهالك  ت�سجيع  على  تعمل  اأن 

كم�سدر  ال�سم�ص  لدينا  املتجددة.  واملوارد  املتجددة  غري  املوارد  بني  التوازن 

للطاقة، دعونا ل ن�سيعها. يجب تخفي�ص هدر الطعام خالل مراحل الإنتاج 

اإىل امل�ستهلك. وينبغي ا�ستخدام املياه بوعي كامل،  والتوزيع، وبعد و�سوله 

الغذائي.  والإنتاج  الطاقة  اإنتاج  يف  اأ�سا�سي  دور  ولها  بلداننا  يف  نادرة  لأنها 

على  نحثها  لذلك  حكوماتنا.  من  �سارمة  قوانني  اخلطوات  هذه  تتطلب 

التو�سل اإىل قوانني وا�سحة واأ�س�ص متينة لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني.

بني  يحدث  اأن  ميكن  ل  امل�ستدامني  والإنتاج  ال�ستهالك  مفهوم  تطبيق 

اإنه نهج جديد، ثقافة جديدة، ويحتاج اىل �سيا�سات جديدة.  ليلة و�سحاها. 

اأ�سا�سها حتديد  لكل دولة عربية ظروف اجتماعية واقت�سادية، يتعني على 

اأولويات العمل والظروف املوؤاتية الالزمة لت�سهيل النتقال.

 )FELF( البيئيني  امل�ستقبل  قادة  منتدى  يف  العربي  ال�سباب  اإن 

اأمناط  تعزيز  اأجل  من  »اأفد«  تقرير  يف  املذكورة  والتو�سيات  النتائج  يوؤيد 

نحو  العربيني  والتكامل  بالتعاون  ويو�سي  امل�ستدامة،  والإنتاج  ال�ستهالك 

م�ستقبل م�ستدام.

نرتك،  ل  فلماذا  القادمة.  لالأجيال  اأف�سل  اأر�ص  ت�رك  عن  الي�وم  نتحدث 

م  نتعلَّ اأن  ن�ستطع  مل  اإن  لأر�سنا؟  اأف�سل  اأجياًل  والتعليم،  الرتبية  خالل  من 

■ م احرتام اأر�سنا ومواردنا، ف�سوف نخ�سرها.  ونعلِّ

مي�سيل معو�ض تتلو »اإعالن 

قادة امل�ستقبل البيئيني«

الطالب اجلامعيون يناق�سون 

ق�سايا ال�ستهالك امل�ستدام 

يف جل�سات خا�سة
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جلسات 
مؤتمر »أفد«

 االستهالك املستدام
والرأي العام العربي

امل�ستدام  ال�ستهالك  حول  »اأفد«  لتقرير  الرئي�سية  النتائج 

الدكتور  قدمها  العربي  العام  للراأي  »اأفد«  وا�ستطالع 

يف  والأ�ستاذ  للتقرير  امل�سارك  املحرر  عبداجلليل،  ابراهيم 

امل�ستوى  رفيعة  جل�سة  ذلك  وتلت  العربي.  اخلليج  جامعة 

وزير  ال�سخ�سري  طاهر  الدكتور  فيها  �سارك  التقرير،  ملناق�سة 

للرثوة  الدولة  وزير  عبدال�له  جعفر  والدكتور  الأردين،  البيئة 

يف  البيئة  وزير  امل�سنوق  وحممد  ال�سودان،  يف  احليوانية 

العربية  لل�سبكة  العام  املن�سق  عديل  عماد  والدكتور  لبنان، 

النقا�ص  واأدار  املدين.  املجتمع  ممثاًل  )رائد(  والتنمية  للبيئة 

اأمني عام »اأفد« جنيب �سعب.

اأ�سار الدكتور ابراهيم عبداجلليل اإىل تركيز تقرير »اأفد« 

تعاين  لكنها  الطاقة  مب�سادر  غنية  العربية  املنطقة  اأن  على 

�سحًا مائيًا ونق�سًا غذائيًا، وهي من اأكرث مناطق العامل عر�سة 

لتاأثريات تغري املناخ اقت�ساديًا وبيئيًا. وهذا ي�ستدعي تطبيق 

الثالثة  احليوية  املوارد  اإدارة  يف   )nexus( التالزم  مقاربة 

وهي الطاقة واملياه والغذاء.

ولفت التقرير اإىل اأن املنطقة العربية هي اأحد اأكب مراكز 

البلدان.  بني  تفاوت  مع  العامل،  يف  الطاقة  على  الطلب 

فن�سيب الفرد من ا�ستهالك الطاقة هو الأعلى يف قطر حيث 

الكويتي  املواطن  وي�ستهلك  العاملي،  املتو�سط  مرة   20 ي�ساوي 

ما قد ت�ستهلكه 13 اأ�سرة �سودانية يتاألف كل منها من خم�سة 

اإجهادًا  العامل  مناطق  اأكرث  من  العربية  واملنطقة  اأ�سخا�ص. 

بلدانها،  بع�ص  يف  الفرد  ا�ستهالك  م�ستوى  لكن  مائيًا، 

خ�سو�سًا بلدان اخلليج، هو من اأعلى املعدلت العاملية. ويبلغ 

كلفة  من  املئة  يف   35 نحو  املياه  على  املفرو�ص  ال�سعر  معدل 

الإنتاج، ويف حالة املياه املحالة يبلغ 10 يف املئة فقط. 

طاهر ال�سخ�سري متحدثًا، واإىل ي�ساره جنيب �سعب، حممد امل�سنوق، جعفر عبداهلل، عماد عديل،  ابراهيم عبداجلليل

التي  القضايا  املؤتمر  جلسات  ناقشت 
االستهالك  حول  »أفد«  تقرير  تناولها 
وبرامج  مبادرات  إلى  إضافة  املستدام، 
تنفذ يف املنطقة العربية. تضمنت كل 
ومسؤولين،  خبراء  من  عروضًا  جلسة 
واختتمت بنقاش مع الحضور. هنا عرض 

لجلسات املؤتمر

ميكن تنزيل ال�صور 

وم�صاهدة اجلل�صات على 

»يوتيوب« من خالل موقع 

»اأفد« الإلكرتوين

www.afedonline.org
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التقليدي  الغذائي  النظام  عن  ابتعادًا  املنطقة  وت�سهد 

والفواكه  الكاملة  باحلبوب  الغني  وتنوع�ًا،  مو�سمية  الأكرث 

املكررة  باحلبوب  غني  غربي  غذائي  نظام  اإىل  واخل�سر، 

ح�سلت  وقد  وامللح.  وال�سكر  وال�سحوم  احليواين  والبوتني 

بالنظام  املرتبطة  والأمرا�ص  البدانة  انت�سار  يف  كبرية  زيادة 

الغذائي مثل ال�سكري واأمرا�ص القلب وال�سرايني وال�سرطان.

املنطقة  يف  الأ�سعار  دعم  اأن  اإىل  »اأفد«  تقرير  ونّبه 

ي�ساعد  ول  املبذر،  ال�ستهالكي  ال�سلوك  اإل  يعزز  ل  العربية 

ف�اأكرث  الفقراء،  يتحمل�ه  الذي  العبء  من  التخفيف  يف 

واأ�سار  الأغنياء.  اإىل  يذهب  العام  الدعم  من  املئة  يف   90 من 

اإىل  ينقل  اأن  ميكن  منا�سبة  ت�سعري  �سيا�سات  و�سع  اأن  اإىل 

اإىل  ويدفعهم  والطاقة  للمياه  احلقيقية  القيمة  امل�ستهلكني 

كفاءة ال�ستخدام، منوه�ًا ب�اأن �ست دول عربي�ة بداأت تطبيق 

اإجراءات اإ�سالحية لنظ�ام دعم الأ�سعار.

وركز التقرير على اأن احل�ل لي�ص دائمًا يف تخفيف كمية 

�سررًا  اأقل  اأخرى  اأ�سناف  اإىل  التحول  يف  بل  ال�ستهالك، 

واحلبوب  ال�سمك  اإىل  الأحمر  اللحم  من  وال�سحة،  بالبيئة 

واخل�س�ار مثاًل، اأو من الكهرباء املنتجة من النفط والفحم اإىل 

طاقة ال�سم�ص والرياح.

اأما ا�ستطالع الراأي العام العربي الذي اأجراه »اأفد« من اأجل 

ال�ستهالكية  عاداتهم  لتبديل  النا�ص  ا�ستعداد  مدى  معرفة 

اأن  وجد  فقد  عربيًا،  بلدًا   22 من  م�سارك  األف   31 وا�ستقطب 

الكهرباء  لقاء  اأكرث  يدفع  لكي  ا�ستعداد  على  العربي  اجلمهور 

هذا  كان  اذا  ال�ستهالكية،  عاداته  ولتغيري  واملاء،  والوقود 

ي�ساهم يف رعاية املوارد وحماية البيئة. وعبت اأكرثية جتاوزت 

واأ�سناف  الغذائية  العادات  يف  بتغيري  قبولها  عن  املئة  يف   80

الطعام، مثل ا�ستبدال اللحم الأحمر بالدجاج وال�سمك، وزيادة 

للبيئة  اأف�سل  هي  التي  والبقول،  والفاكهة  اخل�سار  ا�ستهالك 

كافية  بكميات  البديلة  الأ�سناف  توفري  �سرط  معًا،  وال�سحة 

بكفاءة  متزايدًا  اهتمامًا  ال�ستطالع  واأظهر  منا�سبة.  واأ�سعار 

الطاقة، اإذ قال اأكرث من ن�سف امل�ساركني اإن م�ستوى ا�ستهالك 

اختيارهم  يحكم  الذي  الأ�سا�سي  ال�سرط  هو  والوقود  الكهرباء 

لالأجهزة املنزلية اأو لل�سيارة. والالفت اأن غالبية كبرية و�سلت 

اىل 99 يف املئة يف بع�ص البلدان تعتقد اأن احلكومات ل تعمل 

يف  البيئة  و�سع  واأن  البيئية،  امل�ساكل  ملعاجلة  الكفاية  فيه  ما 

بلدانها تدهور خالل ال�سنني الع�سر الأخرية. )التقرير ونتائج 

)www.afedonline.org ( »ال�ستطالع على موقع »اأفد

الوزير  حتدث  وال�ستطالع،  التقرير  نتائج  عر�ص  بعد 

النظر  اإعادة  �سرورة  على  فاأكد  ال�سخ�سري،  طاهر  الدكتور 

تتعلق  بلد  لكل  عمل  خطة  وو�سع  الدعم،  �سيا�سات  يف 

املدار�ص  يف  الوعي  رفع  مع  وال�ستهالك،  ال�سكانية  بالزيادة 

ال�ستهالك  ممار�سات  لت�سجيع  خا�ص  ب�سكل  واجلامعات 

امل�ستدامة. واأ�سار اإىل اأن الأردن بداأ ا�سرتاتيجية لال�ستهالك 

للقطاع  ا�ستثمارية  م�ساريع  ويطرح   ،2025 ل�سنة  امل�ستدام 

ويتم  البديلة،  الطاقة  وتوليد  النفايات  معاجلة  يف  اخلا�ص 

الكهربائية  والأجهزة  امل�سابيح  �سراء  اإىل  امل�ستهلكني  توجيه 

املقت�سدة بالطاقة وال�سيارات الكهربائية.

و�سدد الوزير جعفر عبدال�له على اأهمية اإيجاد اآلية لتنفيذ 

بها  تاأخذ  لكي  عملية  توجيهات  مع  »اأفد«،  تقرير  تو�سيات 

قوانني  �سن  وجوب  واأكد  تنفيذها.  على  وتعمل  احلكومات 

الطاقة  ا�ستهالك  لتنظيم  العربية  البلدان  يف  وت�سريعات 

واملياه، ورفع الدعم عنهما تدريجيًا، وا�ستخدام املردود لتعزيز 

 150 ميلك  ال�سودان  اأن  اإىل  ولفت  الفقرية.  الطبقات  معي�سة 

يف  نق�ص  من  يع�اين  ول  والأغنام،  املا�سية  من  راأ�ص  مليون 

املياه، وهذا يقلل من الهتمام بالدواجن والأ�سماك.

الغذاء  اأمناط  اإىل  للعودة  امل�سنوق  حممد  الوزير  ودعا 

اأن البلدان العربية  التقليدية الأ�سلم �سحيًا وبيئيًا، خ�سو�سًا 

الأنظمة  وباتت  اخلارج  من  الغذائية  حاجاتها  معظم  ت�ستورد 

الغذائية الغربية غري ال�سحية هي ال�سائدة.

املنطقة  يف  األيم  النفايات  و�سع  اأن  عديل  عماد  وراأى 

العربي�ة، داعي�ًا اإىل الع�مل على تغيري الع�ادات ال�ستهالكي�ة 

ال�سليمة  وال�سلوكي�ات  الوع�ي  تعزيز  ي�سم  »مثلث«  وف�ق 

خالل  من  امل�ساعدة  البيئة  وتوفري  القطاعات،  جميع  يف 

خ�سو�س�ًا  بدائل  وحتديد  احلوافز،  وتقدمي  الت�سريع�ات  �سن 

ه�ذا  قاع�دة  اأم�ا  والزراع�ة.  واملي�اه  الطاق�ة  جمالت  يف 

اخلا�ص  والقطاع  احلكومات  بني  العم�ل  تن�سيق  فهي  املثلث 

واملجتمع املدين.

عديلعبداهللال�سخ�سري عبداجلليل

معرض املسؤولية البيئية
امل�صوؤولية  يف  براجمها  للموؤمتر  الراعية  وال�صركات  الهيئات  من  جمموعة  قدمت 

البيئية يف معر�ض رافق موؤمتر »اأفد«. 
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عبداهلل

من اليمني: جعفر عبداهلل، 

عبدال�سالم ولد اأحمد، 

وليد الزباري، نهال حول، 

عبدالكرمي �سادق

حوّل

الزباري

ولد اأحمد

 أنماط استهالك
 الغذاء واملاء

وتأثيراتها ىلع البيئة

املاء  ل�ستهالك  والقت�سادية  والجتماعية  البيئية  الأبعاد 

عبدالكرمي  الدكتور  اأدارها  جل�سة  مو�سوع  كانت  والغذاء 

للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  يف  القت�ساديني  كبري  �سادق، 

الأرا�سي  حمدودية  اإىل  لفت  وهو  العربية.  القت�سادية 

الزراعية واملوارد املائية يف املنطقة العربية، وتعر�سها الكبري 

اإنتاج الغذاء. وامل�ستقبل  لتاأثريات تغري املناخ، ما يعقد عملية 

 60 نحو  حاليًا  ت�ستورد  التي  للمنطقة  اأكب  ب�سعوبات  ينذر 

اإىل  العربية  البلدان  ودعا  احلبوب.  اإىل  حاجتها  من  املئة  يف 

اإنتاجية  وحت�سني  املائية  امل�ساريع  لتنفيذ  املالية  املوارد  ح�سد 

املياه، خ�سو�سًا كفاءة الري التي ل تتجاوز حاليًا 50 يف املئة، 

مرت  بليون   50 نحو  توفري  ميكن  املئة  يف   70 اإىل  وبزيادتها 

مكعب من املياه �سنويًا.

اإدارة  برنامج  من�سق  الزباري،  وليد  الدكتور  واأ�سار 

اإىل  البحرين،  يف  العربي  اخلليج  جامعة  يف  املائية  املوارد 

البنى  على  الدولرات  باليني  انفقت  العربية  البلدان  اأن 

لكفاءة  كاف  اهتمام  اإيالء  دون  من  املياه،  لإمداد  التحتية 

وطلبًا  عر�سًا  منخف�سة  املياه  وكفاءة  وا�ستخدامها.  اإي�سالها 

الدعم  وب�سبب  وال�سناعية.  والبلدية  الزراعية  القطاعات  يف 

خا�ص  ب�سكل  اخلليجي  املواطن  لدى  بات  للمياه،  الكبري 

اعتقاد بوجود وفرة مائية ولي�ص ندرة، ما يوؤدي اإىل ال�سراف 

وال�سناعية.  والبلدية  الزراعية  القطاعات  يف  ا�ستخدامها  يف 

اإىل امل�ستهلك.  اأن ت�سل  ويهدر نحو 50 يف املئة من املياه قبل 

تزيد  اأن  العربية  البلدان  على  يتحتم  املائي،  الأمن  ولتعزيز 

كفاءة املياه بتخفي�ص ال�ستخدام امل�سرف يف جميع القطاعات 

ا�ستهالكه.  يتم  مكعب  مرت  لكل  الق�سوى  الإنتاجية  وحتقيق 

واعتب الزباري اأن حمالت التوعية ل تكفي، بل يجب اأن تكون 

هناك ت�سريعات وقوانني ت�سمن القت�ساد باملياه.

الزراعية  العلوم  كلية  عميدة  حوّل،  نهال  الدكتورة  وراأت 

النظام  اأن  بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  والغذائية 

الأف�سل  النظام  غالبًا  هو  كوكبنا  ل�سحة  الأف�سل  الغذائي 

يف  احلالية  الغذاء  ا�ستهالك  اأمناط  اأن  اإىل  ولفتت  ل�سحتنا. 

البلدان العربية غري م�ستدامة، ولها تاأثريات �سارة على �سحة 

الأمن  انعدام  حال  زاد  مما  بيئية،  عواقب  عن  ف�ساًل  الإن�سان 

خالل  من  العبء،  هذا  تخفيف  وميكن  والتغذوي.  الغذائي 

معقولة  م�ستدامة  غذائية  نظم  اإىل  ال�ستهالك  اأمناط  حتويل 

الكلفة وتوفر تغذية حم�سنة باأدنى تاأثريات بيئية واجتماعية. 

على �سبيل املثال، من خالل تخفي�ص ا�ستهالك اللحم الأحمر 

�سكان  ي�ستطيع  للفرد،  الأ�سبوع  يف  غرام   100 من  اأقل  اإىل 

ب�سمتهم  تخفي�ص  مع  مغٍذ  بطعام  التمتع  العربية  البلدان 

املائية الفرتا�سية باأكرث من 70 بليون مرت مكعب يف ال�سنة. 

اإنتاج  تعزيز  يف  ال�ستدامة  مبادئ  لدمج  الحتاد  اىل  ودعت 

اإليه  الو�سول  يكون  وبحيث  للبيئة  مراعية  بطريقة  الغذاء 

عادًل وجمديًا اقت�ساديًا ويكون ا�ستخدامه �سحيًا.

امل�ساعد  العام  املدير  اأحمد،  ولد  عبدال�سالم  الدكتور 

حتدث  )فاو(،  والزراعة  الأغذية  ملنظمة  الإقليمي  واملمثل 

ال�ستهالك  اأمناط  تغيري  خالل  من  البيئة  على  احلفاظ  عن 

ت�ساعد   1945 عام  تاأ�سي�سها  منذ  الفاو  اإن  وقال  والإنتاج. 

البلدان الأع�ساء يف رفع امل�ستوى الغذائي ل�سكانها، خ�سو�سًا 

هذه  لكن  الزراعي.  الإنتاج  يف  م�ستمرة  زيادات  طريق  عن 

التنوع  خ�سارة  حيث  من  مرتفعة،  بتكاليف  اأتت  الإجنازات 

عبء  ا�ستمرار  مع  الطبيعية  املوارد  وا�ستنزاف  البيولوجي 

كبري  تغيري  ح�سول  �سرورة  على  واأكد  والفقر.  التغذية  �سوء 

�سنع  عمليات  يف  تغيريات  يتطلب  وهذا  الغذائية،  النظم  يف 

ال�سيا�سة ويف ال�سلوكيات، وا�ستثمارًا م�سوؤوًل ميا�سي العالقة 

التالزمية بني الغذاء واملاء والطاقة.

للرثوة  الدولة  وزير  عبدال�له،  اأحمد  جعفر  الدكتور  وعلق 

احليوانية يف ال�سودان، على نتائج تقرير »اأفد«، موؤكدًا ب�سكل 

خا�ص على �سرورة التعاون العربي والتن�سيق لتنفيذ م�ساريع 

م�سرتكة تخدم املنطقة العربية. ولفت اإىل اإمكانات بالده يف 

هذا املجال، قائاًل اإن ال�سودان غني باملياه اجلوفية وال�سطحية، 

وهو ينعم باثني ع�سر �سهرًا م�سم�سًا  تقريبًا ميكن ا�ستغاللها 

لالأمن  اأعلى  جمل�ص  وفيه  م�ستدامة.  متجددة  طاقة  لإنتاج 

الغذائي وجلنة حت�سريية لتنفيذ ال�سيا�سات واخلطط يف هذا 

املجال. ودعا البلدان العربية الفقرية مائيًا اإىل ال�ستفادة من 

هذه املوارد يف م�ساريع م�سرتكة.



63چهللايناير/فرباير  2016

الطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة

والتاأثري  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  للطاقة  جل�سة  خ�س�ست 

مديرة  �سي�سكليورت،  اإبرو  فتحدثت  ال�ستهالك.  اإدارة  على 

الت�سويق يف جرنال اإلكرتيك ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

اأن منطقة ال�سرق الأو�سط، التي تتمتع  اإىل  وتركيا، م�سرية 

املناطق  من  اأ�سبحت  العامل،  يف  الطاقة  موارد  باأ�سخم 

الأكثف ا�ستهالكًا للطاقة. ومن املهم جدًا اأن تنوع م�سادرها 

التوليد  كفاءة  حت�سن  واأن  املتجددة  الطاقة  با�ستغالل 

وال�ستهالك لكي تتمكن من احلفاظ على قدرتها التناف�سية 

ا�ستهالك  بكثافة  املحلي  الناجت  لرتباط  نظرًا  القت�سادية، 

الطاقة. ويف هذا املجال، توفر جرنال اإلكرتيك جمموعة من 

التكنولوجيات والبجميات واخلبات العاملية لتلبية حاجات 

الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  للطاقة  ذكية  حلول  اإىل  املنطقة 

وذلك يف قطاعات ال�سناعة والنقل وال�سكن وغريها. واأكدت 

كفاءة  عن  م�سوؤولة  قوية  وطنية  هيئات  وجود  �سرورة  على 

لت�سعري  حكيمة  اآليات  واعتماد  ا�ستهالكها،  ومراقبة  الطاقة 

الطاقة من اأجل الت�سجيع على كفاءة ال�ستهالك.

اإن  قال  خوري  بيار  الطاقة  حلفظ  اللبناين  املركز  مدير 

معظم البلدان العربية و�سعت اأهدافًا وطنية طموحة للطاقة 

ويفتح  املجال  هذا  يف  ال�ستثمار  على  ي�سجع  وهذا  املتجددة، 

اأبواب فر�ص عمل جديدة. لكنه لفت اإىل اهتمام اأقل بكفاءة 

الطاقة، رمبا لأن نتائجها »غري مرئية« مثل م�ساريع الطاقة 

والنقل  البناء  يف  الكفاءة  اأنظمة  تقوية  اإىل  داعيًا  املتجددة، 

والإ�ساءة والأجهزة الكهربائية واملعدات ال�سناعية وغريها. 

الطاقة  لتوليد  نووية  حمطات  اإقامة  م�ساريع  اإىل  لفت  كما 

على  ذلك  تاأثري  درا�سة  و�سرورة  العربية،  البلدان  بع�ص  يف 

وقال  واملياه.  والرياح  كال�سم�ص  املتجددة  الطاقة  م�ساريع 

املزيج  من  املئة  يف   7 نحو  حاليًا  ت�سكل  املتجددة  الطاقة  اإن 

رفع  هو  احلكومة  اأعلنته  الذي  والهدف  لبنان،  يف  الطاقوي 

اأقرت  كما   .2020 �سنة  بحلول  املئة  يف   12 اإىل  الن�سبة  هذه 

ولكن  الطاقة،  عن  تدريجيًا  الدعم  لرفع  خطة  احلكومة 

وحتفيز  انقطاع  بال  الكهرباء  توفري  من  التنفيذ  قبل  بد  ل 

يدعم  لبنان  م�سرف  اأن  وذكر  الطاقة.  كفاءة  ممار�سات 

والطاقات  الطاقة  كفاءة  م�ساريع  لتمويل  الوطنية  الآلية 

املتجددة )NEEREA( التي متنح القرو�ص مبعدلت فائدة 

ت�سل اإىل ال�سفر، متوقعًا تركيب ما ي�سل اإىل 300 ميغاواط 

بحلول �سنة 2020 اإذا فتح للقطاع اخلا�ص باب اإنتاج الكهرباء 

ال�سم�سية وربطها ب�سبكة موؤ�س�سة كهرباء لبنان.

عين على األرض
جل�صة  املوؤمتر  خالل  نظمت 

ومناق�صة  لعر�ض  خا�صة 

الأر�ض«  على  عني  »قمة  نتائج 

التي  البيئية،  للبيانات  الثانية 

 8 اإىل   6 من  اأبوظبي  ا�صت�صافتها 

 .2015 )اأكتوبر(  الأول  ت�صرين 

وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم 

وهيئة  )يونيب(  للبيئة  املتحدة 

اجلل�صة  اأدار  اأبوظبي.  ـ  البيئة 

»عني  من�صق  كاننغهام  جريارد 

»يونيب«.  يف  الأر�ض«  على 

اأحمد  الدكتور  فيها  و�صارك 

»�صيداري«،  من  عبدالرحيم 

من  هت�صين�صون  وميالين 

�صمالية  برتا  وهدى  »يونيب«، 

ملكاوي  ومازن  »اأجيدي«،  من 

من مركز اأن�صطة ال�صحة البيئية 

يف  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  التابع 

عّمان، وزياد �صماحة من برنامج 

البحرية  املناطق  لإدارة   IUCN
وال�صاحلية يف عّمان.

الأر�ض«  على  »عني  حملت 

الثانية �صعار »قرارات واعية من 

اأجل حتقيق التنمية امل�صتدامة«. 

احتياجات  على  ركزت  وهي 

البيانات  اإىل  ال�صيا�صات  وا�صعي 

املتعلقة  والتحديات  البيئية، 

املطلوبة  املعلومات  بالعثور على 

من اأجل اتخاذ القرارات بناء على 

و�صارك  واملعرفة.  العلمية  الأدلة 

وا�صعي  من   700 نحو  فيها 

ومندوبي  احلكومية  ال�صيا�صات 

واملنظمات  الدولية  الوكالت 

والأكادمييني  اخلا�ض  والقطاع 

واملجتمع املدين.

امل�صاركة   الوفود  واأعربت 

بتنفيذ  التزامها  عن  القمة  يف 

والتو�صيات  الآليات  من  عدد 

ب�صاأن  العملية  والإجراءات 

النوعية،  البيئية  البيانات  توفري 

يف  منها  ال�صتفادة  وكيفية 

امل�صتدامة،  التنمية  جمالت 

تلك  لدمج  البلدان  قدرات  وبنـاء 

ل�صنع  اإجراءاتها  �صمن  البيانات 

القرار.

على  اأبوظبي  يف  التفاق  ومت 

على  »عني  حتالف  يوؤ�ص�ض  اأن 

ملجموعات  عامليًا  ائتالفًا  الأر�ض« 

تفعيل  ملوا�صلة  املواطن«  »علم 

جديدة  بيانات  توفري  يف  دورها 

فجوات  تت�صمن  التي  املجالت  يف 

اإطار  ت�صكيل  وعلى  وا�صحة، 

موؤ�ص�صية  واإجراءات  حوكمة 

وتو�صيع نطاق التحالف.

خوري و�سي�سكليورت

جريارد كاننغهام على املنرب، واإىل ي�ساره هدى برتا �سمالية،

اأحمد عبدالرحيم، ميالين هت�سين�سون، مازن ملكاوي 
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مؤتمر     االستهالك املستدام

مكافحة تغير املناخ
بتغيير أنماط االستهالك واإلنتاج

تغيري الأمناط احلالية لال�صتهالك 

املناخ  تغري  ملكافحة  كاأداة  والإنتاج 

كان مو�صوع جل�صة اأدارها الدكتور 

العام  املن�صق  نائب  الهرب  حبيب 

و�صاركت  املتو�صط.  البحر  خلطة 

هت�صين�صون،  ميالين  فيها 

يف  للتنمية  الإقليمية  املن�صقة 

األقت مداخلة من  التي  »يونيب«، 

الزميل  الع�صري،  حممد  الدكتور 

املتحدة،  الأمم  موؤ�ص�صة  يف  الأول 

قادها  التي  ركز فيها على اجلهود 

والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

الأ�صعار  دعم  نظم  لإ�صالح  )اأفد( 

فالدعم  العربية.  البلدان  يف 

خ�صو�صًا  املوجه،  وغري  ال�صخي 

�صجع  والغذاء،  والطاقة  للمياه 

من  وزاد  املفرط  ال�صتهالك  على 

التدهور البيئي وا�صتنزاف املوارد. 

فعاًل،  املحتاجني  ي�صاعد  ل  وهو 

اإىل  منه  املئة  يف   90 نحو  يذهب  اإذ 

نهجًا  »اأفد«  اقرتح  وقد  الأغنياء. 

خمتلفاً يقوم على اإبدال الدعم غري 

اجتماعية مبا�صرة  املوجه مبنافع 

خ�صو�صًا   اإليها،  يحتاجون  للذين 

لئق  ودخل  عمل  فر�ض  تاأمني 

و�صمان �صحي وتعليم جيد.

الإن�صان«  �صنع  من  »جوع 

اآن  الدكتورة  كلمة  عنوان  كان 

الدويل  القانون  اأ�صتاذة  �صعب، 

لدرا�صات  العايل  املعهد  يف  للمناخ 

التنمية يف جنيف. وهي ت�صاءلت: 

اأم  الغذاء  من  مزيد  املطلوب  هل 

الو�صول  ميكن  خمتلف  غذاء 

الكبري  الرتكيز  وتناولت  اإليه؟ 

الغذاء  اإنتاج  زيادة  على  والدائم 

املناخ، وجتاهل  تغري  مناق�صات  يف 

احلاجة  هي  جداً  مهمة  م�صاألة 

الغذاء  ا�صتهالك  اأمناط  تغيري  اإىل 

اإليه.  الو�صول  اإمكانات  وحت�صني 

من  الكثري  حاليًا  هناك  اأن  وراأت 

عن  الناجم  املناخ  بتغري  الهتمام 

يكون  اأن  ويجب  الب�صر،  اأفعال 

الهتمام  من  مزيد  اأي�صًا  هناك 

اجلوع  وراء  الكامنة  بالأ�صباب 

الناجم عن اأفعال الب�صر. واأ�صارت 

اإىل تقارير منظمة الأغذية والزراعة 

)فاو( التي تفيد اأن الإنتاج الغذائي 

يف  هي  امل�صكلة  لكن  العامل،  يكفي 

�صوء توزيع الغذاء واإهداره وتلفه. 

لق�صايا  الت�صدي  اأن  واعتربت 

مواجهة  يف  الغذائي  الأمن  انعدام 

نهجًا  يتبع  اأن  يجب  املناخ  تغري 

اأكرث �صمولية ل يقت�صر على زيادة 

اأي�صًا على تغيري  يركز  الإنتاج، بل 

اأمناط ال�صتهالك وحت�صني توزيع 

الغذاء واإمكانات الو�صول اإليه.

من اليمني: ميالين هت�سين�سون، كليمن�ض براي�سنغر، اآن �سعب، ح�سني اأباظة، حبيب الهرب
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اأباظة،  ح�صني  وحتدث 

امل�صري  البيئة  وزير  م�صت�صار 

الأخ�صر  القت�صاد  برنامج  ومدير 

يف »اأفد«، عن اأهمية حتول البلدان 

العربية اإىل القت�صاد الأخ�صر. فمع 

الت�صبب  يف  �صئيلة  م�صاهمتها  اأن 

بتغري املناخ، واأنها �صتتحمل اأق�صى 

على  حت�صل  لن  اأنها  اإل  تاأثرياته، 

تثبت  مل  ما  الدويل  املجتمع  دعم 

وحت�صينات  بتغيريات  تقوم  اأنها 

النبعاثات والتكيف مع  للحد من 

اأن تغري املناخ  اإىل  التاأثريات. واأ�صار 

�صبه مغّيب يف ال�صيا�صات امل�صرية 

العربية،  البلدان  من  كثري  ويف 

ويجب ادخال ممار�صات القت�صاد 

ال�صتهالك  وا�صتدامة  الأخ�صر 

القطاعات،  جميع  يف  والإنتاج 

الب�صرية  املوارد  يف  ال�صتثمار  مع 

القطاعني  بني  ال�صراكة  وتعزيز 

العام واخلا�ض. 

املناخ  لتغري  البالغة  التاأثريات 

اجلوع  وتفاقم  الغذاء  اإنتاج  على 

الدكتور  عر�ض  حمور  كانت 

املعهد  من  براي�صنغر،  كليمن�ض 

الدويل لبحوث ال�صيا�صات الغذائية 

)IFPRI( يف وا�صنطن الذي يقدم 

الفقر  لتقلي�ض  و�صيا�صات  حلوًل 

بطرق  التغذية  و�صوء  واجلوع 

اأبحاث  اأظهرت  وقد  م�صتدامة. 

ال�صكان  ن�صبة  اأن  للمعهد  حديثة 

املعر�صني للجوع �صتكون يف �صنة 

2050 اأقل مما كانت يف �صنة 2010، 

مع  القت�صادية،  التنمية  نتيجة 

اأنها ميكن اأن تكون اأقل بكثري لو مل 

يح�صل تغري يف املناخ. لكن املنطقة 

�صتكون  التي  العامل  يف  الوحيدة 

�صنة  يف  اأعلى  فيها  اجلوع  ن�صبة 

لأنها  العربية،  املنطقة  هي   2050

تغري  تاأثريات  لأق�صى  �صتتعر�ض 

انخفا�ض  من  يرافقها  وما  املناخ 

ب�صكل  تعتمد  ولأنها  الإنتاجية، 

الغذائية  ال�صادرات  على  كبري 

لذلك  الأ�صعار.  لرتفاع  املعر�صة 

تكنولوجيات  اعتماد  من  بد  ل 

بال حراثة،  الزراعة  نة، مثل  حم�صَّ

للنيرتوجني  الأمثل  وال�صتخدام 

والأ�صمدة، وح�صاد املياه، وحماية 

اأ�صناف  اإىل  والتحول  املحا�صيل، 

واحلرارة،  اجلفاف  حتتمل 

والإدارة املتكاملة خل�صوبة الرتبة. 

البيانات  حتليل  مناذج  وت�صري 

عدد  بتقليل  متفائلة  نتائج  اإىل 

الأطفال ال�صيئي التغذية وال�صكان 

املعر�صني للجوع اإذا اعتمدت هذه 

تغري  تاأثريات  لتخفيف  الأ�صاليب 

ال�صتهالك،  ناحية  من  اأما  املناخ. 

النماذج  حتليالت  اأظهرت  فقد 

الغنية،  الدول  �صكان  اأن  البيانية 

الن�صف  اإىل  اللحوم  اأكل  خففوا  اإذا 

يف  كم�صاهمة   2050 �صنة  بحلول 

ولتح�صني  العاملي  الغذائي  الأمن 

�صحتهم واإطالة اأعمارهم، ف�صوف 

يوؤدي ذلك اإىل تخفي�ض عدد اجلياع 

يف  خ�صو�صًا  املئة،  يف   3 بن�صبة 

للحبوب  امل�صتوردة  املنطقة  هذه 

باعتبار اأن احلد من تربية املوا�صي 

املحا�صيل  اأ�صعار  �صيخف�ض 

اأعالفًا.  ت�صتخدم  التي  الغذائية 

الأ�صاليب املح�صنة  اإذا اعتمدت  اأما 

الإنتاج وال�صتهالك  على �صعيدي 

معًا، فيمكن تقلي�ض عدد ال�صكان 

يف   15 بن�صبة  للجوع  املعر�صني 

املئة. ودعا براي�صنغر اإىل ال�صتفادة 

من »احليز العربي« على الإنرتنت 

وهو   www.arabspatial.org
مل�صتخدميه  يتيح  تفاعلي  موقع 

جمموعة  ور�صد  ومقارنة  روؤية 

املتعلقة  املوؤ�صرات  من  وا�صعة 

والفقر  والتغذية  الغذاء  باأمن 

والتنمية يف 22 بلداً عربيًا.

هت�سين�سون براي�سنغراأباظة �سعب
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مؤتمر     االستهالك املستدام

االستهالك واإلنتاج في أجندة 2030

اللجنة  مع  بالتعاون  ُنظمت 

لغرب  والجتماعية  القت�صادية 

اآ�صيا )اإ�صكوا( جل�صة حول اأهمية 

ال�صتهالك والإنتاج امل�صتدامني يف 

ل�صنة  امل�صتدامـة  التنميـة  اأجندة 

2030 التي اعتمدتهـا الأمم املتحدة 

الدكتور  فيها  حتدث  موؤخراً. 

الإقليمي  املدير  �صكارمال  كارلو 

وح�صني  العاملي،  الغذاء  لربنامج 

يف  البيئة  وزير  م�صت�صار  اأباظة 

القت�صاد  برنامج  ومدير  م�صر 

والدكتور  »اأفد«،  يف  الأخ�صر 

املعهد  يف  الأ�صتاذ  ثابت  �صكري 

العايل للعلوم الفالحية يف تون�ض، 

املدير  عالم  ح�صام  والدكتور 

امل�صتدام  النمو  لربنامج  الإقليمي 

برينغريو  وفيديل  �صيداري،  يف 

القت�صادية  ال�صوؤون  م�صت�صار 

رىل  اجلل�صة  واأدارت  الإ�صكوا.  يف 

التنمية  �صعبة  مديرة  جمدلين 

امل�صتدامة والإنتاجية يف الإ�صكوا.

اأن  على  امل�صاركون  اأجمع 

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  اعتماد 

�صكل   2015 )�صبتمرب(  اأيلول  يف 

الوقت  حان  والآن  اأمل،  حلظة 

للعمل، الذي يجب اأن يبداأ بتحديد 

واملراقبة  للتنفيذ  منا�صبة  اآلية 

العربية.  املنطقة  يف  وامل�صاءلة 

اجلديدة  الأجندة  وت�صتكمل 

التي  لالألفية  المنائية  الأهداف 

انتهت مهلتها يف 2015، وتت�صمن 

الثالثة  الأعمدة  تغطي  هدفًا   17

الجتماعية  امل�صتدامة،  للتنمية 

ويتقاطع  والبيئية،  والقت�صادية 

بع�صها مع جمموعة من الأهداف 

واملوؤ�صرات.

من هذه الأهداف »الهدف12« 

والإنتاج  ال�صتهالك  حول 

اإىل  يدعو  الذي  امل�صتدامني، 

حت�صني رفاهية ال�صكان مع احلد 

ال�صلبية.  البيئية  التاأثريات  من 

وي�صكل حتقيقه حتديًا يف املنطقة 

غالبية  ت�صتهلك  حيث  العربية، 

ت�صتطيع  مما  كثرياً  اأكرث  البلدان 

مواردها جتديده، يف حني ما زال 

عدد كبري منها ي�صعى اإىل م�صتوى 

اأق�صى من الدخل والتنمية.

اأ�صار املتحاورون اإىل اأن املنطقة 

العربية تعاين اأزمات طال اأمدها، 

توؤثر يف ماليني الأ�صخا�ض وتوؤدي 

وعرب  داخليًا  ال�صكان  نزوح  اإىل 

احلدود. ولهذه الأزمات اأثر �صلبي 

وم�صتوى  التحتية  البنى  على 

والأ�صواق  والإنتاج  املعي�صة 

وتوفري  والبيئة  والقدرات 

و�صواها.  الأ�صا�صية  اخلدمات 

يف  �صلبًا  توؤثر  اأن  املتوقع  ومن 

التنمية  اأهداف  حتقيق  اإمكانات 

والإنتاج  وال�صتهالك  امل�صتدامة 

امل�صتدامني.

�صريعة  تغيريات  املطلوب 

ال�صائدة  العقلية  تغيري  ت�صمل 

عدم  يجب  هنا،  من  املنطقة.  يف 

الدولية  التفاقات  اىل  النظر 

من  ملزيد  كفر�ض  بل  كالتزامات، 

العربية  املنطقة  وعلى  التنمية. 

اأقل  اأخرى  مناطق  من  تتعلم  اأن 

اأن  ا�صتطاعت  وِنَعمًا،  اقتداراً 

ا�صتخدام  خالل  من  اأ�صرع  تنمو 

اإطار  اأكرب، واعتماد  املوارد بكفاءة 

�صراكات  وبناء  ر�صيد،  موؤ�ص�صي 

مثمرة بني القطاع العام والقطاع 

على  احلر�ض  مع  اخلا�ض، 

احلوكمة  من  جيدة  درجة  تاأمني 

وامل�صاءلة  وامل�صاركة  وال�صفافية 

جميعها  فهذه  القدرات.  وبناء 

اأهداف  لتحقيق  الأ�صا�ض  ت�صكل 

وال�صتهالك  امل�صتدامة  التنمية 

والإنتاج امل�صتدامني.

اأن  اىل  اأي�صًا  املتحاورون  ونبه 

ل  ال�صائدة  ال�صيا�صات  من  كثرياً  

ويجب  امل�صتدامة  التنمية  تدعم 

وهي  تدريجيًا.  عنها  التخلي 

والطاقة  املياه  اأ�صعار  دعم  ت�صمل 

ال�صتهالك  اإىل  يوؤدي  ما  وغريهما، 

نظم  كفاءة  وعدم  للموارد  املفرط 

على  علمية  اأدلة  وثمة  الإنتاج. 

اأن  ميكن  املياه  عن  الدعم  رفع  اأن 

املغرب  يف  اأكرب  كفاءة  اإىل  يوؤدي 

وتون�ض مثاًل، لكن يجب موازنته 

الجتماعية  النتائج  �صوء  على 

املق�صودة،  غري  والقت�صادية 

املتقلب  الو�صع  خ�صو�صًا يف �صوء 

هذه  ولتحقيق  حاليًا.  ال�صائد 

فوائد  تو�صيح  يجب  الغاية، 

املنا�صبة  الوطنية  العمل  خطط 

والهادفة، كما جرى يف م�صر، حيث 

ت�صتهدف  عمل  خطة  تطوير  مت 

لقطاعات  املرتابطة  الق�صايا 

واإدارة  والزراعة  والطاقة  املياه 

جميع  ي�صمل  نهج  يف  النفايات، 

ويت�صدى  امل�صلحة  ذات  الأطراف 

العمل  فر�ض  خلق  مثل  حلاجات 

املعي�صة،  م�صتوى  وحت�صني 

قاعدة  على  احلفاظ  تعزيز  مع 

�صددت  وقد  الطبيعية.  املوارد 

خطة العمل على الإدارة املتكاملة 

للموارد، من خالل الدعوة مثاًل اىل 

العاملة  املياه  م�صخات  ا�صتعمال 

ري  اأجل  من  ال�صم�صية  بالطاقة 

اأحد احللول  ما ميثل  كفاءة،  اأكرث 

والطاقة  املياه  مل�صاكل  املتكاملة 

والزراعة والبيئة معًا. كما حددت 

م�صتهدفة  موؤ�صرات  اخلطة 

لت�صهيل التنفيذ واملراقبة.

ويف ما يتعلق بالأولويات، اأ�صار 

املتحاورون اإىل اأن املنطقة العربية 

الفقر  لق�صايا  تت�صدى  اأن  يجب 

والتناف�صية  والأ�صواق  والعدالة 

الإدارة  النزاعات، ف�صاًل عن  وحل 

الر�صيدة والبعيدة النظر للموارد 

الطبيعية. ويجب اأن توفر اأجندة 

�صمنها  ومن  اجلديدة،  التنمية 

امل�صتدامان،  والإنتاج  ال�صتهالك 

املخاوف  ملواجهة  ومدخاًل  اإطاراً 

املتعلقة  تلك  خ�صو�صاً  امللحة، 

بالفقر والعدالة.

واختتم املتحاورون باأن الوقت 

حان لتغيري طريقة تفكرينا والبدء 

اأجل  يف العمل ب�صكل خمتلف من 

�صالح  م�صار  على  املنطقة  و�صع 

للتنمية يقود اإىل م�صتقبل قوي.

 من اليمني: ح�سام عالم، �سكري  ثابت، ح�سني اأباظة، كارلو �سكارمال، رىل جمدلين، فيدل برينغريو
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 سياسات 
دعم األسعار

تاأثري �سيا�سات دعم الأ�سعار على اأمناط ال�ستهالك كان حمور 

امل�سارك  املحرر  عبداجلليل،  ابراهيم  الدكتور  اأدارها  جل�سة 

لتقرير »اأفد« حول ال�ستهالك امل�ستدام.

ال�سابق  الزراعة  وزير  الدويري،  حممود  الدكتور  حتدث 

يف  ال�سكان  اإن  فقال  الغذاء.  اأ�سعار  دعم  عن  الأردن،  يف 

الذي  الدعم،  هذا  على  كبري  ب�سكل  يعتمدون  العربي  العامل 

اأعطيت  وقد  والفقراء.  ولالأغنياء  القطاعات،  جلميع  يقدم 

ودعم  اخلبز،  بدعم  الفقراء  حماية  منها  خمتلفة،  مبرات  له 

الزراعي  الإنتاج  لزيادة  املياه  ودعم  املوا�سي،  لإنتاج  العلف 

الرئي�سية  الأ�سباب  اأحد  اأن  اإىل  واأ�سار  الإنتاجية.  من  بدًل 

احلكومات  تخوف  هو  الدعم  اأنظمة  اإ�سالح  دون  حالت  التي 

هذه  نتيجة  تن�ساأ  قد  مدنية  وا�سطرابات  �سغب  اأعمال  من 

و�سفافة  �سجاعة  تكون  اأن  احلكومات  على  لذا  ال�سالحات. 

يف تنفيذ خطة ال�سالح، وتثبت اأن الوفر �سيكون مبلغًا معلنًا 

الأكرث  ال�سكان  �سرائح  تفيد  حمددة  م�ساريع  لتمويل  يذهب 

اإىل  مثاًل  العلف  دعم  من  املوفر  املال  فيذهب  اإليها.  حاجة 

�سغار رعاة املوا�سي، واملال املوفر من دعم املياه لتاأمني تقنيات 

العايل  املردود  ذات  والزراعات  )كالتنقيط(  املقت�سدة  الري 

واملحا�سيل التي ل حتتاج اإىل مياه كثرية. وبحوار وتعاون مع 

ال�سرائح املختلفة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية وال�سباب، 

تدرك املجتمعات اأن هذا الإ�سالح يعود مل�سلحتها.

واملياه   الزراعة  جلنة  رئي�ص  الطخي�ص،  علي  الدكتور 

حان  الوقت  اإن  قال  ال�سعودي،  ال�سورى  جمل�ص  يف  والبيئة 

هي  العر�ص  اإدارة  كانت  بعدما  املياه،  على  الطلب  لإدارة 

ال�سائدة. ولفت اإىل الهدر الكبري يف منطقة اخلليج حيث املياه 

�سبه جمانية، ما ل ي�ساعد على تر�سيد ال�ستهالك. لكن املياه 

اجلوفية  املياه  �سخ  ومن  البحر  مياه  حتلية  من  تاأتي  العذبة 

املواطن  يعرف  اأن  ويجب  مكلفان،  وكالهما  املتجددة،  غري 

مدعومة،  اأي�سًا  الطاقة  اأن  واأ�ساف  للمياه.  احلقيقية  الكلفة 

تعمل  واملكيفات  اأ�سهر  ثمانية  يدوم  اخلليج  �سيف  اأن  علمًا 

بال انقطاع يف حرارة قد تتجاوز 50 درجة مئوية. اإل اأن هذا ل 

ال�سيارات  واقتناء  فيه  املبالغ  والتكييف  امل�سرفة  الإ�ساءة  يبر 

ال�سرهة للوقود. ولكن قبل رفع الدم عن املياه والكهرباء يجب 

توفريهما 24 �ساعة يوميًا، وتي�سري التحول من الري ال�سطحي 

باملركز  الطخي�ص  ونوه  العام.  النقل  وتوفري  التنقيط،  اإىل 

اإ�سالحات  اإدخال  على  يعمل  الذي  الطاقة  لكفاءة  ال�سعودي 

تنظيمية وتوعية النا�ص. واأ�سار اإىل اأن وزارة املياه والكهرباء 

الدوائر  واألزمت  الرت�سيد  حقائب  ماليني  وزعت  ال�سعودية 

تدابري  باتخاذ  وغريها  وامل�ست�سفيات  وامل�ساجد  احلكومية 

تعرفة  يف  النظر  اإعادة  الدولة  وقررت  ال�ستهالك.  لكفاءة 

املنزيل،  القطاع  لحقًا  ورمبا  والتجارية  ال�سناعية  القطاعات 

علمًا اأن ال�سعودية ت�ستهلك نحو 40 يف املئة من نفطها حاليًا.

واأ�سار الدكتور حمو العمراين، م�ست�سار التكيف مع تغري 

الدعم  اأن  اإىل  العربية،  الدول  بجامعة  املياه  قطاع  يف  املناخ 

تقريبًا،  البلدان  جميع  يف  موجود  هو  بل  عربية  ظاهرة  لي�ص 

موازنات  على  عبء  لكنه  ال�ستفادة،  درجة  يف  اختالفات  مع 

اإل  ب�سهولة  ت�سعريه  ميكن  �سيء  كل  اأن  اإىل  ولفت  الدول. 

ل  كال�سحة  وهي  اإلهيًا«،  »حقًا  كثريون  يعتبها  التي  املياه 

العدالة  حتقيق  يجب  ولذلك  كلفة.  لها  ولكن  بثمن،  تقدر 

الجتماعية بالتوازي مع رفع الدعم عنها. وا�ست�سهد بنموذج 

يف املغرب والأردن اأثبت اأنه ميكن حتقيق العدالة الجتماعية 

امل�ستهلك  يقرر  حيث  للمياه،  احلقيقية  الكلفة  فر�ص  مع 

يختار  وحيث  الدفع،  على  قدرته  وفق  ي�ستهلكها  التي  الكمية 

تر�سيد  اإىل  ودعا  يديرها.  اأن  ي�ستطيع  التي  الزراعة  املزارع 

معتبًا  ال�ستهالك،  بدل  القت�ساد  ودعم  وتوجيهه،  الدعم 

�سحيح. مورد  ا�ستهالك  دعم  القت�سادية  الأخطاء  من  اأن 

ميكن  ال�سرف،  مياه  معاجلة  تتم  حيث  مثاًل،  الكويت  يف 

املعاجلة  ال�سرف  مياه  من  ي�ستفيدون  الذين  املزارعني  دعم 

الدعم  رفع  عن  ناجح  مثال  ويف  املاأمونة.  الدولية  باملوا�سفات 

اأن احلكومة التون�سية كانت تدعم م�سانع ال�سمنت بنحو 200 

مليون دولر �سنويًا، وبعد رفع الدعم كليًا عام 2014 مل يقفل 

اأي م�سنع منها، بل هبط �سعر الإ�سمنت مع حترير الأ�سعار.

العمراين

الدويري

الطخي�ض

من اليمني: حمو العمراين، حممود الدويري، علي الطخي�ض، بيار خوري، اإبرو �سي�سكليورت، ابراهيم عبداجلليل
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م�سون

�سادق

�سويد

فون هانيل

التمويل األخضر

اأمناط  على  وتاأثريه  الأخ�سر  للتمويل  جل�سة  خ�س�ست 

رئي�ص  �ستون  �ستيفن  الدكتور  اأدارها  والإنتاج،  ال�ستهالك 

للبيئة.  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  والتجارة  القت�ساد  �سعبة 

فتحدث الدكتور حافظ غامن، نائب رئي�ص البنك الدويل لل�سرق 

�سركات  الدويل  البنك  متويل  عن  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط 

الإنتاج  ممار�سات  لتطبيق  وال�سكندرية  القاهرة  يف  �سناعية 

امل�ساهمة  الدويل  البنك  من  املغرب  حكومة  وطلبت  الأنظف. 

العامل  يف  ال�سم�سية  الكهرباء  حقول  اأ�سخم  اأحد  متويل  يف 

اإنتاج  بقدرة 500 ميغاواط، كخطوة نحو حتقيق هدف املغرب 

�سنة  بحلول  املتجددة  الطاقات  من  كهربائه  من  املئة  يف   42

2020. واعتب اأن تخ�سي�ص البنك الدويل حاليًا نحو 10 باليني 

دولر للم�ساريع البيئية »خطوات طفولية« ل بد من تقويتها 

 700 نحو  بقيمة  ا�ستثمارات  اإىل  حاجة  هناك  اإذ  وم�ساعفتها، 

اخل�سراء.  ال�سندات  اعتماد  جدوى  اإىل  لفتًا  دولر،  بليون 

واأكد على اأهمية اإدارة الب�سمة الكربونية للبلدان العربية.

القت�ساديني  كبري  �سادق،  عبدالكرمي  الدكتور  وقال 

كل  اإن  العربية،  القت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  يف 

التمويل،  ي�ستحق  اأن  ميكن  البيئية  الب�سمة  يقل�ص  م�سروع 

يف الزراعة وال�سرف ال�سحي والطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 

توجيهية  خطوطًا  يتبع  اأن  ب�سرط  ذلك،  وغري  الري  وكفاءة 

ت�سمن حماية البيئة. واأو�سح اأن ال�سندوق الكويتي و�سناديق 

مبا  التمويل  تقدم  اأبوظبي  �سندوق  مثل  اأخرى  مانحة  عربية 

على  وت�سجع  وطلباتها،  واأولوياتها  الدول  حاجات  مع  يتفق 

الطاقة  وتوفري  الغذائي  بالأمن  تتعلق  مل�ساريع  اأف�سلية  اإعطاء 

تراعى  اأن  على  الأ�سجار،  قطع  من  واحلد  املحرومة  للمناطق 

فيها العتبارات البيئية.

بنك  يف  القت�ساديني  كبري  �سويد،  مازن  الدكتور  وراأى 

دعم  تقلي�ص  اللبنانية  احلكومة  على  اأن  املتو�سط،  البحر 

اأ�سعار الكهرباء التي تراوح بني بليون وبليوين دولر �سنويًا، 

على  وي�سجع  التحتية  البنى  يف  لال�ستثمار  اأمواًل  يوفر  ما 

اإىل  احلاجة  واأكد  املتجددة.  الطاقة  م�ساريع  يف  ال�ستثمار 

الأخ�سر  للتمويل  وهيكلية  اأنظمة  ت�سع  وذكية  قوية  حكومة 

ويف  جذابًا  للبيئة  ال�سديقة  امل�ساريع  يف  ال�ستثمار  جتعل 

وزارة  مثاًل  فرن�سا  يف  اأن  اإىل  ولفت  امل�ستثمرين.  م�سلحة 

للتنمية امل�ستدامة.

يف  للطاقة  الكازار  �سركة  مدير  هانيل،  فون  ماركو�ص  اأما 

ال�ستثمار  اإىل  املنطقة  يف  الكبرية  احلاجة  على  فاأكد  دبي، 

مهمة  عوامل  ثمة  لكن  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  يف 

الأرباح  تقدير  واإمكانية  ال�ستقرار  وخ�سو�سًا  لال�ستثمار 

الكازار  �سركة  تاأ�س�ست  وقد  امل�ستقبل.  احتمالت  وتوقع 

ال�سرق  منطقة  يف  عملياتها  وترتكز   ،2014 اأوائل  يف  للطاقة 

تنويع  اإىل  امللحة  حاجتها  لتلبية  واأفريقيا،  وتركيا  الأو�سط 

اإىل  املتنامي  التحول  ومواكبة  الطاقة  واأمن  الطاقة  م�سادر 

ال�سم�سية  الكهرباء  خ�سو�سًا  املتجددة،  الطاقة  تكنولوجيات 

الطاقة  م�ساريع  حتفيز  يف  عملها  ويتمثل  الرياح.  وطاقة 

وهيكلتها  وتطويرها  احلجم،  املتو�سطة  خ�سو�سًا  املتجددة، 

نق�ص  اأن  لل�سركة  درا�سة  اأظهرت  وقد  وت�سغيلها.  وحيازتها 

دولر  بليون   200 ا�ستثمار  ي�ستلزم  املنطقة  يف  احلايل  الطاقة 

اهتمام  ويتزايد   .2020 �سنة  بحلول  املتجددة  الطاقة  يف 

واللتزام  ال�سائل  الوقود  على  العتماد  من  باحلد  احلكومات 

اأ�سواقها.  دخول  وتعزيز  املتجددة  للطاقة  طموحة  باأهداف 

متزايدة  ا�ستثمارية  فر�ص  يف  حاليًا  الجتاه  هذا  ويتج�سد 

مل�ساريع  و�سيكون  وتون�ص.  وم�سر  الأردن  مثل  بلدان  يف 

ال�سركة، التي ا�ستطاعت خالل هذه الفرتة الق�سرية اجتذاب 

ا�ستثمارات بنحو 130 مليون دولر، اأثر اجتماعي واقت�سادي 

جديدة،  عمل  فر�ص  املتجددة  الطاقة  حمطات  توفر  اإذ  كبري، 

كما �سيكون لها اأثر بيئي مهم باعتبار اأن للمنطقة اأعلى ب�سمة 

كربونية يف العامل.

للتجارة  املغربي  البنك  من  م�سون،  غزلن  واأ�سارت 

قوانني  تطبيق  يف  الت�سدد  عدم  اإىل  لأفريقيا،  اخلارجية 

اأمام  عائق  وهذا  العربية،  البلدان  يف  البيئة  على  احلفاظ 

للقطاع  الأخ�سر  املخطط  وتناولت  اخل�سراء.  القرو�ص 

املغرب  يف  الطموحة  املتجددة  الطاقة  وم�ساريع  الزراعي 

كاأمثلة ناجحة للتمويل الأخ�سر وتنا�سق اجلهود بني القطاع 

هو  ال�سناعي  القطاع  اأن  اإىل  ولفتت  اخلا�ص.  والقطاع  العام 

مع  �سراكة  البنك  اأقام  وقد  املغرب.  يف  للطاقة  م�ستهلك  ثاين 

العام  منذ  ويقوم  بالطاقة.  املقت�سدة  الإنتاج  معدات  موّردي 

الطاقة  كفاءة  لتح�سني  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  بتمويل   2012

وا�ستخدام الطاقة املتجددة وممار�سة مبادئ الإنتاج الأنظف، 

ما رفع قدراتها على ت�سدير منتجاتها اإىل الأ�سواق الدولية.

من اليمني: عبدالكرمي �سادق، غزلن م�سون، مازن �سويد، ماركو�ض فون هانيل، حافظ غامن، �ستيفن �ستون
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»يونيب«
يف مؤتمر

»أفد« الثامن

لربنامج  الإقليمي  املكتب  نظم 

يف  )يونيب(  للبيئة  املتحدة  الأمم 

موؤمتر  خالل  لقاءين  اآ�صيا  غرب 

الأهداف  �صوء  فعلى  »اأفد«. 

امل�صتدامة  للتنمية  ع�صر  ال�صبعة 

التي تبنتها اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة يف اأيلول )�صبتمرب( 2015، 

تقرير  حول  نقا�ض  جل�صة  ُعقدت 

ال�صاد�ض  العاملية  البيئة  توقعات 

 .GEO-6
الإقليمي  »يونيب«  مدير  قدم 

الأولويات  اأبومغلي  اإياد  الدكتور 

حددتها  التي  الإقليمية  البيئية 

التي  الإقليمية  الت�صاورية  الآلية 

تربز  وهي   ،2015 عام  اأُن�صئت 

ك�صرط  والأمن  ال�صالم  اأهمية 

لتحقيق تنمية م�صتدامة. وقد بداأ 

 GEO-6 التح�صري لإطالق تقـرير

اأنا�ض  �صحي،  »كوكب  بعنوان 

جمموعات  وتنهمك  اأ�صحاء«، 

لالأولويات  الت�صدي  يف  العمل 

التقرير  هذا  وي�صدر  املحددة. 

اأربع �صنوات، بجهود  املرجعي كل 

اخلرباء  من  دولية  جمموعة 

البيئية  الق�صايا  لر�صد  والعلماء، 

النا�صئة  والإقليمية  العاملية 

جدول  على  لو�صعها  وال�صعي 

لتخاذ  ال�صيا�صة  �صناع  اأعمال 

يطرح  وهو  اإزاءها.  اإجراءات 

مبا  البلدان،  مل�صاعدة  حلوًل 

ال�صتجابة  على  العربية،  فيها 

للحاجات البيئية امللحة.

ومناذج  حتليالت  على  وبناء 

اأولوية   12 اخلرباء  حدد  علمية، 

والأمن  ال�صالم  هي:  اإقليمية 

كفاءة  العذبة،  املياه  والبيئة، 

اإدارة  احل�صري،  التو�صع  املوارد، 

اإدارة  العامة،  ال�صحة  النفايات، 

املناطق  اإدارة  البيولوجي،  التنوع 

احلوكمة  وال�صاحلية،  البحرية 

تغري  الطاقة،  خليط  البيئية، 

اأن  اإىل  واأ�صاروا  الت�صحر.  املناخ، 

اأحوال الطق�ض املتطرفة والقا�صية 

من  املئة  يف   95 نحو  على  توؤثر 

القاحلة  و�صبه  القاحلة  الأرا�صي 

ظل  ويف  العربية.  املنطقة  يف 

الر�صيدة  احل�صرية  الإدارة  نق�ض 

والأثر  ال�صرورية،  والأبحاث 

التي  واحلروب  للنزاعات  املدمر 

املوارد  ال�صراع على  يغذيها جزئيًا 

ال�صتهالك  واأمناط  الطبيعية، 

وغياب  امل�صتدامة،  غري  والإنتاج 

للتخفيف  وا�صحة  ا�صرتاتيجيات 

العذبة،  املياه  �صح  م�صكلة  من 

املوارد  على  املتنامي  والطلب 

ال�صكاين  النمو  نتيجة  الطبيعية 

البيئية  التحديات  تزداد  املفرط، 

اآ�صيا.  التي ت�صهدها منطقة غرب 

هذه العوامل جميعها حتول دون 

تنفيذ عملية التنمية امل�صتدامة.

اجلل�صة،  يف  املتحاورون  تناول 

عبدالرحيم  اأحمد  الدكتور  وهم 

والدكتور  عبيدو  حممد  والدكتور 

عثمان،  واأحمد  عابد  عبدالقادر 

وربطوها  خمتلفة  اأولويات 

باأمناط ال�صتهالك على امل�صتويات 

الوطنية والجتماعية والفردية.

عقد  املوؤمتر،  هام�ض  وعلى 

ت�صاوريًا  اجتماعًا  »يونيب« 

الرئي�صية  للمجموعات  اإقليميًا 

ممثلني  وجمع  �صاعات  �صت  دام 

غرب  دول  من  املدين  املجتمع  عن 

على  النقا�صات  تركزت  اآ�صيا. 

 ،2030 ل�صنة  التنمية  اأجندة 

الثاين  لالجتماع  والتح�صريات 

املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية 

وتعزيز   ،)UNEA2( للبيئة 

مع  املعنية  اجلهات  م�صاركة 

ب�صكل  التاأكيد  ومت  »يونيب«. 

الذي   UNEA قرار  على  خا�ض 

اعتماد  حول  تبنيه  يتوقع 

يف  ودورها  الرئي�صية  املجموعات 

»يونيب«.  يف  القرار  �صنع  نظام 

كذلك نوق�صت �صبل تقوية �صبكة 

وتعزيز  الرئي�صية  املجموعات 

م�صاهمتها يف تنفيذ اأجندة التنمية 

وكان  املنطقة.  يف   2030 ل�صنة 

اأن تكون  ال�صبكة يجب  اأن  وا�صحًا 

اأكرث فعالية وا�صتباقية يف م�صاركة 

وال�صتعانة  واإي�صالها  املعلومات 

الإقليمي  العمل  يف  بـ»يونيب« 

ممثلني  انتخاب  ومت  والوطني. 

واآخرين    UNEA2 حل�صور 

لتح�صري بيان عن املنطقة العربية 

الذي  العاملي  الجتماع  يف  لتقدميه 

�صي�صبق انعقاد اجلمعية العامة.

حممد عبيدو متكلمًا، وعلى املنرب من الي�سار: 

عبدالقادر عابد، اأحمد عبدالرحيم، اإياد اأبومغلي، اأحمد عثمان

الجتماع الت�ساوري الإقليمي ملناق�سة اأجندة 2030 واجتماع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة للبيئة
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 النظام الغذائي 
لحوض البحر

املتوسط 

البحر  حلو�ص  الغذائي  والنظام  امل�ستدام  الغذاء  برامج 

كوزميو  الدكتور  فيه�ا  حتدث  جل�سة  حم�ور  كانت  املتو�سط 

املتو�سطي  الدويل  للمركز  العام  الأمني  ل�سريينيول 

والدكتور   ،)CIHEAM( املتقدمة  الزراعية  للدرا�سات 

فاأ�سارا  املركز.  يف  والتنمية  الغذاء  م�سوؤول  الباليل  حميد 

ي�ستخدمان  )فاو(  والزراع�ة  الأغذية  ومنظمة  املركز  اأن  اإىل 

لتقييم  حالة  كدرا�سة  ال�سحي  املتو�سطي  الغذائي  النظام 

ا�ستدامة النظم الغذائية. 

MED DIET 4.0 يف معر�ص  اأطلق املركز برنامج  وقد 

الوجوه  املتعددة  الفوائد  على  ال�سوء  لت�سليط  ميالنو  اإك�سبو 

من  فقط  مفيدًا  لي�ص  فهو  املتو�سطي،  الغذائي  للنظام 

الناحيتني ال�سحية والتغذوية، بل بيئي�ًا واجتماعي�ًا وثقافي�ًا 

اأبحاث  اأجندة  اإىل  حاجة  هناك  لذلك،  اأي�س�ًا.  واقت�سادي�ًا 

الغذائي  النظام  لرتويج  متو�سطي  نطاق  على  و�سيا�سات 

املتو�سطي واملنتجات التقليدية املتو�سطية. 

برنامج  مدير  غايل،  األي�ساندرو  للدكتور  ورقة  وقدمت 

املتو�سط يف �سبكة الب�سمة البيئية العاملية )GFN( نّبه فيها 

املتو�سط  البحر  حو�ص  بلدان  من  كثري  يف  ال�سكان  اأن  اإىل 

فوائده  رغم  على  املتو�سطي،  الغذائي  النظام  عن  يبتعدون 

واخل�سار  احلبوب  ا�ستهالك  من  فبدًل  والبيئية.  ال�سحية 

النظام  يف  مثالية  تعتب  التي  وال�سمك،  الزيتون  وزيت 

ت�ستهلك  منخف�سة،  بيئية  ب�سمة  ولها  املتو�سطي  الغذائي 

الألبان  ومنتجات  احلمراء  اللحوم  من  مزيدًا  املنطقة  بلدان 

التقاليد  اإعادة  يجب  لذا  املرتفعة.  البيئية  الب�سمة  ذات 

وتخفي�ص  ال�سحة  لتح�سني  كخطوة  املتو�سطية  الغذائية 

الب�سمة الغذائية يف املنطقة.

كوزميو ل�سريينيول

حميد الباليل

ألول مرة في 
مؤتمر عربي: طعام 

متوسطي ومعاد 
تدويره لضيوف »أفد«

خالل  الــغــداء  قائمة  اقت�صرت 

الأطــبــاق  على  »اأفــــد«  مــوؤمتــر 

والع�صوية.  املحلية  املتو�صطية 

املنطقة  اأول موؤمتر يف  وكان هذا 

العربية تتم فيه »اإعادة تدوير« 

طبق  حت�صري  مت  حيث  الطعام، 

با�صتخدام  الثاين  اليوم  غداء  يف 

بقيت  التي  الكاملة  الأ�ــصــمــاك 

مل  كذلك  الأول.  اليوم  غداء  من 

ت�صتخدم العبوات البال�صتيكية، 

وا�ــصــتــعــيــ�ــض عــنــهــا بــعــبــوات 

زجاجية ميكن اإعادة تعبئتها.

كلي�ة  عمي�دة  واكيم،  حن�ا  لرا  ال�دكت�ورة  واأ�س�ارت 

 � القد�ص  ال�روح  جامع�ة  يف  والغذائي�ة  الزراعي�ة  العل�وم 

الغذائي  النظام  اأن  اأظهرت  حديثة  درا�سة  اإىل  الك�سليك، 

الأ�سخ�ا�ص  اإن  اإذ  الدم�اغ،  انكما�ص  من  يق�ي  املتو�سطي 

من  كثريًا  اأق�ل  الدم�اغ  ب�سم�ور  ي�ساب�ون  يتبعون�ه  الذين 

الذين ل يتبعون�ه.
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جورجيو مو�سنجيني متكلمًا، واإىل ي�ساره حميدي فواز واآدم مولينو بري ونبيل طرزي وكرمي �سخن

مشاريع مبتكرة لنمط حياة مستدام
خ�ص�صت جل�صة مل�صاريع �صبابية 

اأمناط  اإ�صاعة  يف  ت�صاهم  مبتكرة 

بالتعاون  مــ�ــصــتــدامــة،  حــيــاة 

الإقليمي  الأن�صطة  مــركــز  مــع 

امل�صتدامني  والإنتاج  لال�صتهالك 

)SCP/RAC( يف بر�صلونة. اأدار 

مو�صنجيني،  جورجيو  اجلل�صة 

اخل�صراء  الريادة  فريق  رئي�ض 

م�صروع  عر�ض  الــذي  املركز،  يف 

ودعــم  لــرتويــج   SwitchMed
والبيئية  الجتماعية  املــبــادرات 

ــارات يف قــطــاع الإنــتــاج  ــك ــت والب

الــــدول  يف  املـــــدين  ــع  ــم ــت ــج وامل

طريـق  عن  وذلــك  املتو�صطية. 

الــتــدريــب والــتــمــويــل والــربــط 

ــادة  ري يف  وامل�صاعدة  ال�صبكي 

خ�ص�ض  وقد  اخل�صراء.  الأعمال 

للن�صاطات  الإنرتنت  على  موقعًا 

والبــتــكــارات يف جمــال الأعــمــال 

امل�صتدامني  والإنتاج  وال�صتهالك 

.)www.scprac.org(

مدير  فـــواز،  حميدي  وقــدم 

 )BIAT( ــال«  ــم الأع »حا�صنة 

عن  نبذة  لبنان،  طرابل�ض،  يف 

جمعيته التي تدعم رواد الأعمال 

ال�صغرية  امل�صاريع  واأ�ــصــحــاب 

العمل  مبداأ  �صمن  واملتو�صطة 

معاجلة  ذلــك  يف  مبــا  الأخــ�ــصــر، 

والنقل  املياه  وتنقية  النفايات 

وكفاءة  الأخ�صر  والبناء  امل�صتدام 

العمل  وفر�ض  واملـــوارد  الطاقة 

وت�صتهدف  امل�صافة.  القيمة  ذات 

العائالت  م�صاعدة  خا�ض  ب�صكل 

عي�ض  على  الــدخــل  املنخف�صة 

حياة كرمية وم�صتدامة.

ــل طـــــرزي،  ــي ــب وحتــــــدث ن

الأردن،  يف   Ecohotels موؤ�ص�ض 

البيئي يف حممية  عن نزل فينان 

�صانا للمحيط احليوي يف جنوب 

منوذجًا  يعترب  الــذي  الأردن، 

عاملياً يف �صيافة ال�صياحة البيئية. 

وهو يقوم على اأربع ركائز: اإتاحة 

جتربة فريدة للنزلء، وامل�صاهمة 

واإفــــادة  الطبيعة،  حــمــايــة  يف 

املجتمع املحلي، وكل ذلك باأقل اأثر 

على البيئة. وقد ح�صل على اأكرث 

واأدرجته  دولية،  جائزة   20 من 

جيوغرافيك«  »نا�صونال  جملة 

مرتني يف قائمتها لأف�صل 25 نزًل 

الن�صاطات  واإىل  العامل.  يف  بيئياً 

مواقع  اإىل  والرحالت  الرتفيهية 

الزوار  يتعرف  واأثرية،  طبيعية 

املحلية  ـــرف  واحل ــاق  ــب الأط اإىل 

اإىل  الع�صوية  النفايات  وحتويل 

بالطاقة  الكهرباء  واإنتاج  �صماد 

ال�صم�صية.

بري  مولينو  اآدم  وعــر�ــض 

 icecairo موؤ�ص�صة  ن�صاطـات 

ــل عــلــى تــطــويــر  ــم ــع ـــتـــي ت ال

تكنولوجيات خ�صراء يف القاهرة، 

العاملية  ال�صبكة  من  جزء  وهي 

طريق  عــن  تعمل   .iceHubs
�صبكة من املبدعني والأكادمييني 

و�صركاء  والتقنيني  واخلـــرباء 

والعام  اخلا�ض  القطاعني  من 

لتحويل  املـــــدين،  واملــجــتــمــع 

والجتماعية  البيئية  التحديات 

اإىل اأعمال خ�صراء ت�صغل ال�صباب 

املــ�ــصــريــني. وقـــد ا�ــصــتــفــاد من 

 33 من  اأكرث  املوؤ�ص�صة  ن�صاطات 

 2500 تــدريــب  ومت  فـــرد،  األـــف 

يف  وامل�صاهمة  و�ــصــابــة،  �ــصــاب 

�صغرية  �صركة   300 نحو  اإن�صاء 

وتطوير  ومـــبـــادرة،  وجمعية 

خمترب  يف  منتجًا   20 مــن  اأكــرث 

ولها   .)Fablab( الت�صنيع 

منظمة.   50 نحو  مع  �صراكات 

على  التدريب  ن�صاطاتها  ومــن 

�صنع وتركيب �صخانات �صم�صية 

الأكيا�ض  تدوير  واإعادة  رخي�صة، 

اإىل  وحتــويــلــهــا  البال�صتيكية 

حقائب ولوازم اأخرى.

و�صرح كرمي �صخن، موؤ�ص�ض 

ال�صريع  للربيد  »دغــري«  خدمة 

يف  الهوائية  الدراجات  بوا�صطة 

بريوت و�صواحيها، تفا�صيل هذه 

اخلدمة الرخي�صة واملوثوقة وغري 

تعزيز  يف  ت�صاهم  والتي  امللوثة، 

لبنان.  يف  الدراجة  ركوب  ثقافة 

اإىل  العمل  لتو�صيع  خطة  وثمة 

وهي  اأجـــرة«.  »دراجـــات  خدمة 

اخلدمة الأوىل من نوعها يف ال�صرق 

الأو�صط، ويتم الإعداد حاليًا لنقل 

مثل  اأخــرى  بلدان  اىل  التجربة 

و�صورية  والأردن  وم�صـر  تون�ض 

والعراق وكرد�صتان وتركيا.



مؤتمر     االستهالك املستدام

آراء مشاركين يف املؤتمر
جلهودكم  واحرتامي  تقديري  خال�ص 

للبيئة  العربي  املنتدى  جعل  يف  الثمينة 

يف  للبحث  حقيقية  من�سة  والتنمية 

حول  الوعي  وزيادة  البيئية  ال�سوؤون 

علينا  يتوجب  التي  امللحة،  الق�سايا 

حكومات و�سعوبًا اأن نلتفت اإليها ونعمل 

على  م�ستدام  م�ستقبل  �سمان  اأجل  من 

م�ستوى الوطن العربي.

رزان املبارك

االأمني العام، هيئة البيئة ـ  اأبوظبي

املوؤمتر  هذا  يف  جمددًا  بامل�ساركة  �سررنا 

�سخ�سيًا،  الإعداد.  املحكم  الإقليمي 

ومن  »اأفد«  تقرير  من  الكثري  تعلمت 

متابعة  اإىل  نتطلع  املوؤمتر.  جل�سات 

تعاوننا املثمر.

عبدال�صالم ولد اأحمد

 املدير العام امل�صاعد واملمثل االإقليمي

منظمة االأغذية والزراعة )فاو(

عقد  الذي  الرائع  املوؤمتر  على  اأهنئكم 

وال�سرق  لبنان  يف  الأوقات  اأ�سعب  يف 

»اأفد«  ر�سالة  لإر�ساء  عامة،  الأو�سط 

امل�ساركني  باأن  ثقة  على  اإين  النبيلة. 

�سيذكرون   2050 �سنة  »اأفد«  موؤمتر  يف 

بذلها  التي  اجلبارة  اجلهود  باإعجاب 

فريق »اأفد« عام 2015 للحفاظ على هذه 

الر�سالة.

�صامر يون�ض

 ال�رشيك املوؤ�ص�ص واملدير

Quantum لال�صت�صارات االإدارية، لندن

اأجريُت  املقايي�ص.  بكل  ناجح  حدث 

خالل  جدًا  مفيدة  وات�سالت  لقاءات 

فر�سة  اأنه  اأي�سًا  اأثبت  الذي  املوؤمتر 

ح�سن  على  �سكرًا  للتوا�سل.  ممتازة 

لبنان  اإىل  بالتاأكيد  و�ساأعود  ال�سيافة، 

لق�ساء اإجازة.

جريارد كننغهام

من�صق »عني على االأر�ص«

�صعبة االإنذار املبكر والتقييم

برنامج االأمم املتحدة للبيئة )يونيب(

امل�ستدام«  »ال�ستهالك  تقرير  اإطالق 

جل�سات  وكانت  ممتازًا،  قبوًل  لقي 

على  واأهنئكم  وغنية.  منظمة  املوؤمتر 

فقد  املتو�سطي،  الغداء  وجبتي  فكرة 

كانت مالئمة متامًا ملو�سوع املوؤمتر.

ح�صني اأباظة

 م�صت�صار وزير البيئة يف م�رش

مدير برنامج االقت�صاد االأخ�رش يف »اأفد«

�سارك  التي  للجل�سات  ممتاز  تنظيم 

قرار  و�سناع  وباحثون  مفكرون  فيها 

جانب  اإىل  وعامليًا،  اإقليميًا  مرموقون 

وطالب  املدين  املجتمع  منظمات 

دعوتي  على  اأ�سكركم  اجلامعات. 

التاريخي  احلدث  هذا  يف  للم�ساركة 

الذي اأعادين اإىل لبنان بعد غياب.

د. حمو العمراين

 م�صت�صار التكيف مع تغري املناخ

يف قطاع املياه، جامعة الدول العربية

التي  واملعارف  بحثها  مت  التي  املوا�سيع 

تعلمناها خالل املوؤمتر ل بد اأن تنعك�ص 

حت�سنًا يف حياتنا وبيئتنا.

�صحر �صمارة

ان
ّ
مدر�صة الوردية، عم

وغنيًا  التنظيم  جيد  املوؤمتر  كان 

خرج  التي  التو�سيات  ويف  باملعلومات. 

بها فائدة للبلدان العربية.

عبري املليفي

 م�صوؤولة برنامج املياه والطاقة

موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

واإعطائنا  املوؤمتر  اإىل  لدعوتنا  �سكرًا 

الأعمال  رواد  جل�سة  تنظيم  فر�سة 

ال�سباب التي لقيت �سدى اإيجابيًا وعمليًا 

لدى اجلهات املعنية.

جورجيو مو�صنجيني

 رئي�ص فريق الريادة اخل�رشاء

SwitchMed, SCP/RAC

»يونيب«  جل�سة  ل�ست�سافتكم  �سكرًا 

الرئي�سية.  للمجموعات  النقا�سية 

مبتحدثني  كالعادة  املوؤمتر  متيز  لقد 

واأحببت  �سائقة.  ونقا�سات  مميزين 

كثريًا وجبتي الغداء املتو�سطي ال�سحي. 

مفعمة  واأنا  موؤمترًا  اأغادر  الأوىل  للمرة 

بالن�ساط وغري متخمة.

ميالين هت�صين�صون

 املن�صقة االإقليمية للتنمية

برنامج االأمم املتحدة للبيئة )يونيب(

اإىل  حتياتي  باهرًا.  جناحًا  املوؤمتر  حقق 

جميع اأفراد فريق العمل.

د. نداء حلو

من�صق التدريب، كلية العلوم ال�صحية 

اجلامعة االأمريكية يف بريوت

وجهودكم  �سيافتكم  ح�سن  لكم  ن�سكر 

دائم.  ب�سكل  وتطويره  املوؤمتر  لإجناح 

مع  والت�سارك  التوا�سل  مبتابعة  ونرغب 

»اأفد«.

اأني�صة �صيداوي

رئي�صة اجلمعية ال�صورية للبيئة

موؤمتر  جناح  يف  �سك  لدي  يكن  مل 

حدثًا  �سيكون  اأنه  متاأكدًا  كنت  »اأفد«. 

ممتازًا، ملعرفتي بخباتكم وقدراتكم.

غايتانو ليون

UNEP/MAP من�صق خطة البحر املتو�صط

املتو�صطي  الدويل  املركز  يعتز 

املتقدمة  الزراعية  للدرا�صات 

»اأفد«  موؤمتر  يف  مب�صاركته 

تقرير  رابط  منا  عمَّ لقد  الثامن. 

امل�صتدام  ال�صتهالك  حول  »اأفد« 

وال�صبكات  البلدان  جميع  على 

نتابع  اأن  وي�صعدنا  الأع�صاء. 

الندوات  يف  ونت�صارك  تعاوننا 

الأبحاث  وبرامج  واملوؤمترات 

لتعزيز تبادل املعارف يف املنطقة.

د. كوزميو ل�صريينيول

االأمني العام، املركز الدويل 

املتو�صطي للدرا�صات الزراعية 

)CIHEAM( املتقدمة

�صيكون تقرير »اأفد« 2015 بالتاأكيد 

يف  املنطقة  لبلدان  جداً  م�صاعداً 

والإنتاج  لال�صتهالك  �صيا�صاتها 

»اإيكاردا«  تزويد  اأرجو  امل�صتدامني. 

اأ�صحاب  على  لتوزيعها  منه  بن�صخ 

العالقة.

واأهنئكم على موؤمتر »اأفد« ال�صنوي 

التفاقية  على  اأهنئكم  كما  املمتازة.  وامل�صاركة  الحرتايف  والربنامج  الراقي 

املناخية التي حتققت اأخرياً يف باري�ض والتي �صاهم »اأفد« فيها.

العربية،  البلدان  على  املناخ  تغري  اأثر  حول   2009 ل�صنة  »اأفد«  تقرير  بعد 

وبعد اتفاقية باري�ض، �صيكون من اجليد اأن يعّد »اأفد« تقريراً جديداً حول 

البلدان  يف  اإزاءها  واملرونة  معها  والتكيف  املناخ  تغري  اآثار  من  التخفيف 

العربية.

د. حممود ال�صلح

املدير العام، املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(
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الجتماعي  ال�ستقرار  وع��دم  البيئي  التدهور 

اأن نحل م�ساكل اأحدهما  مرتابطان، ولن ن�ستطيع 

�سغوط  اإىل  ي��وؤدي  البيئي  فالتدهور  الآخ��ر.  عن  مبعزل 

التدهور  من  مزيد  اىل  بدورها  توؤدي  واجتماعية  اقت�سادية 

وميكن  العربية،  املنطقة  يف  مقلق  البيئي  الو�سع  البيئي. 

املرونة  وحمدودية  املناخ،  تغري  تاأثري  حتت  �سوءًا  يزداد  اأن 

واأزمة  والنزاعات،  اأخ��رى،  بلدان  مع  باملقارنة  الطبيعية 

الالجئني غري امل�سبوقة.

مثل  منظمات  ت�سكل  ال�سائد،  الو�سع  رغم  على  ولكن 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( قوة رافعة وجاذبة يف 

املنطقة نحو م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة بيئيًا. اأهنئ املنتدى على 

اأتى  الذي  باملعلومات  الزاخر  املهم  التقرير  على  واأهنئه  ذلك، 

يف الوقت املنا�سب حول »ال�ستهالك امل�ستدام من اأجل اإدارة 

التي  النقاط  العربية«. وكثري من  البلدان  اأف�سل للموارد يف 

�ساأ�سري اإليها اأتت يف الواقع من هذا التقرير.

بالتزامن  لها  الت�سدي  ويجب  كبرية،  البيئية  التحديات 

الراهنة  والتهجريية  والقت�سادية  الجتماعية  التحديات  مع 

اإىل  اأي�سًا  البيئية ميكن حتويلها  وال�ساغطة. لكن التحديات 

الرعاية  لأن  العامل،  حول  الفر�ص  هذه  انتهاز  ويتم  فر�ص. 

هذه  اغتنام  بداأ  وقد  جيدة.  تنمية  اأي�سًا  هي  اجليدة  البيئية 

يف  بلدان  عدة  ت�ستثمر  حيث  العربي،  العامل  يف  الفر�ص 

اأن  اأري��د  ما  وهذا  ومرونة،  تكيفًا  اأكرث  »اأخ�سر«  م�ستقبل 

اأحتدث عنه.

اأحتدث  ثم  ومن  منطقتنا،  يف  البيئة  و�سع  اأوًل  �ساأعر�ص 

عما يتم فعله ملعاجلة امل�سائل البيئية، مع اأمثلة عن املمار�سات 

اجليدة التي يجب تعزيزها وتعميمها.

يف  البيئي  لالإجهاد  رئي�سية  موؤ�سرات  خم�سة  هناك 

البنك  ي�ستخدم  الأو�سع،  امل�ستوى  على  اأوًل،  العربي.  العامل 

الدويل الراأ�سمال الطبيعي )الغابات، املعادن، النفط، الهواء 

اإدارة  يف  ما  بلد  جناح  مدى  لتقييم  النقية(  املياه  النظيف، 

راأ�سمالها  تبذر  كثرية  عربية  بلدانًا  فاإن  ولالأ�سف،  ثروته. 

عليها  تعتمد  التي  الكلي  راأ�سمالها  قاعدة  مقل�سة  الطبيعي 

حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي: 

مواجهة مشاكل
البيئة العربية

باستغالل أفضل للموارد

للمياه  املفرط  فال�سحب  مثال.  اأف�سل  واملياه  اقت�ساداتها، 

على  مثال  هو  الأو�سط  ال�سرق  بلدان  من  كثري  يف  اجلوفية 

ا�ستنزاف الراأ�سمال الطبيعي.

البيئي،  التدهور  تكاليف  اأي�سًا  الدويل  البنك  يقّيم  ثانيًا، 

والغابات  امللوث  والهواء  امللوثة  باملياه  املرتبطة  التكاليف  اأي 

التدهور  كلفة  وتقدر  ال�سامة.  الكيميائية  وامل��واد  املفقودة 

البيئي بنحو 2 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل يف تون�ص، 

يف   6 من  واأكرث  م�سر،  يف  املئة  يف  و5  لبنان،  يف  املئة  يف  و4 

املئة يف العراق.

يف  اآخذ  النظيفة  العذبة  املياه  توافر  اأن  معروف  ثالثًا، 

املتجددة  املائية  املوارد  من  الفرد  ح�سة  وتقت�سر  النخفا�ص. 

وهذا  ال�سنة،  يف  مكعبًا  مرتًا   655 على  العربية  املنطقة  يف 

 1992 من  الفرتة  خالل  املئة  يف   42.5 بن�سبة  انخفا�سًا  ميثل 

اإىل 2014. واملنطقة العربية هي الأكرث �سحًا باملياه يف العامل، 

حيث ن�سيب الفرد من املوارد املائية العذبة هو ن�سف ن�سيب 

اأن  كما  اآ�سيا.  جنوب  وهي  �سحًا  منطقة  اأكرث  ثاين  يف  الفرد 

ندرة  م�سكلة  بالفعل  يواجهون  ال�سكان  من  املئة  يف   75 نحو 

املياه.

رابعًا، ازداد عدد الأ�سخ�ا�ص الذين يتنف�سون هواء ملوثًا 

خالل  املئة  يف   50 بن�سبة  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف 

15 عامًا. ففي العام 1990 كان 220 مليون �سخ�ص يتنف�سون 

العاملية،  ال�سحة  منظمة  معايري  عليه  ن�ست  مما  اأ�سواأ  هواء 

فارتفع العدد عام 2010 اإىل 336 مليون �سخ�ص ، ل يعي�سون 

فقط يف القاهرة وبريوت وغريهما من العوا�سم بل يف كثري 

يف   8 اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتقدر  ال�سغرية.  املدن  من 

اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف  الوفيات  جميع  من  املئة 

ناجمة اأ�سا�سًا عن تلوث الهواء يف الداخل واخلارج.

خام�سًا، لتغري املناخ اأفدح الأثر على املنطقة العربية التي 

تعتب الأحّر يف العامل. ويف عامل اأ�سخن بدرجتني مئويتني، 

�سوف يزداد اإىل حد كبري عدد اأيام ال�سنة التي ت�سهد درجات 

انعدام  من  ذلك  يرافق  ما  مع  ا�ستثنائي  ب�سكل  عالية  حرارة 

يزداد  �سوف  املثال،  �سبيل  على  عّمان  يف  احلرارية.  الراحة 

الدكتور ح�افظ غامن نائب رئي�ص 

الأو�سط  لل�سرق  ال��دويل  البنك 

كلمته  وه��ذه  اأفريقيا.  و�سمال 

حول  »اأف��د«  موؤمتر  افتتاح  يف 

ال�ستهالك امل�ستدام.
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الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  يومًا.   62 اإىل  اأيام   4 من  العدد  هذا 

ملوجات  تعر�سًا  الأكرث  املناطق  من  اأي�سًا  هي  اأفريقيا  و�سمال 

اجلفاف. ويرتافق ارتفاع درجات احلرارة مع ارتفاع معدلت 

اإ�سافيًا ملنطقة فقرية مائيًا. ويعاين  التبخر، ما ي�سكل حتديًا 

تعر�سًا  اأكرث  لأنهم  املناخ  تغري  اأثر  من  خا�ص  ب�سكل  الفقراء 

اأكرث من �سواهم، يعملون حتت ال�سم�ص،  واأكرث تاأثرًا. فهم، 

لفي�سانات،  املعر�سة  ال�سهول  من  مقربة  على  ويعي�سون 

وتغمرهم املياه يف كثري من الأحيان، وينفقون ح�سة كبرية 

اإذا  كبريًا  حتديًا  ي�سكل  ما  الطعام  �سراء  على  دخلهم  من 

ارتفعت اأ�سعار الغذاء نتيجة �سح املياه املتفاقم مع تغري املناخ.

العامل  يف  جيدة  بيئية  ممار�سات  على  كثرية  اأمثلة  هناك 

العربي. ونحن بحاجة فقط اإىل الرتقاء بها وتعميمها.

كثرية  عربية  بلدان  غنى  رغم  على  الطاقة،  قطاع  يف 

الوقود  عن  الدعم  تدريجيًا  تزيل  فهي  الطاقة،  مب��وارد 

ال�ستهالك  تخفي�ص  اإىل  �سيوؤدي  ما  والكهرباء،  الأحفوري 

وبالتايل اإىل تلوث اأقل.

الطاقة  برامج  يف  ملحوظًا  تطورًا  الأخري  العقد  و�سهد 

النظيفة، اإذا بداأت بلدان غنية بالطاقة، مثل الإمارات، النظر 

يف تطوير م�سادر متجددة لتوليد الكهرباء كبديل اقت�سادي 

امل�ستوردة  البلدان  يف  ذلك،  اإىل  واإ�سافة  للهيدروكربونات. 

الطاقة  تطوير  برز  وم�سر،  والأردن  املغرب  مثل  للطاقة 

الطاقة.  واأمن  الطاقة  ا�ستقالل  لتعزيز  هامة  كاأداة  املتجددة 

وقد ا�ستثمر املغرب يف اإحدى اأكب حمطات الطاقة ال�سم�سية 

يف العامل.

اجراءات  تتخذ  املنطقة  يف  بلدانًا  نرى  املياه،  قطاع  ويف 

من  وال�سامل.  امل�ستدام  للنمو  داعمًا  املياه  قطاع  يكون  لكي 

وم�سر.  ودبي  الأردن  يف  املدن  يف  املياه  تعرفات  زيادة  ذلك 

وا�ستهالك املياه الزراعية، الذي ي�ستاأثر بنحو 70 يف املئة من 

جميع امل�سحوبات، يتجه لي�سبح اأكرث كفاءة ب�سكل تدريجي، 

من خالل �سيا�سات حتد من ري املحا�سيل املنخف�سة القيمة، 

التدريجي  والإدخال  احلديثة،  الري  نظم  يف  وال�ستثمارات 

املغرب  مثل  بلدان  يف  التعرفات  ورفع  بالعدادات،  للعمل 

وال�سعودية والأردن. وتتم اإدارة املوارد املائية اجلوفية مبزيد 

من العناية، من خالل تقييم املوارد ومراقبتها ب�سكل اأف�سل، 

والتعرفات، والرتخي�ص لالآبار وفر�ص �سوابط على ال�سخ.

م�سر  من  مثاًل  �ساأقدم  الهواء،  بتلوث  يتعلق  ما  يف 

القطاع  بني  وال�سراكة  املالية  الأدوات  ا�ستخدام  اأدى  حيث 

وغازات  التلوث  يف  كبري  خف�ص  اإىل  اخلا�ص  والقطاع  العام 

الدفيئة. ففي مقابل ال�ستثمار يف تخفي�ص التلوث، ح�سلت 

قرو�ص  على  وال�سكندرية  القاهرة  يف  �سناعية  مرافق 

مي�سرة، بفائدة منخف�سة وفرتة �سماح طويلة، بني العامني 

والأ�سمدة  الإ�سمنت  م�سانع  �سملت  وهي  و2015.   2007

خف�ست  و�سواها.  واملطابع  والطوب  الغذائية  واملواد  والورق 

من  ال�سلبية  اخلارجية  البيئية  العوامل  ال�سناعات  هذه 

وبلغ  واملي�اه.  اله�واء  ملوثات  من  اأقل  كميات  اإطالق  خالل 

عن  واأ�سفر  دولر،  مليون   324 التلوث  اإزال��ة  يف  ال�ستثمار 

األف   65 مبقدار  الهواء  يف  املعلقة  امللوثات  جمم�ل  تخفي�ص 

ثاين  من  طن  األف   656 من  اأكرث  اإىل  اإ�سافة  ال�سنة،  يف  طن 

اأوك�سيد الكربون.

حد  اإىل  م�ستغلة  غري  الفر�ص  حيث  اآخر  قطاع  النفايات 

الأ�سخا�ص  فيهم  مبن  للجميع،  احلياة  نوعية  لتح�سني  كبري 

نظامية  غري  اأعمال  يف  حاليًا  املنخرطون  التاأثر  ال�سريعو 

م�سادر  من  ولال�ستفادة  تدويرها،  واإع��ادة  النفايات  جلمع 

بديلة للطاقة املتجددة. يف املغرب، مت حتويل اإدارة النفايات 

ال�سرتداد  يعزز  نظام  اإىل  الطمر  على  يعتمد  نظام  من 

واإعادة ال�ستعمال والتدوير. مثاًل، اأدى فر�ص �سريب�ة بيئية 

�سل�سلة  يف  �سخها  عيد 
ُ
اأ اإيرادات  توليد  اإىل  البال�ستيك  على 

البال�ستيك لت�سجيع فرزه وتدويره.

والجتماعية  البيئية  امل�ساكل  البداية،  يف  ذكرت  كما 

وغري  مرتابطة  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف  الراهنة 

حتاول  املنطقة  يف  كثرية  واعدة  مبادرات  وهناك  م�ستدامة. 

اأف�سل  ا�ستغالل  خالل  من  مبا�سرة  البيئية  الق�سايا  مواجهة 

املبادرات  بهذه  لالرتقاء  معًا  نعمل  اأن  وعلينا  للموارد. 

■ وتعميمها لكي يكون لها اأثر قوي ودائم. 

النفايات قطاع رئي�سي

حيث الفر�ض غري م�ستغلة 

كفاية يف البلدان العربية  

لتح�سني نوعية احلياة وخلق  

اأعمال ووظائف
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يف  فورة  الربازيلية  جانريو  دي  ريو  مدينة  ت�شهد 

النقل اجلوي اأثناء مو�شم الكرنفال ال�شنوي ال�شهري 

يف �شباط )فرباير(، لكن حركة النقل اليومية فيها هي التي 

هذه  وتعرف  العامل.  حول  اال�شتدامة  اأن�شار  اهتمام  جتتذب 

املدينة بجمال مناظرها الطبيعية ومتثال ال�شيد امل�شيح على 

جبلها و�شاطئ كوبا كابانا املطل على املحيط االأطل�شي. لكن 

االأماكن،  هذه  اإىل  الو�شول  على  حمدودة  املواطنني  قدرة 

واإىل مقا�شد اأخرى لتاأمني �شبل عي�شهم، ب�شبب عدم كفاءة 

التي  الفردية  ال�شيارات  على  االعتماد  وازدياد  العام  النقل 

حتدث ازدحامًا مروريًا.

وميكنها  موثوق  عام  نقل  اإىل  الفقرية  ال�شرائح  وتفتقر 

احتمال كلفته. ويواجه الركاب نقليات طويلة م�شنية ب�شبب 

والذي  املدينة،  جغرافية  تفاقمه  الذي  ال�شديد  االزدحام 

اأنه كلف مدينتي ريو دي جانريو و�شاو باولو  اأظهرت درا�شة 

43 بليون دوالر خالل العام 2013 وحده.

لكن نظام املوا�شالت يف ريو يتحول اإىل االأف�شل. فخالل 

م�شاعي  املدينة  �شلطات  بداأت  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات 

العتماد حلول منخف�شة الكربون للنقل احل�شري.

وب�شفتها   ،1565 عام  لتاأ�شي�شها  الــ450  بالذكرى  احتفااًل 

و�شوف   2014 العامل  كاأ�س  دورة  ا�شت�شافت  التي  املدينة 

مركز مراقبة، 
وشبكة حافالت 

سريعة، وتلفريك 
ملجتمعات 

منعزلة ىلع 
التالل، ومسارات 
دراجات هوائية، 
مع عمل محلي 
وإقليمي لترويج 
أفضل املمارسات

ماذا فعلت
ريو دي جانيرو

لنقل مستدام؟

4 مبادرات جديرة باالقتداء
حافالت النقل ال�سريع

يف ريو دي جانريو 

تغني كل منها 

عن 126 �سيارة
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ت�شت�شيف االألعاب االأوملبية �شيف 2016، تتخذ ريو اإجراءات 

النقل  يف  عامليًا  رائدة  مدينة  اإىل  �شورتها  لتحويل  ملمو�شة 

امل�شتدام. واحللول احل�شرية التي تعتمدها املدينة وعمدتها 

املناخي   C40 حتالف  اأي�شًا  يرئ�س  الذي  بايي�س،  اإدواردو 

الدويل الذي ي�شم حاليًا اأكرث من 75 مدينة كربى وي�شعى اإىل 

تخفي�س االنبعاثات الكربونية، ميكن اأن تلهم مدن العامل.

مركز مراقبة
الأكرث  يتيح   ،2010 عام  للعمليات  متكاماًل  مركزًا  ريو  بنت 

الوقت  يف  املدينة  يف  يحدث  ما  مراقبة  وهيئة  وكالة   30 من 

مركز  ا�شتطاع  املا�شية،  االأربع  ال�شنوات  وخالل  احلقيقي. 

العمليات تق�شري وقت اال�شتجابة للحاالت الطارئة بن�شبة 30 

يف املئة. وهو ي�شتمد قدراته من عن�شرين رئي�شيني: االأول 

هو التكنولوجيا، حيث تربط �شبكة من االألياف الب�شرية 650 

االأمطار  لقيا�س  جهاز   100 ويعمل  املدينة،  اأنحاء  يف  كامريا 

على مدار ال�شاعة. والعن�شر الثاين هو اعتماد نظام املركزية. 

واإ�شافة اإىل ذلك، تتم مراقبة نحو 8800 حافلة و�شيارة تابعة 

حركة  لتتبع   )GPS( املواقع  حتديد  نظام  بوا�شطة  للبلدية 

ال�شري واال�شتجابة ال�شريعة للحوادث.

لالأخطار  واال�شتجابة  التحرك  كفاءة  املراقبة  مركز  ويتيح 

املواطنني.  �شالمة  على  حفاظًا  االأخرى  واالأحداث  الطبيعية 

CNN: »اأكرب فوائد املركز  وقال بايي�س يف مقابلة مع �شبكة 

هي الكوارث التي مينع حدوثها«.

حافالت سريعة
و�شعت �شلطات ريو يف ت�شرف ال�شكان وال�شياح �شبكة للنقل 

 7.7 وتوفر  �شخ�س  ماليني  ت�شعة  تخدم  باحلافالت  ال�شريع 

مليون �شاعة نقل �شهريًا. وكل حافلة على اخلطني احلاليني 

تغني عن 126 �شيارة يف املتو�شط، ما يخف�س انبعاثات ثاين 

اأوك�شيد الكربون بن�شبة 38 يف املئة على هذين اخلطني.

باحلافالت  ال�شريع  النقل  �شبكة  جعل  اإىل  املدينة  وتطمح 

االأف�شل يف الربازيل بحلول �شنة 2018، و�شوف تفتتح خطًا 

وو�شلها  االأوملبية  االألعاب  مواقع  خلدمة   2016 �شنة  ثالثًا 

باخلطني احلاليني.

تلفريك ملجتمعات منعزلة
الفقرية على تالل ريو متاحًا  ال�شواحي  اإىل  الو�شول  مل يكن 

م�شعى  ويف  منتظمة.  غري  نقل  بو�شائل  اأو  االأقدام  على  اإال 

لت�شريع وتي�شري و�شول �شكان هذه املناطق اإىل و�شط املدينة، 

مت اإن�شاء »تلفريك األيماو« عام 2011، وهو اأول تلفريك للنقل 

تذكرة  على  احل�شول  مقيم  لكل  ويحق  الربازيل،  يف  العام 

جمانية ال�شتخدامه ذهابًا وايابًا مرة يف اليوم.

كيلومرت،  ون�شف  كيلومرت  م�شافة  فوق  التلفريك  ميتد 

عمدة ريو اإدواردو بايي�س 

 C40 مرتئ�سًا قمة جمموعة

املناخية يف جوهان�سبورغ 

بجنوب اأفريقيا يف �سباط 

)فرباير( 2014. 

وباتت املجموعة ت�سم اأكرث 

من 75 مدينة كربى حول 

العامل ت�سعى اإىل تخفي�س 

االنبعاثات الكربونية

مركز العمليات املتطور 

يتيح الأكرث من 30 وكالة 

مراقبة ما يح�سل يف املدينة
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تلفريك األيماو للنقل العام 

ل و�سول  اأن�سئ عام 2011 و�سهَّ

�سكان التالل امل�سرفة

على ريو اإىل و�سط املدينة

تتيح م�سارات الدراجات 

تنقالت �سديقة للبيئة 

و�سياحة ممتعة اإىل معامل 

مدينة ريو دي جانريو.

ويبدو هنا جبل »رغيف 

ال�سكر« ال�سهري

اأ�شخا�س،  لع�شرة  منها  كل  تت�شع  هوائية  عربة   152 وي�شمل 

يف رحلة ت�شتغرق 16 دقيقة الإي�شالهم اىل حمطة القطارات 

يف املدينة. فبات املقيمون اأي�شر و�شواًل اإىل فر�س العمل واإىل 

مراكز الرعاية ال�شحية واخلدمات االجتماعية.

شبكة دراجات هوائية
الكربونية،  االنبعاثات  لتخفي�س  ا�شرتاتيجيتها  �شمن 

 300 لتطوير  الدراجات«  عا�شمة  »ريو  برناجمها  ريو  اأعلنت 

�شنة  بحلول  الهوائية  للدراجات  التحتية  البنى  من  كيلومرت 

2016. وي�شمل اال�شتثمار طرقًا وم�شارات خا�شة بالدراجات، 

وامل�شاة،  ال�شيارات  مع  م�شرتكة  �شوارع  على  وخطوطًا 

 150 املدينة  اأن�شاأت  و2012،   2009 وبني  للدراجات.  ومواقف 

�شاطئ  موازاة  يف  اجلديدة  الدراجات  طرق  من  كيلومرتًا 

ي�شّج  الذي  بوتافوغو  بحي  املدينة  بحرية  وو�شلت  البحر 

باحلياة.

وت�شمل املراحل املقبلة و�شل م�شارات الدراجات ب�شبكتي 

فقط  ولي�س  اأحياء،  عدة  يف  باحلافالت  ال�شريع  والنقل  املرتو 

على ال�شاطئ حيث االعتماد على الدراجات لل�شياحة.

برنامج  تو�شيع  املدينة  تعتزم   ،2015 �شنة  وخالل 

اإ�شافة  مع  حمطة،   260 اإىل   60 من  امل�شرتكة«  »الدراجات 

هذا  يبقى  حني  ويف  للم�شرتكني.  جديدة  دراجة   2600

مثل  امل�شمار  هذا  يف  رائدة  مدن  يف  مما  اأ�شغر  النظام 

يف  الثانية  املرتبة  يحتل  فهو  ونيويورك،  ولندن  باري�س 

اأمريكا اجلنوبية.

لكنها  الدوام،  على  كربى  حتديات  ريو  تواجه  �شوف 

التي  واخلطوات  م�شتدام.  م�شتقبل  نحو  الطريق  بداية  يف 

اتخذتها جديرة باالقتداء يف مدن اأخرى يف الربازيل واأمريكا 

اإدواردو بايي�س ن�شر  اجلنوبية واأبعد. ويتوىل عمدة املدينة 

هذه االأفكار ب�شفته رئي�س حتالف C40، و�شوف ين�شم اإىل 

العاملي  املعهد  مبادرة  �شمن  العامل  اأنحاء  من  وخرباء  قادة 

للموارد )WRI( للنقل امل�شتدام، للم�شاركة يف قمة عمداء 

املدن يف 9 اأيلول )�شبتمرب( 2015 ويف املوؤمتر الدويل للمدن 

والنقل من 10 اإىل 11 اأيلول )�شبتمرب(، ترويجًا للممار�شات 

■ التي ميكن اأن تلهم العمل البلدي يف اأنحاء العامل. 



زرع سطوح القاهرة 
لزيادة الرقعة الخضراء

العا�شمة  يف  اخل�شراء  الرقعة  لزيادة  م�شعى  يف 

التلوث،  معدالت  ارتفاع  من  تعاين  التي  امل�شرية 

ال�شطوح  ـــة  زراع على  جــديــدة  �شركة  تعمل 

ويف  وال�شركات،  واملطاعم  املباين  يف  واجلــدران 

من  املنخف�س  الدخل  ذوو  يقطنها  التي  املناطق 

ياأكلونها.  بخ�شار  منازلهم  �شطوح  زراعة  خالل 

وقال �شريف ح�شني، موؤ�ش�س �شركة »�شادوف«، 

اإن الفكرة هي زراعة مناطق ال يفكر اأحد بالزراعة 

مع  ال�شطوح،  وحدائق  املباين  جدران  مثل  فيها، 

احلر�س على منع ت�شريب املياه.

عام  اأخيه  مع  ال�شركة  عامًا(   36( ح�شني  اأ�ش�س 

مناطق  يف  خ�شراء  ــدران  ج باإقامة  ــدءًا  ب  2011

التجارية  االأ�شواق  فيها  مبا  القاهرة،  من  خمتلفة 

م�شروعًا.   30 من  ــرث  اأك نفذا  وحيث  الــكــربى، 

و�شركات،  اأفــراد  من  طلبات  ال�شركة  وتتلقى 

من  املنطقة  اأنحاء  ويف  م�شر  يف  بالتو�شع  وتاأمل 

امل�شتدامة  بالزراعة  ترتبط  اأفكار  تقدمي  خالل 

واال�شتخدامات الكفوءة للمياه.

 دبي: وقود حيوي 
من زيوت الطهي املستعملة

دبي،  يف  احليوي  للوقود  لوتاه  �شركة  اأعلنت 

املتخ�ش�شة يف حتويل النفايات اإىل طاقة و�شناعة 

الطهي  زيــوت  بجمع  تقوم  اأنها  البديل،  الوقود 

امل�شتعملة الإعادة تدويرها واإنتاج الديزل احليوي.

وجتمع ال�شركة حاليًا نحو 200 األف ليرت من زيوت 

الطهي امل�شتعملة �شهريًا. وقد اأبرمت اتفاقات مع 

العامة  واملطابخ  واملطاعم  الفنادق  من  جمموعات 

ومع�شكرات العمل جلمع هذه الزيوت، ويف بع�س 

احلاالت تقوم بتوريد الديزل احليوي الذي تنتجه 

الأ�شاطيل مركبات هذه ال�شركات.

قمصان تقاوم البلى 30 سنة
من  جمموعة  �شاب  بريطاين  اأعمال  رجل  ابتكر 

يقول  �شنة،   30 قرابة  البلى  تقاوم  التي  القم�شان 

الق�شرية  اال�شتهالك  لدورة  عمليًا  حاًل  توفر  اإنها 

املو�شة.  تغري  �شرعة  عن  الناجم  املــوارد  وتبديد 

يف  يعتمد  اإنه  �شنة(،   25( كريدالند  توم  وقال 

يف  تقليدية  تقنية  اأ�شاليب  القم�شان  هذه  �شناعة 

ت�شنيعها  يف  الع�شوي  القطن  ويدخل  احلياكة، 

بن�شبة 80 يف املئة والبولي�شرت الفاخر بن�شبة 20 يف 

واأ�شاف  للم�شتهلك.  احلركة  حرية  يتيح  ما  املئة، 

ما  الطبيعية  املوارد  تبديد  متنع  القم�شان  هذه  اأن 

اأو  املو�شة  تغري  حال  ويف  للبيئة.  �شديقة  يجعلها 

الذي  القمي�س  عن  اال�شتغناء  يف  امل�شتهلك  رغبة 

جلمعيات  به  التربع  ميكن  �شنوات،  يرتديه  ظل 

خريية.

طيران اإلمارات

 26 �شتخرج  اأنها  ــارات«  االإم »طريان  اأعلنت 

�شتن�شم  بينما   ،2016 يف  اخلدمة  من  طائرة 

36 طائرة جديدة اإىل اأ�شطول ال�شركة، هي 20 

»بوينغ  طائرة  و16   »A380 »اإيربا�س  طائرة 

من  الطرازان  هذان  ويعد   .»777-300ER
الوقود  ا�شتهالك  يف  التجارية  الطائرات  اأكفاأ 

انبعاثاتهما  تقل  حيث  ـــدوءًا،  ه ــا  ــرثه واأك

الطائرات  عن  املئة  يف   12 بن�شبة  الكربونية 

 ،2016 نهاية  ومع  اخلدمة.  من  �شتخرج  التي 

»طــريان  اأ�شطول  اأعــمــار  متو�شط  ي�شبح 

من  بكثري  اأحدث  اأي  اأعــوام،   5.6 ــارات«  االإم

حديثة  درا�شة  اأظهرت  وقد  العاملي.  املعدل 

ناقالت  خم�س  اأكرب  اأ�شاطيل  اأعمار  معدل  اأن 

جوية اأمريكية يبلغ 13.6 �شنة، يف حني يبلغ 

ناقالت  خم�س  اأكرب  الأ�شاطيل  املتو�شط  هذا 

جوية اأوروبية 10.7 �شنوات.

تيم  ال�شري  ــارات«  االإم »طريان  رئي�س  وقال 

ناقلة  اأكــرب  هي  االإمـــارات  ــريان  »ط ــالرك:  ك

جوية عاملية، وعلينا م�شوؤوليات جتاه عمالئنا 

ونحن  رحالتنا،  تخدمها  التي  واملجتمعات 

26 طائرة تتقاعد يف 2016... 
...وانضمام 36 جديدة

اأ�شطولنا  �شباب  على  باملحافظة  ملتزمون 

حلماية البيئة ولتوفري اأعلى م�شتويات الراحة 

واالأمان لعمالئنا«.

حاليًا  ــارات«  االإم »طريان  اأ�شطول  ويتكون 

موؤكدة  طلبات  حاليًا  ولديها  طائرة،   243 من 

على  قيمتها  تزيد  جديدة  طائرة   263 ل�شراء 

ت�شلم   2020 �شنة  و�شتبداأ  دوالر.  بليون   120

يف  العالية  الكفاءة  ذات   777X بوينغ  طائرات 

ا�شتهالك الوقود، ما يجعلها اأكفاأ بنحو 20 يف 

املئة من الطرازات ال�شابقة.

واأكدت »طريان االإمارات« اأنها، باالإ�شافة اإىل 

انتهاج  توا�شل  االأ�شطول،  حتديث  ا�شتمرار 

للحد  املختلفة  البيئية  املمار�شات  من  �شل�شلة 

من انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون. وتت�شمن 

املرنة«  »امل�شارات  برنامج  املمار�شات  هذه 

الذي يخطط م�شارات كفوءة للرحالت اجلوية 

االأحوال  منها  عنا�شر  جمموعة  على  اعتمادًا 

على  للتحرك  واحد  حمرك  وا�شتخدام  اجلوية، 

ومناولة  نقل  معدات  وا�شتخدام  املطار،  اأر�س 

اأر�شية كفوءة يف ا�شتهالك الوقود.

سوق البيئة

ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، الرئي�س االأعلى لـ »طريان االإمارات« واملجموعة، يف احتفال جامعة 

االإمارات للطريان يف دبي بتخريج اأكرث من 400 طالب نالوا درجات الدبلوم والبكالوريو�س واملاج�ستري، 

ما يرفع عدد خريجي اجلامعة منذ تاأ�سي�سها عام 1991 اإىل 13 األف خريج من ع�سرات اجلن�سيات
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اللورد نيكوال�س �شتيرن لماذا كان  ال�شهير  المناخ  الكتاب ي�شرح اقت�شادي  في هذا 

الكبيرة  الجذب  عوامل  رغم  على  المناخ،  لتغير  بفاعلية  الت�شدي  جدًا  ال�شعب  من 

االآن،  المناخ  ب�شاأن  حا�شمة  اإجراءات  التخاذ  مقنعة  حججًا  ويورد  جديد.  لم�شار 

محددًا االأ�شكال التي يجب اأن تتخذها هذه االإجراءات.

يرى �شتيرن في كتابه »لماذا ننتظر؟« اأن مخاطر تغير المناخ وتكاليفه هي اأ�شواأ مما 

الحكومة  ن�شرته  الذي  المناخ  تغير  اقت�شادات  حول  ال�شهير  �شتيرن«  »تقرير  قدره 

القيا�شية.  االقت�شادية  النماذج  ت�شمنته  مما  كثيرًا  واأ�شواأ   ،2006 عام  البريطانية 

والموؤ�ش�شات  والطرق  بالتكنولوجيات  نكتفي  فاإما  خيارًا،  لدينا  باأن  ويذكرنا 

لنا  يجلب  قد  االأول  الخيار  الدولي.  والتعاون  واالبتكار  التغيير  نقبل  واإما  ال�شابقة، 

نوعًا من النمو في المدى الق�شير، لكنه يوؤدي في النهاية الى فو�شى ونزاع ودمار. 

المدى  في  م�شتدامًا  ونموًا  للجميع  اأف�شل  حياة  يحقق  اأن  فيمكن  الثاني  الخيار  اأما 

الطويل، وي�شاعد في ك�شب المعركة على الفقر العالمي.

العلم يحذر من مخاطر االإهمال، واالقت�شاد والتكنولوجيا يو�شحان ماذا ن�شتطيع 

واجب  الى  بقوة  ت�شير  االأخالقيات  ودرا�شة  �شتنتج،  التي  الكبيرة  والفوائد  نفعل  اأن 

اأخالقي للعمل. فلماذا ننتظر؟

ملاذا ننتظر؟ املنطق واإللحاح ووعد التصدي لتغير املناخ
Why we are Waiting? The Logic, Urgency, and Promise of Tackling Climate Change

By Nicholas Stern. 488 pages. MIT Press, 2015. ISBN: 978-0262 029186

النفايات البحرية البشرية
Marine Anthropogenic Litter

Melanie Bergman, Lars Gutlow, Michael Klages  (editors). 468 pages. Springer, 2015. ISBN: 978-3319165097

الصراع العضوي: حركة الزراعة املستدامة يف الواليات املتحدة
Organic Struggle.  By Brian Obach. 344 pages. MIT Press, 2015. ISBN: 978-0262 029094

ت�شوير  بعد  العاملي،  اجلمهور  اهتمام  ا�شتقطبت  بيئية  ق�شية  البحرية  النفايات 

مثااًل  لتكون  ب�شرية،  ن�شاطات  عن  الناجتة  املحيطات  يف  العائمة  النفايات  »جزر« 

ملمو�شًا على مدى تاأثرينا يف البيئة.

يف  دوليون  خرباء  جمعها  معلومات  الب�شرية«  البحرية  »النفايات  كتاب  ي�شم 

يف  وهو  املا�شية.  اخلم�شني  ال�شنوات  خالل  اأجريت  اأبحاثًا  ويلخ�س  املجال،  هذا 

النفايات  م�شادر  لتنوع  عر�شًا  قدموا  العامل  اأنحاء  من  موؤلفون  اأعدها  ف�شاًل   16

والدولية  الوطنية  الت�شريعية  واجلهود  والكيميائية  البيولوجية  وتاأثرياتها  البحرية 

ملكافحتها. وهم اأو�شوا باأبحاث م�شتقبلية من اأجل فهم �شمويل لهذه الق�شية البيئية 

قاعدة  ويوفر  الباحثني  يخاطب  الكتاب  الكفوءة.  لالإدارة  ا�شرتاتيجيات  وتطوير 

معرفية ل�شانعي ال�شيا�شة واملنظمات غري احلكومية واجلمهور الوا�شع.

في اأوائل �شبعينات القرن الع�شرين، كانت الزراعة الع�شوية ممار�شة غام�شة ترتبط 

بالثقافة المغايرة بداًل من التجارة. اأما اليوم فهي �شناعة بباليين الدوالرات، وبات 

الطعام الع�شوي موجودًا على رفوف كل �شوبرماركت.

الع�شوية  الحركة  ن�شوء  اأوبا�س  بريان  يتفح�س  الع�شوي«  »ال�شراع  كتاب  في 

في  التفكير  وطريقة  الزراعي  النظام  تحويل  الى  و�شعيها  المتحدة،  الواليات  في 

الم�شالح  ويحدد  ق�شورها.  واأوجه  اإنجازاتها  ويقّيم  تطورت  لماذا  فيحلل  الطعام، 

المتعار�شة �شمن التحالف الع�شوي وكيف خلقت نقاط �شعف للحركة. ويتفح�س 

الذين  االنت�شار«  »دعاة  ي�شميهم  من  بين  االإيديولوجي  االنق�شام  خا�س  ب�شكل 

يريدون �شوقًا اأو�شع للطعام الع�شوي ويرغبون في العمل مع الحكومات وال�شركات 

الزراعية، و»الحارثين« االأكثر نقاوة الذين يعتبرون الممار�شات الع�شوية جزءًا من 

تحول اجتماعي اأو�شع �شيحدث خارج الموؤ�ش�شات القائمة.

 السياسة
 الدولية
 للمناخ

بعد كيوتو
تاأليف: جوزيف األدي 

وروبرت �شتافين�س 

ترجمة:  د. ع�شام الحناوي. 252 �شفحة.

 المركز القومي للترجمة، القاهرة  2015.

ISBN: 978 9779204024

الدولية  االإطارية  المعاهدة  على  التوقيع  تم 

دي  ريو  في  االأر�ــس«  »قمة  في  المناخ  لتغير 

تركيزات  »تثبيت  بهدف   ،1992 عام  جانيرو 

الغالف  فــي  ــراري  ــح ال االحتبا�س  ـــازات  غ

الجوي عند م�شتوى ال يحدث تداخاًل مع نظم 

المناخ، على اأن يتحقق ذلك خالل فترة زمنية 

تغير  مع  بالتاأقلم  االإيكولوجية  للنظم  ت�شمح 

الأطــراف  الثالث  االجتماع  وفي  المناخ...« 

باليابان  كيوتو  في  عقد  ــذي  ال االتفاقية، 

كيوتو«  »بــروتــوكــول  اإقـــرار  تم   ،1997 عــام 

اإجمالي  بخف�س  ال�شناعية  الدول  يلزم  الذي 

تحت  االأقل  على  المئة  في   5 بن�شبة  انبعاثاتها 

كما   .2012 ـ   2008 بحلول   1990 م�شتويات 

على  االأطــراف  لم�شاعدة  اآليات  ثالث  حدد 

خف�س انبعاثاتها، وهي اآلية التنمية النظيفة، 

التنفيذ  واآلية  االنبعاثات،  في  االتجار  ونظام 

خالفات  هناك  كانت   1998 ومنذ  الم�شترك. 

الدول  بين  خا�شة  الدول،  مواقف  في  وا�شحة 

النامية والمتقدمة، حول االلتزامات وتفا�شيل 

االآليات التي ن�س عليها البروتوكول.

هارفارد  جامعة  »م�شروع  ا�شتهدف  ــد  وق

درا�شة  للمناخ«  الدولية  االتفاقيات  ب�شاأن 

في  كيوتو  بروتوكول  بعد  العالمي  الو�شع 

في  و�شارك  ال�شنوية.   COP اجتماعات  �شوء 

الم�شروع مئات الخبراء العالميين، وتم التركيز 

البديلة لل�شيا�شة  على �شتة محاور هي: االأطر 

الدولية، التفاو�س والتقييم واالمتثال، و�شائل 

ال�شيا�شة  بين  العالقة  التكنولوجيا،  نقل 

التنمية  العالمية،  والتجارة  للمناخ  الدولية 

المناخية،  التغيرات  مع  والتكيف  االقت�شادية 

بدائل توزيع الم�شوؤولية.

كيوتو«،  بعد  للمناخ  الدولية  »ال�شيا�شة  كتاب 

لدرا�شات  خال�شة  هو  العربية،  اإلى  المترجم 

الم�شروع، اأعدت ل�شانعي ال�شيا�شة كم�شاهمة 

في الجهود العالمية للتو�شل اإلى اتفاق عالمي 

االآثــار  لــدرء  ــراف  االأط لجميع  وملزم  مقبول 

الم�شتقبلية لتغير المناخ. وقد تم التو�شل اإلى 

 COP21 موؤتمر  في  الطريق  هذا  على  اتفاقية 

في باري�س في كانون االأول )دي�شمبر( 2015.

المكتبة الخضراء
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صندوق اإلمارات لتمويل االبتكار
�شندوق  تاأ�شي�س  االإمـــارات  يف  ر�شميًا  اأعلن 

درهم  بليوين  بقيمة  مبتكرة  م�شاريع  لتمويل 

رواد  م�شاندة  بهدف  دوالر(،  مليون   544(

اإىل  وابتكاراتهم  اأفكارهم  حتويل  يف  االأعمال 

الوطنية  اال�شرتاتيجية  دعم  يف  ت�شاهم  م�شاريع 

 »2021 االإمــــارات  ـــة  »روؤي وحتقيق  لالبتكار 

م�شاف  يف  تكون  كي  ت�شنيفها  ورفع  التنموية 

الدويل  ال�شعيد  على  ابتكارًا  االأكرث  الع�شر  الدول 

بحلول �شنة 2021.

امل�شاريع،  اأنـــواع  كل  ال�شندوق  و�شي�شتقبل 

تطوير  يف  ت�شّب  التي  لتلك  اأولوية  اإعطاء  مع 

يف  ــّددة  ــح امل الرئي�شية  ال�شبعة  القطاعات 

ت�شمل  وهي  لالبتكار،  الوطنية  اال�شرتاتيجية 

والتعليم  وال�شحة  والنقل  املتجددة  الطاقة 

والتكنولوجيا واملياه والف�شاء. 

مخطط مغربي إلعادة استعمال 
مياه الصرف املعالجة

اخلطوط  املغرب  يف  باملاء  املكلفة  الوزارة  قدمت 

ــادة  الإع الوطني  املخطط  مل�شروع  العري�شة 

ا�شتعمال املياه العادمة. وهو ي�شتهدف ا�شتعمال 

325 مليون مرت مكعب من املياه العادمة املعاجلة 

بحلول �شنة 2030 من خالل 162 م�شروعًا.

املكلفة  املنتدبة  الوزيرة  اأفيالل،  �شرفات  ولفتت 

اليوم  املعاجلة  للمياه  الكبري  احلجم  اإىل  باملاء، 

يف   38 ت�شفية  تتيح  حمطة   90 ــود  وج بف�شل 

اإعادة  تقت�شر  ذلك  ومع  العادمة،  املياه  من  املئة 

ا�شتعمال هذه املياه على 18 م�شروعًا، ت�شمل نحو 

38 مليون مرت مكعب يف ال�شنة.

الدوحة تحتفي بالتراث البحري

مهرجان  الــدوحــة  القطرية  العا�شمة  اأحيت 

ال�شراعية  اخل�شبية  ال�شفن  اأي  املــحــامــل، 

لالإمارة  البحري  بالرتاث  احتفاء  التقليدية، 

تقليدية  �شفن  املهرجان  يف  �شارك  اخلليجية. 

وحرفيون من دول خليجية، ومتيز باأجواء تراثية 

وعرو�س من قطر وال�شعودية وُعمان.

ولهذه ال�شفن ال�شراعية التقليدية تاريخ قدمي يف 

التجارة  يف  ت�شتخدم  كانت  حيث  اخلليج  منطقة 

و�شيد حمار اللوؤلوؤ.

المفكرة البيئية

كانون الثاني )يناير( 2016

24-17
اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة

يت�شمن القمـة العاملية لطاقـة امل�شتقبل، 

القمة الدولية للمياه، معـر�س اإدارة 

النفايات، جائزة زايد لطاقـة امل�شتقبل، 

اإ�شافـة اإىل اجتماع الوكالة الدولية للطاقـة 

املتجددة )ايرينا(.

www.worldfutureenergysummit.com
www.iwsabudhabi.com

www.ecowaste.ae
www.zayedfutureenergyprize.com

www.irena.org

26-23
املوؤمتر الدويل لتحلية املياه والبيئة

الدوحة، قطر.

www. icodeconference.com

26-25
موؤمتر م�ساريع طاقة ال�سم�س والرياح

عّمان، االأردن.

www.solarandwindprojectsjordan.com

شباط )فبراير( 2016

9-7
املنتدى ال�سعودي للمياه والكهرباء

الريا�س، ال�شعودية.

www.saudiwaterelectricity.com

11-7
ICONN 2016

املوؤمتر الدويل لتكنولوجيا النانو

كامبريا، اأو�شرتاليا.

www.ausnano.net/iconn2016

11-9
موؤمتر ومعر�س الكويت 

لتكنولوجيا النانو

مدينة الكويت، الكويت.

www.nanotechkw.com

11-9
موؤمتر الطاقة ال�سم�سية ل�سمال اأفريقيا

القاهرة، م�شر.

www.solarpowernorthafrica.com

18-16
قمة م�سر لال�ستثمار يف الطاقة

القاهرة، م�شر.

www.energynet.co.uk

24-22
PetroEnvironment

ندوة ومعر�س حول التقدم البيئي يف �سناعة 

البرتول والبرتوكيميائيات

الظهران، ال�شعودية.

www.petroenvironment.com

52-24
معر�س وموؤمتر طاقة الرياح يف املك�سيك

مك�شيكو �شيتي، املك�شيك.

www.mexicowindpower.com.mx

3/1 – 2/27
 موؤمتر  Velo-City العاملي ل�سيا�سات

وبرامج ت�سجيع الدراجات الهوائية

تايبه، تايوان.

www.velo-city2016.com

آذار )مارس( 2016

18-12
ASSW

اأ�سبوع علوم القطب ال�سمايل

 يجمع املوؤ�ش�شات الدولية العاملة يف

االأبحاث القطبية. فريبانك�س، اأال�شكا، 

الواليات املتحدة.

www.assw2016.org

17-15
املوؤمتر الدويل لتخزين الطاقة املتجددة 

والقمة العاملية ملزارع الرياح ال�سغرية

هو�شوم، اأملانيا.

www.energystorageconference.org
www.wwindea.org

نيسان )أبريل( 2016

5-4
 موؤمتر م�ساريع املغرب 

لطاقة ال�سم�س والرياح واملاء

الرباط، املغرب.

http://moroccoswhprojects.com
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