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تغري املناخ
ِّ
نحو  25مليون الجئ مناخي حول العامل .مو�ضوع الغالف يف هذا العدد يحكي ق�ص�ص ت�سعة مواقع
يتحول �سكانها �إىل «الجئي مناخ» .ويتناول تقرير دويل جديد بالوقائع والأرقام كيف يت�سبب تغري املناخ
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اكت�شف �أ�سرار العامل مبنظار بيئي

مطلع كل �شهر يف املكتبات العربية
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البيئة والعالقات العامة
�صحيح

�أن الوعي البيئي �شهد تطور ًا ملمو�س ًا يف البلدان العربية ،غري �أن مو�ضوع
البيئة ما زال عند الكثري من م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص عنوان ًا يقت�صر
ا�ستخدامه للعالقات العامة ،بعيد ًا عن االلتزام الفعلي .وما يظهر على ال�سطح قد يكون
يف معظم الأحيان خمالف ًا للواقع.
ت�شاركنا مع رئي�س �إحدى ال�شركات العربية ذات الن�شاط العاملي يف جل�سة حوارية
حول امل�س�ؤولية االجتماعية لقطاع الأعمال ،قدمنا فيها برامج املنتدى العربي للبيئة
والتنمية ،فيما عر�ض هو �أفكار ًا جميلة عن �أهمية رعاية البيئة والربامج التي تنفذها
�شركته باملاليني يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية .واكت�شفنا خالل احلديث �أن جميع
هذه الربامج هي خارج العامل العربي .ما مل يقله الرئي�س التنفيذي هو �أن دعم �شركته
لربامج الرعاية البيئية يقت�صر على دول تفر�ض �أنظمتها م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف
مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية ،ويراقب املجتمع الأهلي فيها ممار�سات ال�شركات .قلنا
لرجل الأعمال املرموق :اذا كنت تود تطبيق نظرياتك خلدمة العامل العربي ،ميكن
�شركتك االن�ضمام اىل املنتدى العربي للبيئة والتنمية وامل�ساهمة يف براجمه .بعد �أيام،
ت�سلم املنتدى طلب ع�ضوية من ال�شركة الكربى ،مع �إي�ضاح �أن نظامها ال ي�سمح لها بدفع
ر�سوم الع�ضوية .هذه ال�شركة العربية التي «مينع» نظامها امل�ساهمة بب�ضعة �آالف يف
منظمة بيئية عربية م�ستقلة ،تدفع مئات الآالف �سنوي ًا بدل ا�شرتاك يخولها فقط ح�ضور
منتدى دافو�س!
لي�ست هذه ال�شركة وحيدة يف موقفها .فبع�ض كربيات ال�شركات النفطية والعقارية
العربية تقوم بحمالت �ضخمة لرتويج �أفكارها اجلميلة يف رعاية البيئة واملجتمع على
�شبكات تلفزيونية عاملية ،وتخ�ص�ص لها ع�شرات املاليني من الدوالرات ،يف حني تبخل
بدعم ب�سيط ملبادرات بيئية عربية.
ممار�سات تلميع ال�صورة �أمام العامل اخلارجي و�إهمال العمل اجلدي يف املجتمع املحلي
ال تنح�صر يف بع�ض القطاع اخلا�ص ،بل متتد اىل م�ؤ�س�سات عامة وحكومات .فقد �شاع
يف ال�سنوات الأخرية ا�ست�ضافة لقاءات وم�ؤمترات حتمل �صفة «دولية» ،وذلك ملجرد
�أن بع�ض امل�شاركني فيها يحملون �أ�سماء �أجنبية وعيون ًا زرقاء .وغالب ًا ما يح�ضر امل�ؤمتر
مئات املدعوين يف جل�سة االفتتاح ،يتفرقون بعدها لتقت�صر اجلل�سات على املحا�ضرين،
الذين يحاورون بع�ضهم بع�ض ًا يف غياب �أية م�شاركة ملواطني الدولة امل�ضيفة .وينتهي
احلدث «الدويل» بتو�صيات رنانة جمهزة �سلف ًا ،ال جتد طريقها اال �إىل و�سائل االعالم
املحلية ،املتخ�ص�صة ب�أخبار تبد�أ دائم ًا بعبارات «�أ�شاد» و«ا�ستقبل» و«ودع» .ويبدو
�أن �شركات العالقات العامة ،التي يتم توظيفها لتنظيم هذه امل�ؤمترات ،مبا فيه كتابة
اخلطب والتو�صيات ،هي امل�ستفيد الوحيد .ونحن هنا نتحدث عن ميزانيات مباليني
الدوالرات للم�ؤمتر الواحد ،يذهب معظمها للرتويج.
وال تغيب عنا مبادرات وبرامج يتم �إطالقها يف بع�ض دول املنطقة على �أنها «دولية»،
لتنظيف هواء ال�صني �أو �إدارة �شواطئ �إندوني�سيا �أو جمع معلومات عن غابات الأمازون،
يف حني �أنها تتغا�ضى عن الت�صدي لواقع التدهور البيئي املحلي ،وتعجز عن توفري
�أب�سط البيانات املوثوقة عن و�ضع البيئة يف بلدانها .امل�ستفيدون الوحيدون هم بع�ض
يدعون �صفة امل�ست�شارين� .أحد هذه الربامج خ�ص�ص  80يف املئة من
املتطفلني الذين ّ
ميزانيته للعالقات العامة والبقية جلمع املعلومات وكتابة التقارير ،وف�شل يف االثنني
مع ًا .و�إذا كانت العالقات العامة �ضرورية للتوعية و�إي�صال ر�سالة البيئة� ،إال �أنها ال ميكن
�أن تنجح يف فراغ .فالعالقات العامة يجب �أن تو�ضع يف خدمة البيئة ولي�س العك�س.
يظهر التقرير ال�سنوي الأخري لربنامج الأمم املتحدة للبيئة �أن م�ساهمة الدول العربية
يف «�صندوق البيئة» الذي يديره اقت�صرت على� 25 :ألف دوالر من م�صر ،و 8700دوالر
من تون�س ،و 3500دوالر من الأردن ،ف�ض ًال عن دولتني عربيتني تعهدتا ومل تدفعا .لن
نقارن مب�ساهمات هولندا و�أملانيا والواليات املتحدة وبريطانيا والدامنارك والرنوج ،التي
ت�صل اىل ع�شرة ماليني دوالر لكل منها ،بل نذكر �أن بلدان ًا �صغرية مثل �أندورا وقرب�ص
و�سلوفينيا قدم كل منها �أكرث من الدول العربية جمتمعة.
كيف ميكن ،واحلال هذه� ،إثبات اجلدية العربية يف امل�ساعي البيئية ،حملياً ودولياً؟
جنيــب �صعــب
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ر�سائـــل
�شكراً «البيئة والتنمية»

�أذكر جيد ًا عندما كنا �أربعة طالب يف جامعة الإمارات،
ندر�س م�سار البيئة يف ق�سم علوم احلياة بكلية العلوم .مع
بداية كل �شهر كنا ننتظر جملة «البيئة والتنمية» ،التي
كانت �أحد �أف�ضل م�صادر معلوماتنا خالل فرتة الدرا�سة.
كنت �أ�شرتي املجلة و�أت�صل بزمالئي لنجل�س �سوية يف �أحد
املقاهي يف مدينة العني ونقوم بقراءة كل مقالة وكل كلمة.
كنا ن�ستمتع كثري ًا ب�أ�سلوب الكتابة ،ونعي�ش فع ًال �أحداث كل
مقال ،ونناق�ش املوا�ضيع ال�ساخنة.
«البيئة والتنمية» جملة متميزة يف موا�ضعيها ،خ�صو�ص ًا
من خالل املعلومات التي تقدمها والتي تواكب �أحداث العامل.
كنا نعتمد عليها يف التقارير والأبحاث املتطلبة لدرا�ستنا.
و�أن�صح كل �شخ�ص لديه اهتمام يف البيئة بقراءتها ،فهي
بالفعل مفيدة.
والآن ،بعد انتهائي من درا�سة البكالوريو�س واملاج�ستري يف
جمال علوم البيئة� ،أعتمد على «البيئة والتنمية» يف العديد
من املحا�ضرات والدورات وور�ش العمل التي �أقدمها .فما
قر�أته فيها بات جزء ًا ال يتجز�أ من ثقافتي البيئية.
ف�شكر ًا لك يا جملتي!

�أحمد الها�شمي

دائرة البيئة ،دبال ،دبي

�سبق تكنولوجي

اعتدنا �أن نطالع يف جملة «البيئة والتنمية»
موا�ضيع تلقي ال�ضوء على �إجنازات بيئية
مرموقة .وكان احلدث هذه املرة من مدينة
جدة حيث �سجلت �شركة �سعودية �سبق ًا
تكنولوجي ًا يدعو اىل االعتزاز .لقد �أ�ضـاء
مو�ضـوع الغالف يف عدد كانون الثاين/
�شباط (يناير/فرباير) على ابتكار هذه
ال�شركة مادة �شفافة ت�ستخدم يف طالء اجلدران وتعبيد
الطرق وتلوين املالب�س ،فتتحول هذه اىل منقيات للهواء
من امللوثات .فكم نحن بحاجة اىل مثل هذا االبداع كي ن�أخذ
مكان ًا يف ركب التطور العلمي العاملي ،خ�صو�ص ًا �أنه يحل
م�شكلة كربى يف املنطقة العربية.

رجاء زين العابدين
القاهرة ،م�رص

�أمواج البيئة تدين �سرقة رمول �صور

قام فريق من جمعية «�أمواج البيئة» مبعاينة موقع �سحب
الرمول �شرق مدينة �صور ،واطلع على حجم ال�ضرر احلا�صل
من جراء ال�سرقة الع�شوائية للرمول .وبعد تكرار هذه املحاوالت
يف مواقع خمتلفة ،تطلق «�أمواج البيئة» حتذير ًا �إىل كل من
يعتدي على الأمالك العامة .وتهيب بجميع ال�سلطات املحلية
والوطنية والأجهزة الأمنية �ضبط هذه املخالفات بحق ثروة
وطنية ال تعو�ض ،خ�صو�ص ًا �أننا نبذل جهود ًا م�ضنية حلمايتها
واملحافظة عليها ملا لها من �أهمية بيئية و�سياحية واقت�صادية.

مالك غندور

جمعية �أمواج البيئة� ،صور ،لبنان
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علماء �آثار يف �ضيافة منظمة طبيعة العراق

مل تعد الأهوار العراقية جمرد مياه وتنوع �أحيائي فريد� ،إنها بيئة ثقافية وح�ضارية
متتد �إىل �أعماق التاريخ .فقد �شهدت م�ستوطنات ب�شرية مهمة قبل �ستة �آالف �سنة،
وعلى تخومها قامت ح�ضارة �أور بكل جتلياتها ،وازدهرت مدن ،و�سنت قوانني،
وابتكرت �آالت .وما زال الطراز ال�سومري يف ت�شييد م�ساكن الق�صب وبناء الزوارق
و�صيد الأ�سماك قائم ًا يف �أهوار بالد الرافدين ،يتناقله جيل بعد جيل.
وال تزال �آثار احل�ضارات القدمية تتو�سد التالل املنت�شرة بكرثة يف �أهوار جنوب
العراق ،وهي ت�ضم حتم ًا كنوزاً من الفخاريات والتماثيل والأختام الأ�سطوانية
واللقى وبقايا �أبنية ومعابد ومنظومات ري .وقد وثقت منظمة طبيعة العراق عدداً
من هذه املواقع الأثرية منذ �أربع �سنوات ،حني بادرت مب�شروع املحمية الوطنية
يف �أهوار بالد الرافدين ،ولفتت اىل �أهمية املحافظة على هذه املواقع وجعلها قبلة
لل�سياحة ،خ�صو�ص ًا �أنها تقع يف بيئة جميلة ومتنوعة الن�شاطات الب�شرية.
قبل �أ�سابيع ا�ست�ضاف مكتب منظمة طبيعة العراق يف اجلباي�ش جمموعة دولية
من علماء الآثار ،يرافقهم �أثريون عراقيون ،جا�ؤا اىل مدينة النا�صرية للتنقيب عن
الآثار يف «تل ال�صخرية» ،الذي يعود اىل نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاين قبل
امليالد ،ويبعد م�سافة �ستة كيلومرتات �شرق مدينة �أور .وبنا ًء على ال�صور اجلوية،
من املتوقع اكت�شاف م�ستوطنة مهمة من الألف الثاين قبل امليالد حتتوي على
مبنى قد يكون معبداً �أو ق�صراً ،مع وجود ميناء لل�سفن وجمرى نهر قدمي متفرع
من الفرات .وقد عرث املنقبون على خمروط فخاري يعود �إىل فرتة ما بعد �أور الثالثة
وي�شري اىل امللك رن�سني الأول يف منا�سبة االنتهاء من حفر القناة املائية .كما عرثت
البعثـة على قطعة �آجر نق�شت عليها باللغة ال�سومرية واخلط امل�سماري �أ�سماء
�آلهـة .
انبهر العلماء الدوليون بر�ؤية الأهوار الو�سطى و�ساكنيها وطبيعتها ال�ساحرة.
بيوت من ق�صب ،وتنوع �أحيائي فريد ،وتناغم بني الإن�سان والبيئة ،وجو �شتائي
م�شم�س وجميل� .أده�شتهم الزوارق املحملة باحل�شائ�ش والق�صب ،و�أطربهم
الوقوف على تل «�أي�شان غ�ضبان» يف �أعماق الأهوار الو�سطى حيث يزاول مربو
اجلوامي�س ن�شاطهم اليومي ،من دون �أن يدركوا �أن حتت �أقدامهم مدينة عريقة
ت�ضم رفات �أجدادهم منذ �آالف ال�سنني.

جا�سم الأ�سدي

منظمة طبيعة العراق ،ال�سليمانية ،العراق

املحرر :ال بد �أن جتتذب �أعرق احل�ضارات منقبني عن الآثار من �أنحاء العامل .املهم
رفع قدرات العراقيني يف التنقيب عن �آثارهم ،و�إخ�ضاع �أعمال التنقيب لرقابة �صارمة،
للحفاظ على الآثار ول�ضمان بقاء اللقايا املكت�شفة يف العراق وحمايتها من ال�رسقة
والتهريب.

�آذار 2012

كيف حتمي �أطفالك من املواد ال�سامة

�سموم يف البيت
حفظ املنظفات واملبيدات واملذيبات واملواد املنزلية ال�سامة الأخرى
يف �أماكن مقفلة وبعيد ًا عن الأطفال هو �أف�ضل و�سيلة لتقليل حاالت
الت�سمم .فت�سمم الطفل ال ي�ستغرق �إال جزء ًا من ثانية .وعلى اجلميع �أن
يتذكروا �أن الأطفال يت�صرفون ب�سرعة ،وكذلك تفعل ال�سموم.
البالغون معر�ضون �أي�ض ًا للت�سمم عن ق�صد �أو غري ق�صد ،لكن من م�صادر خمتلفة
عموم ًا ،منها الأدوية املخففة للأمل ومهدئات الأع�صاب وم�ضادات االكتئاب

والأقرا�ص املنومة وعقاقري معاجلة �أمرا�ض القلب� ،إ�ضافة �إىل الكحول ومنتجات تنظيف املنازل.
يف و�سعنا جتنب غالبية حاالت التعر�ض يف املنزل ،من خالل تخزين هذه املواد
وا�ستعمالها واال�شراف عليها ب�شكل منا�سب وم�أمون .كما يجب قراءة املعلومات
املدونة على املل�صقات واتباعها لتقليل املخاطر املحتملة

ما هي املنتجات
املحتوية على مواد
كـيميائيـة �سـامـة
يف منزلك؟
ت�شمل املنتجات ال�شائعة التي قد ت�ؤذي
الطفل ب�شكل خطري اذا ابتلعها ما ي�أتي:
● مطهرات املراحي�ض واملطابخ ،مبا يف
ذلك �سوائل التبيي�ض.
● مواد التنظيف وال�صيانة ،مثل منظفات
م�صارف املياه والطالءات والغراءات.
● مواد ال�سيارات التي تخزن يف املنزل ،مثل
�سوائل منع التجمد و�سوائل تنظيف الزجاج.

 10چﷲ

● م�ستح�ضرات ال�صحة واجلمال ،مثل الأدوية والعطور
ومنتجات العناية بال�شعر والأظافر.
● مبيدات وطاردات احل�شرات.
● �سموم اجلرذان والفئران.
● مبيدات الأع�شاب.
● مبيدات العفن والفطريات.
● �شامبو وم�ساحيق مكافحة القمل والرباغيث.
● حماليل تطهري احليوانات املدللة من اجلراثيم.
● املواد الكيميائية املطهرة لربك ال�سباحة.
�آذار 2012

درهم وقاية

تنظم وكالة البيئة الأمريكية يف كل �سنة «الأ�سبوع الوطني للوقاية من ال�سموم»،
لرفع وعي اجلمهور للخطر املحتمل يف بع�ض املواد املنزلية .وقد وجدت درا�سة
�أجرتها الوكالة �أن ن�صف العائالت التي ت�ضم �أطفا ًال تقل �أعمارهم عن خم�س
�سنوات ت�ضع املبيدات يف خزانة غري مقفلة يف متناول الأطفال.
ويفيد االحتاد الأمريكي ملراكز مراقبة ال�سموم �أن ثمة  2.4مليون حادثة ت�سمم تقع
كل �سنة يف الواليات املتحدة ،ن�صفها يح�صل لأطفال تقل �أعمارهم عن �ست �سنوات.

خطوات ب�سيطة ملنع ح�صول
ت�سمم يف منزلك
● �ضع املواد املنزلية دائم ًا يف خزانة مقفلة �أو داخل �سقيفة
يف احلديقة بعيد ًا عن متناول الأطفال �أو احليوانات الأليفة.
● اقر�أ مل�صق املنتجات �أو ًال واتبع التوجيهات حرفي ًا،
فهي توفر معلومات عن التعامل بها ومعدالت ا�ستعمالها
والتدابري الوقائية حلماية الأ�شخا�ص والبيئة.

● ال ت�ضع املبيدات يف �أوعـية �أخـرى ،فالأطفال يت�صورون
�أن بع�ض الأوعية حتوي دائم ًا طعام ًا �أو �شراب ًا.
● �أبعد الأطفال واحليوانات الأليفة والدمى والألعاب قبل
ا�ستعمال املبيدات ،داخل املنزل �أو خارجه .واتبع التوجيهات
املدونة على املل�صق لتحديد متى ي�ستطيع الأطفال
واحليوانات الدخول جمدد ًا.
● �أبقِ رقم الطوارئ يف دفرت الهاتف.

● ا�ستعمل مواد التنظيف امل�أمونة قدر
امل�ستطاع.
● ال تغفل عن املواد يف �أثناء ا�ستعمالها.
● �أقفل العبوة اذا �أوقفك طارئ عن
ا�ستعمالها ،مثل مكاملة هاتفية �أو
جر�س الباب.
● �أقفل العبوة ب�إحكام بعد اال�ستعمال.
مار�س 2012
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البيئــة يف �شهــر
فرن�سا تتهم �إ�سرائيل مبمار�سة
«ف�صل عن�صري» يف ا�ستهالك املياه
ن�شرت جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية يف الربملان الفرن�سي
تقريراً غري م�سبوق بلهجته
احلادة اتهمت فيه �إ�سرائيل
مبمار�سة «�أبرتايد جديد»
(ف�صل عن�صري) يف ال�ضفة
الغربية املحتلة يف كل ما
يتعلق با�ستهالك املياه.
ويتجلى ذلك �أ�سا�س ًا يف منح
نحو ن�صف مليون م�ستوطن
يهودي يف ال�ضفة كمية
مياه �أكرث مما متنح لـ 2.3
مليون فل�سطيني يف املنطقة ذاتها ،ف�ض ًال
عن قيامها بتحويل جمرى املياه �إىل غرب
اجلدار الفا�صل .وزاد �أنه يف �سنوات القحط،
تعطي �إ�سرائيل الأف�ضلية للم�ستوطنني
لال�ستفادة من املياه ،منتهك ًة بذلك القانون
الدويل.
وبح�سب التقرير ف�إن اجلدار الفا�صل
الذي �أقامته �إ�سرائيل يف ال�سنوات الأخرية
للف�صل بينها وبني الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة �أتاح لها ال�سيطرة على موارد املياه،
خ�صو�ص ًا اجلوفية ،وبالتايل حتويل جمرى
املياه �إىل امل�ستوطنات الإ�سرائيلية غرب
اجلدار .كما اتهم التقرير جي�ش االحتالل
بـ «هدم منهجي للآبار» التي حفرها
الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية وبتفجري
متعمد ملجمعات املياه يف قطاع غزة خالل
احلرب الأخرية عليه قبل ثالث �سنوات.
و�أ�ضاف التقرير �أن �إ�سرائيل تدعم ادعاءاتها
«على �أ�سا�س نظرية حقنا يف الأر�ض»،
وترف�ض �أي اقرتاح للتعاون مع ال�سلطة
الفل�سطينية يف كل ما يتعلق با�ستهالك
املياه.

واتهم املتحدث با�سم اخلارجية الإ�سرائيلية
يغ�آل باملور وا�ضع التقرير ب�أنه «تعمد
الإ�ساءة لإ�سرائيل من خالل �إخفاء حقائق
كثرية مبنهجية �سافرة» .وادعى �أن
�إ�سرائيل ال ت�أخذ املياه من �أرا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية �إمنا تعطي الفل�سطينيني
كميـات امليـاه املتفق عليـها يف اتفاقيات
ال�سالم« ،بل و�أكرث» متهمـ ًا الفل�سطينيني
بعدم الإيفاء بالتزاماتهم «من خالل
متكينهم قرا�صنة من حفر �آبار على نحو
ي�ضر بالطرفني».
من جهة �أخرى ،يتعر�ض قطاع غزة لكارثة
بيئية نتيجة انقطاع الكهرباء �ساعات
طويلة ،ما ي�شلّ حمطات معاجلة مياه
املجاري وي�ضطر ال�سلطات �إىل التخل�ص
منها يف البحر .وقال املدير العام مل�صلحة
املياه منذر �شبالق« :ت�سبب هذا الإجراء
يف تلويث البحر وفقدان الرثوة ال�سمكية،
ما �أثر �أي�ض ًا يف قطاع ال�سياحة ،املكون
االقت�صادي الأ�سا�سي لغزة ،بالإ�ضافة �إىل
�أن املجاري هي م�صدر مهم للمياه بعد
معاجلتها وت�شكل  40يف املئة من الإمدادات.

جزيرة من احلمم
يف البحر الأحمر

التقطت الأقمار اال�صطناعية لوكالة الف�ضاء
الأمريكية (نا�سا) �صور ًا حلمم بركانية على
ارتفاع  30مرت ًا ،نتيجة ثوران بركان حتت �سطح
البحر الأحمر ،مكونة جزيرة جديدة قرب �أرخبيل
جبل الزبري.
ويقول العلماء املخت�صون بالتغريات اجليولوجية
ان هناك امكانية لبقاء هذه اجلزيرة� ،إذا ا�ستمرت
احلمم بالتدفق مكونة �أر�ضية �صلبة ،و�إال ف�سوف
تزول.
ي�شار �إىل ان جزر جبل الزبري �شهدت �آخر ن�شاط
بركاين قبل نحو � 187سنة بح�سب الدرا�سات
الربكانية.

لبنان
�سمكة دخيلة يف قاع البحر

ر�صد فريق م�شرتك من نقابة
الغوا�صني املحرتفني يف لبنان وفريق
الإنقاذ البحري يف الدفـاع املدين
جمموعة كبرية من �أ�سماك «القطط»
 Plotosus lineatusيف قاع البحر
قبالة منطقة اجلية .وحذر من �أن
هذه الأ�سماك الدخيلة تتمتع بقدرة
الل�سع ،وتفرز �أ�شواكها �سم ًا م�ؤذي ًا قد
ي�سبب املوت .وقالت مدربة الغو�ص
مها احلاج« :املنظر مذهل ،ت�سبح هذه
الأ�سماك مع ًا ك�أنها كتلة من نار .ومن
املرجح �أنها و�صلت �إىل بحرنا من البحر
الأحمر».
وطلبت النقابة من ال�صيادين �أخذ
�أق�صى درجات احلذر يف التعاطي مع
هذه الأ�سماك ،داعية الهيئات املعنية
�إىل �إجراء درا�سة لتدارك �سلبياتها على
البيئة البحرية والرثوة ال�سمكية.

ي�شارك خمترب مراقبة الأر�ض واال�ست�شعار البيئي عن بعد يف «معهد م�صدر» حالي ًا يف �أبحاث تطوير
�أدوات ف�ضائية جديدة لر�صد الأخطار البيئية يف الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي .وي�شمل
ذلك ر�صد نوعية املياه ال�ساحلية من الف�ضاء ،ور�سم خرائط حمتملة للرياح ،والك�شف عن الغبار،
ور�صد غطاء الأر�ض ،ور�سم خرائط حرارية للمناطق احل�ضرية.
وقد اختارته وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) م�ؤخراً كواحد من �سبعة مواقع عاملية الختباراتها قبل
�إطالق قمر ا�صطناعي جديد خا�ص مبراقبة الأر�ض �سنة  .2014وميتلك املخترب حمطة ا�ستقبال
ف�ضائي تتلقى بيانات �آتية من الأقمار اال�صطناعية التابعة لوكالة نا�سا والوكالة الأوروبية للف�ضاء،
وبرجميات متطورة من �أجل معاجلة هذه البيانات وحتليلها.
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حممد ال�سارجي

معهد م�صدر ير�صد الأر�ض من الف�ضاء

�آذار 2012

البيئــة يف �شهــر
م�شروع �ضخم يف دبي
لإنتاج الطاقة ال�شم�سية

�أطلق ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س دولة الإمارات رئي�س الوزراء حاكم دبي،
جممع
م�شروع ًا لتوليد الطاقة ال�شم�سية ،عرب
ّ
�ضخم ي�شمل مركز ًا عاملي ًا للبحث والتطوير يف
جمال الطاقة.
وتبلغ كلفة «جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم
للطاقة ال�شم�سية»  12بليون درهم (نحو 3.2
بليون دوالر) ،وي�أتي يف �إطار ا�سرتاتيجية دبي
املتكاملة للطاقة  ،2030التي ت�شمل خطة لتنويع
املتجددة بن�سبة
م�صادر الطاقة و�إدخال الطاقة
ّ
واحد يف املئة بحلول �سنة  ،2020وخم�سة يف املئة
بحلول  ،2030ف�ض ًال عن  12يف املئة للطاقة النووية
و 12يف املئة للفحم النظيف ،والن�سبة املتبقية
للغاز.
و�سيبد�أ �إنتاج الطاقة ال�شم�سية خالل الربع الأخري
من ال�سنة املقبلة .و�ست�شهد املرحلة الأوىل طاقة
�إنتاجية تبلغ  10ميغاواط ،حتى ت�صل �إىل 1000
ميغاواط عند �إجناز امل�شروع الذي ميتد على
م�ساحة  40كيلومرت ًا مربع ًا.

م�صر الأوىل عربي ًا
يف الأداء البيئي

حلت م�صر يف املرتبة الأوىل على م�ستوى
العامل العربي يف م�ؤ�شر الأداء البيئي
العاملي ل�سنة  ،2012الذي �أعده مركز
قوانني و�سيا�سات البيئة التابع جلامعة
ييل الأمريكية بالتعاون مع مركز علوم
الأر�ض الدويل التابع جلامعة كولومبيا
الأمريكية ،كما احتلت املرتبة  60عاملي ًا
بني  132دولة غطاها امل�ؤ�شر.
وجاءت الإمارات يف املركز  77عاملياً،
وال�سعودية  ،82واجلزائر  ،86ولبنان
 ،94وتون�س  ،99وقطر  ،100واملغرب
وعمان  ،110والأردن ،117
ُ ،105
والكويت  .126وحل العراق يف املرتبة
 132الأخرية عاملي ًا .ويت�ألف امل�ؤ�شر من 22
مقيا�س ًا ،بينها �أهداف �سيا�سات الدولة يف
ما يت�صل ب�صحة البيئة ،والنظام البيئي،
وت�أثريات الهواء يف البيئة ،والتنوع
الأحيائي ،وتغري املناخ ،وعبء الأمرا�ض
املتعلقة بحالة البيئة ،وت�أثري املياه يف
�صحة الب�شر ،ومعدل وفيات الأطفال،
والب�صمة الكربونية الفردية ،وجهود دعم
القطاع الزراعي ،وم�صائد الأ�سماك.
وعلى امل�ستوى العاملي ،جاءت �سوي�سرا
يف املركز الأول ،تلتها التفيا والرنوج
ولوك�سمبور وكو�ستاريكا وفرن�سا.
مار�س 2012
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خليج العقبة مكب للخردة البحرية

حتول خليج العقبة اىل مقربة لل�سفن التي يتم التخلي عنها .وقال في�صل �أبو �سند�س ،مدير
امل�شاريع يف اجلمعية امللكية حلماية احلياة البحرية� ،إن تراخي القوانني الناظمة للميناء الوحيد يف
الأردن يجعل بع�ض مالكي ال�سفن القدمية ي�ست�سهلون التخلي عنها و�إغراقها .ودعا اىل الت�شدد يف
تطبيق القوانني حلماية احلياة البحرية و�ضمان �سالمة الإبحار يف اخلليج.
وال�سفن الغارقة تلحق ال�ضرر باحلياة البحرية ،لأنها حتمل مواد �سامة مثل الوقود ،ومواد قد تطلق
�سموم ًا عندما تتحلل وتتفكك .ثم �إن خليج العقبة �ضيق ،لذلك قد ت�شكل ال�سفن الغارقة خطراً على
املالحة.
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البيئــة يف �شهــر
الكويت
 33مر�شَّ ح ًا يتبنون
ميثاق حماية البيئة

هل تنري مزارع الرياح
ليايل لبنان؟

زار لبنان وفد هند�سي من �شركة Vestas
الدمناركية .وجال على �سيا�سيني لعر�ض
درا�سات علمية حول ا�ستغالل الرياح
النتاج الكهرباء .و�أ�شار الوفد �إىل �أن هذه
الطاقة �أثبتت فعاليتها بيئي ًا واقت�صادي ًا
واجتماعي ًا ،لأن الرياح تدخل يف �صلب
االقت�صاد الأخ�ضر.
و�أكّ د الوفد الدمناركي يف حديث �إىل �صحيفة
«احلياة» �أن لبنان ميتلك رياح ًا بر ّية
م�ؤاتية يف مناطق ع ّدة ،خ�صو�ص ًا يف ال�شمال
وال�سفح اللبناين من جبل ال�شيخ وعلى
طول �سل�سلة اجلبال الغرب ّية .و�أو�ضح �أن
من ال�صعب بناء حمطات توليد كهرباء
بوا�سطة الهواء يف املناطق ذات الكثافة
ال�سكّ ان ّية العالية ،وقرب املواقع الع�سكر ّية
وامل�صالح التجار ّية وممرات الطريان
املدين ،وكذلك احلال بالن�سبة اىل املحميات
واحلدائق الوطن ّية واملواقع التاريخ ّية
واملناطق القريبة من الرادارات �أو مواقع
االت�صاالت.
و�أ�شار الوفد �إىل � ّأن مزارع الرياح ،وهو
التعبري امل�ستخدم يف الإ�شارة اىل جتميع
توربينات هوائية �ضمن منطقة مفردة،

اجلوع يف جنوب ال�سودان

تتطلّب هبوب رياح ال يقل متو�سط
�سرعتها عن  6.5مرت يف الثانية عند حمور
ارتفاع التوربني الذي يبلغ  80مرتاً .و�أو�ضح
�أن ن�شر مزارع حتتوي على �أربعة توربينات
يف الكيلومرت املربع كحد �أدنى ،يعطي لبنان
القدرة على توليد طاقة مقدارها 6.1
جيغاواط �ساعة ،بالإ�ستفادة من الرياح
ال ّربية وحدها.
وتقدمت «في�ستا�س» بعر�ض ي�ؤمـن توليد
طاقة كهربائية تنري الأرا�ضي اللبنانية من
�أق�صى ال�شمال �إىل اجلنوب بعد � 13شهراً
من بداية العمل ،وبكلفة �أدنى من الكلفة
احلا�ضرة .ويف املقابل ،الحظ الوفد غياب
الأطر الت�شريعية والقانونية امل ّت�صلة
بتجارة توربينات الرياح.

عام � 2011إىل  4.7مليون يف .2012
ويعزى هذا الو�ضع املتدهور يف �أحدث دولة يف
العامل �إىل جملة عوامل تت�ضمن اجلفاف ورداءة
احل�صاد ،والطلب املتزايد ،والأ�سعار املت�صاعدة
ب�سرعة ،وحالة النزاع ،وارتفاع �أعداد امل�شردين
داخلي ًا ،وتدفق العائدين النازحني �سابق ًا ،ف�ض ًال
عن النق�ص الكبري فى �إنتاج احلبوب.

الإمارات
غرامات على خمالفات الآبار

يواجه املاليني فى جنوب ال�سودان خطر اجلوع
ال�شديد فى غ�ضون هذه ال�سنة ،ما مل تتخذ
�إجراءات عاجلة لتدارك الو�ضع الذي و�صف بـ�أنه
مروعة» ،وفق ًا لتقرير م�شرتك �صدر عن
«حالة ّ
منظمة الأغذية والزراعة للأمم امل ّتحدة (فاو)
وبرنامج الأغذية العاملي .وقد قفز عدد ال�سكان
الذين يهددهم خطر اجلوع املبا�شر من  3.3مليون
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حررت بلدية دبي �سبع خمالفات بحق �شركات
حفر و�صيانة الآبار اجلوفية املرخ�صة يف الإمارة،
لتجاوزها �أحكام قانون حماية املياه اجلوفية.
وترتاوح الغرامة بني  100و� 500ألف درهم ( 27ـ
� 136ألف دوالر).
وتقرر بدء ًا من هذه ال�سنة �أن تكون �إجراءات
التقدم للح�صول على موافقات حفر �آبار املياه
اجلوفية �أو �صيانتها من خالل طلب منف�صل لكل
بئر .ويفر�ض القانون على املالك تركيب عداد مياه
على البئر معتمد من البلدية ،لقيا�س كميات املياه
اجلوفية التي يتم ا�ستخراجها.

تب َّنى  33مر�شح ًا النتخابات جمل�س الأمة «ميثاق
ا�ستدامة البيئة الكويتية» الذي مت �إطالقه �أخري ًا
مببادرة من نا�شطني يف جمال البيئة ومب�شاركة
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي .ويت�ضمن امليثاق
ثالثة بنود رئي�سية هي:
● االقرار ال�سريع والفوري لقانون حماية البيئة
املوجود حالي ًا يف جمل�س الأمة.
● اقرار قوانني وت�شريعات وحوافز ت�شجع القطاع
اخلا�ص على اال�ستثمار يف امل�شاريع البيئية
وال�صديقة للبيئة.
● تبني مقرتح يلزم ال�سلطة التنفيذية بتنفيذ
حملة توعية بيئية طويلة املدى للمجتمع
الكويتي.

حتويل �شرم ال�شيخ
اىل مدينة خ�ضراء

وقع وزيرا ال�سياحة والبيئة وحمافظ جنوب
�سيناء يف م�صر بروتوكول تعاون لتطوير �شرم
ال�شيخ وجعلها مدينة خ�ضراء بحلول �سنة .2020
وت�شتمل ا�سرتاتيجية التحويل على خف�ض
االنبعاثات الكربونية ،وتوفري م�صدر دائم للماء،
و�إدارة فعالة للنفايات ال�سائلة وال�صلبة ،واحلفاظ
على �سالمة الأو�ضاع البيئية ،وحماية التنوع
البيولوجي ،وتطوير ريا�ضة الغو�ص ،وا�ستخدام
الطاقة املتجددة.

جائزة  CAMREل�سنة 2012

فتح باب الرت�شيح جلائزة جمل�س
الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون
البيئة (كامري) ،التي �ستمنح هذه
ال�سنة لأف�ضل البحوث يف جمال تغري
املناخ و�آثاره على املنطقة العربية.
التقدم للجائزة متاح لأي فرد �أو
جمموعة �أو م�ؤ�س�سة عربية تنخرط يف
العمل الطوعي .اجلائزة الأوىل 10000
دوالر ،والثانية  7000دوالر ،والثالثة
 3000دوالر.
تعلن �أ�سماء الفائزين باجلائزة خالل
اجتماع املكتب التنفيذي للمجل�س يف
�أكتوبر (ت�شرين الأول) .2012
تقبل ملفات الرت�شيح حتى �آخر حزيران
(يونيو) .2012
ملزيد من املعلومات:

www.arableagueonline.org
envsusdev.dept@las.int
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البيئــة يف �شهــر

متى نراها عندنا؟

�سيارة �أجرة كهربائية تنتظر الركاب يف الهاي يف هولندا .ويف اخللفية دراجات وم�شاة يف
ال�شوارع واملعابر وامل�ساحات العامة امل�صممة لراحة النا�س و�أمنهم ومتعتهم .متى نرى هذا
يف بريوت والقاهرة والريا�ض ودبي...؟

ال�سنة الدولية للطاقة
امل�ستدامة للجميع

�أعلن الأمني العام للأمم املتحدة بان
كي مون �سنة « 2012ال�سنة الدولية
للطاقة امل�ستدامة للجميع»،
وذلك خالل م�شاركته يف افتتاح
القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل يف
�أبوظبي .ودعا احلكومات والقطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين �إىل امل�ساعدة
يف تو�سيع الو�صول �إىل الطاقة
وحت�سني كفاءة اال�ستهالك وزيادة
ا�ستخدام الطاقة املتجددة.
ووفق ًا للأمم املتحدة ،ف�إن �أكرث من  1.4بليون ن�سمة حول العامل ال يح�صلون على الكهرباء ،وال يزال
ثالثة باليني ن�سمة يعتمدون على الوقود التقليلدي للكتلة احليوية يف الطهي والتدفئة ،يف حني �أن
ما يقارب بليون ن�سمة مت�صلون ب�شبكات كهرباء غري م�ستقرة .وي�ؤدي «الو�صول املحدود للطاقة»
�إىل عواقب اقت�صادية نتيجة عدم توفر الطاقة الكافية للأن�شطة االنتاجية املدرة للدخل وللخدمات
الأ�سا�سية الأخرى مثل ال�صحة والتعليم� .إال �أنه غالب ًا ما يتم �إغفال �أهمية توفر الطاقة يف مكافحة الفقر.
مار�س 2012

مبادرة دولية ملكافحة ع�شرة
�أمرا�ض ا�ستوائية

�أُعلنت مبادرة دولية وا�سعة النطاق ت�ضم �شركاء
من القطاعني اخلا�ص والعام تهدف �إىل الق�ضاء
على ع�شرة �أمرا�ض ا�ستوائية نادرة .ويف �إطار
املبادرة ،وعد قطاع ال�صيدلة بتقدمي  14بليون
جرعة لقاح.
وتطاول الأمرا�ض اال�ستوائية بليون �شخ�ص
على الأقل يف العامل� ،أي �شخ�ص ًا واحد ًا من
�سبعة .وتودي كل �سنة بحياة مليون فقري يعي�ش
معظمهم يف مناطق مدارية و�شبه مدارية �أو
ت�سبب لهم �إعاقات.
ومن بني الأمرا�ض املدارية املهملة داء اخليطيات
اللمفاوية الذي يهدد �أكرث من  1.3بليون �شخ�ص
ويت�سبب بت�شوهات كبرية للم�صابني به ،ومر�ض
النوم (داء املثقبيات الأفريقي الب�شري) الذي
تنقله ذبابة «ت�سي ت�سي» والذي ي�ؤدي �إىل الوفاة
يف غياب العالج املنا�سب.
ووعدت م�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س بتقدمي
 363مليون دوالر على مدى خمــ�س �سنوات بغية
امل�ساهمة يف �شراء العقاقري ومتويل الأبحاث حول
هذه الأمرا�ض.
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البيئــة يف �شهــر
»Hƒæ÷G Ö£≤dG ó«∏L â– ∑ƒà°Sƒa IÒëH ¤EG π°üj »°ShQ ≥jôa
™≤J »àdG ,∑ƒà°Sƒa IÒëH ¤EG Gƒ∏°Uh º¡fCG ¢ShQ AÉª∏Y ø∏YCG ôØ◊G øe äGƒæ°S ô°ûY ó©H
,(Éµ«JQÉàfCG) á«Hƒæ÷G á«Ñ£≤dG IQÉ≤dG ‘ …ó«∏÷G AÉ£¨dG â– äGÎeƒ∏«c áKÓK ≥ªY ≈∏Y
øe IóMGh ¤EG ∫ƒ°UƒdG É¡«a ºàj »àdG ¤hC’G IôŸG »g √ògh .Úæ°ùdG ÚjÓŸ ádhõ©e âfÉch
Éµ«JQÉàfCG ‘ IOƒLƒe É¡fCG ±hô©e ájó«∏÷G á≤Ñ£dG â– IÒëH 300 øe ÌcCG
,(ôjGÈa) •ÉÑ°T 4
çQhƒ°ùdEG IÒëH
:∑ƒà°Sƒa IÒëH
çÉëHCG õcôe CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øe
ôØ◊G ∫ÉªYCG
""ÊÉ£jÈdG »Ñ£≤dG í°ùŸG
kGÎe 3769 ≥ªY ¤EG
Éµ«JQÉàfCG
øjô°ûJ ‘ ôØ◊G ∫ÉªYCG
IÒëÑdG √É«e ¤EG π°üJ
2012 (Èªaƒf) ÊÉãdG
õfÓjh IÒëÑdG

π°üj ¿CG ™bƒàŸG øe
≥jôØdG É¡«dEG
‘ »cÒeC’G
2012 ôNGhCG

»Hƒæ÷G Ö£≤dG
∑ƒà°Sƒa áMÉ°ùe
™Hôe Îeƒ∏«c 15,000
Îe 800 ≈∏Y É¡≤ªY ójõjh
‘ ºéëH »gh ,øcÉeC’G ¢†©H
∫ÉµjÉH hCG ƒjQÉàfhCG IÒëH
QƒædGh AGƒ¡dG øY ∑ƒà°Sƒa âdõY
¿ƒ«∏e 34 h 15 ÚH ìhGÎJ IóŸ
Ék eÉY

º∏c 1600

∑ƒà°Sƒa á£fi
á«°ShôdG

ájó«∏÷G áë«Ø°üdG
Éµ«JQÉàfCG ‘ á«bô°ûdG

º∏c 3

IÒëH
∑ƒà°Sƒa

á«Hƒ°SQ äÉ≤ÑW
…ôî°üdG ¢SÉ°SC’G

á∏FÉ°S äGÒëÑdG √É«e â∏X
á«aƒ÷G IQGô◊G π©ØH
q ,§¨°†dGh
Gk AõL á∏µ°ûe
á«eÉæjO áµÑ°T øe
á©°SGh á«LƒdhQó«g
–…ó«∏÷G AÉ£¨dG â
IOÉÃ âÄ∏e :ôÄÑdG áëàa
(RÉµdG) Ú°ShÒµdG
◊.óªéàdG øe É¡¶Ø
Ö≤ãe á°ûjQ âeóîà°SG
ÒNC’G QÉàeC’G ôØ◊ áæNÉ°S
IÒëÑdG √É«e åjƒ∏J Öæéàd

á≤Ñ£dG øe äÉæ«Y
IÒëÑdG ƒ∏©J »àdG ájó«∏÷G
»Ä«H πé°S øY âØ°ûc
™e ,ΩÉY 400,000 √ôªY
≈∏Y äÉHhôµ«e OƒLh
ôÄÑdG ´ÉØJQG ∫ƒW
Ék LPƒ‰ ∑ƒà°Sƒa Èà©J
á«Ä«ÑdG º¶æ∏d Gó«L
IOƒLƒe ¿ƒµJ ób »àdG
–QÉªbC’G ìƒ£°S â
…Î°ûŸG Öcƒµd ájó«∏÷G
πMR hCG

Arctic and Antarctic Research Institute of Russia, Columbia University :Qó°üŸG
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�أكرب �شرخ جليدي يف �أنتارتيكا

ك�شفت �صور مذهلة التقطتها �سفينة الف�ضاء «تريا» التابعة لوكالة
الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) عن �أكرب �شرخ ي�ضرب جليد القارة القطبية
اجلنوبية بطول  30كيلومرتاً.
والتقطت �صور ال�شرخ يف جليد جزيرة باين التي هي على �شكل ل�سان
يبلغ طوله  48كيلومرتاً ،يخرج من جبال هد�سون �إىل بحر �أمند�سن يف
القطب اجلنوبي .وتبني �أن ال�شرخ كان وا�ضح ًا جداً ،ما جعل العلماء
يعتقدون �أنهم ب�صدد حترك �أكرب كتلة جليد على وجه الأر�ض.
و�ستغطي الكتلة اجلليدية التي �ستنف�صل م�ساحة  563كيلومرتاً
مربع ًا من وجه املاء ،و�سوف ت�ساهم يف رفع م�ستوى مياه يف البحار.
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ف�ضيحة يف ماليزيا� :سيا�سي بارز
ي�ستويل على �أرا�ضي نخيل الزيت

�أظهرت �سجالت ت�سربت من دائرة العقارات
وامل�ساحة يف والية �ساراواك املاليزية �أن � 31شركة
تابعة لعائلة رئي�س حكومة الوالية عبدالطيب
حممود ح�صلت على �أرا�ض لزراعة نخيل الزيت
م�ساحتها نحو � 200ألف هكتار .وقد �أ�صدرت
حكومة الوالية ،التي تواجه تهمة الف�ساد
امل�ست�شري والتدمري املنهجي لغابة املطر يف
بورنيو ،عقود �إيجار الأرا�ضي يف مقابل  30مليون
دوالر.
وفيما ُ�سعرت هذه الأرا�ضي ب�أقل من قيمتها على
نحو فا�ضح ،ف�إن �أكرث من ن�صف عقود الإيجار
ُمنحت جمان ًا �أو يف مقابل «دفعة عينية».
لكن النيابة العامة املاليزية مل حترك �ساكناً،
على رغم الأدلة الدامغة املتوافرة لدى العموم.
وكان حتالف دويل ملنظمات غري حكومية طلب
من املدعي العام وجلنة مكافحة الف�ساد ومديرية
ال�شرطة يف ماليزيا اعتقال حممود وعدد من
�أفراد عائلته ،و�إال �أودع �شكوى �ضد ماليزيا لدى
الأمم املتحدة ب�سبب عدم تنفيذ اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد امللزمة قانوني ًا يف ماليزيا.

بلجيكا
الكربون الأزرق
يحد من تغري املناخ

«الكربون الأزرق� :إدارة النظم االيكولوجية
ال�ساحلية للحد من تغري املناخ» كان عنوان ندوة
مهمة عقدت يف الربملان الأوروبي يف بروك�سل
م�ؤخر ًا.
الكربون الأزرق هو الكربون الذي تخزنه النظم
الإيكولوجية ال�ساحلية والبحرية .وب�إمكان
كيلومرت مربع من النظم ال�ساحلية ،مثل
املنغروف والأع�شاب البحرية وامل�ستنقعات الناجتة
من حركة املد واجلزر� ،أن يخزن �أو يزيل كمية من
الكربون من املحيطات والغالف اجلوي تزيد عما
يخزنه �أو يزيله كيلومرت مربع من غابات املطر.
لكن النظم الإيكولوجية ال�ساحلية والبحرية
تواجه تهديدات جدية ناجتة من التلوث
واملمار�سات الإدارية غري امل�ستدامة .وقد حذر
املتحدثون يف الندوة من �أن ا�ستمرار اختفاء هذه
النظم �سيكون له �أثر �سلبي على تغري املناخ.
فعندما تُفقد ،تتوقف عن احتجاز ثاين �أوك�سيد
الكربون وتطلق الكربون الذي كانت تخزنه منذ
قرون.
وقال الدكتور بون كوفمان� ،أ�ستاذ مادة م�صائد
الأ�سماك يف جامعة والية �أوريغون الأمريكية� ،إن
 100غرام من الروبيان الذي يتم �إنتاجه يف مزارع
ب�شكل غري م�ستدام ،من خالل تعرية �أ�شجار
املنغروف ،له ب�صمة كربونية تعادل  40ليرت ًا من
البنزين».
�آذار 2012

البيئــة يف �شهــر
املجموعة الكاملة ملن�شورات

هواء ملوث يف �أوملبياد لندن

يبدو �أن الريا�ضيني امل�شاركني يف دورة
الألعاب الأوملبية املقبلة يف لندن ميكن �أن
يعانوا من �سوء الأداء والتوعك ب�سبب
امل�ستويات العالية مللوثات الهواء.
وقد حذر علماء ب�أمرا�ض ال�صدر من خماوف
متزايدة خـالل الأوملبياد الذي �سيبد�أ
يف متوز (يوليو) املقبل .فالريا�ضيون
يتن�شقون كمية من الهواء �أكرث من
ال�شخ�ص املقيم ،لذا �سيتن�شقون م�ستويات
عالية من امللوثات مثل اجل�سيمات
و�أوك�سيد النيرتوجني والأوزون ،وقد
يعانون من م�شاكل يف التنف�س و�أمل
بال�صدر وانخفا�ض م�ستوى كفاءة
الرئتني .وقال خرباء من م�صلحة االر�صاد
اجلوية الربيطانية انه مع تغري �أحوال الطق�س يف ال�صيف ،وحتديداً عندما تقوم طبقة من
الهواء ال�سـاخن بحب�س امللوثات قريب ًا من الأر�ض ،ترتفع ن�سبة التلوث لت�ؤثر على �صحة
الريا�ضيني و�أدائهم.
و�أبدى خبري ال�صحة البيئية يف جامعة كينغ يف لندن الربوف�سور فرانك كيلي عن تخوفه من
�أن تت�أثر �سمعة البلد نتيجة للتلوث« :الريا�ضيون امل�شاركون يف املاراثون وراكبو الدراجات
يحتاجون اىل التنف�س بقوة .لكنهم �سيتن�شقون كميات كبرية من الهواء امللوث ،وبالتايل
�سي�شعرون ب�ضيق التنف�س واالمل وقد يحتاجون اىل عالج».

يف جميع املناطق اللبنانية
الآن ميكن احل�صول على املجموعة الكاملة للكتب ال�صادرة
عن من�شورات جملة «البيئة والتنمية» ،وجملدات
املجلة منذ �سنة  ،١٩٩٦واالعداد القدمية ،من مكتبات مت
اختيارها يف جميع املحافظات اللبنانية.
بادر اىل زيارة جناح البيئة يف املكتبات التالية:

بريوت

الفرات للن�شر والتوزيع

بناية ر�سامني� ،شارع احلمراء الرئي�سي ،بريوت
هاتف01-٧٥٠٠٥٤ :

اجلنوب

مكتبة االحتاد

�شارع ريا�ض ال�صلح ،حي ال�ست نفي�سة� ،صيدا
هاتف٠٧-٧٢٠٢٥١ :

جبل لبنان

املكتبة العلمية

�شارع املقاومة والتحرير ،حارة حريك
هاتف٠١-٥٥٩٥٦٦ :

ايرلندا
�ضريبة على الأكيا�س اليال�ستيكية

�أعلن وزير البيئة يف �إيرلندا ال�شمالية �ألك�س �آتوود
فر�ض غرامة  5بن�سات (� 8سنتات من الدوالر)
على الأكيا�س البال�ستيكية بدء ًا من ال�سنة املقبلة،
على �أن ت�ضاعف يف �سنة � ،2014سعي ًا اىل احلد
من ا�ستهالكها الذي يبلغ  160مليون كي�س
�سنوي ًا.
و�ستفيد �إيرلندا ال�شمالية من جتربة جارتها �إيرلندا
يف هذا املجال ،التي فر�ضت بدء ًا من العام 2002
غرامة  18بن�س ًا على الأكيا�س البال�ستيكية ،ما �أدى
اىل تراجع ا�ستهالكها بن�سبة  90يف املئة بعدما كان
ي�صل اىل  1.2بليون كي�س �سنويـاً ،ووفر خلزينة
الدولـة نحـو  220ملـيون دوالر �سنوياً.

الواليات املتحدة
حرب بال�صور على جرذان
�أنفاق نيويورك

�أعلن العاملون يف قطارات الأنفاق يف نيويورك
«حرب ًا» على اجلرذان التي تنت�شر ب�شكل كبري
فيها ،عرب تنظيم م�سابقة لت�صوير اجلرذان تتيح
للفائز ا�ستخدام قطارات االنفاق ل�شهر جمان ًا.
و�أ�شار احتاد عمال النقل اىل �أن العمال الغا�ضبني
اتخذوا هذه اخلطوة من �أجل لفت �سكان املدينة
مار�س 2012

�إىل اجتياح اجلرذان الأنفاق التي ي�ستخدمها
ماليني الركاب يومي ًا.
و�أطلق العمال موقع ًا �إلكرتوني ًا خا�ص ًا بامل�سابقة
ي�ستقبـل �صـور ًا من م�ستخدمي القطارات.
وذكرت النقابة على املوقع �أن جرذان الأنفاق
عدائية ووقحة مبا يكفي لتتجول على الأر�صفة،
�أو تتنقل على الأ�شخا�ص ،يف �إ�شارة �إىل �شريط
انت�شر العام املا�ضي على «يوتيوب» يظهر جرذ ًا
مي�شي على راكب نائم يف قطار الأنفاق!

رو�سيا
م�شعة حتت املياه
نفايات
ّ

�أعلنت وزارة الطوارئ الرو�سية عن وجود قرابة
� 25ألف قطعة خطرية حتتوي على نفايات م�شعة
حتت املياه يف رو�سيا .وو�ضعت الئحة بالقطع
اخلطرية يف بحور البلطيق وبارنت�س والأبي�ض
وكارا والأ�سود ،ويف بحري �أوخوت�سك واليابان.
وت�شمل القطع غوا�صات نوويـة و�سفن ًا غارقة كانت
تنقل الألومنيوم ومنتجات النفط ومواد كيميائية
ونفايات نووية .وقال امل�س�ؤولون �إن احلاويات
املعدنية التي حتتوي على نفايات خطرية ميكن
بت�سرب املواد
�أن تت�آكل بفعل املياه ،ما قد يت�سبب
ّ
�إىل البحر .ولفتوا �إىل �أن املواقع اخلطرية التي
حتتوي على املواد امل�شعة تقع على عمق  290مرت ًا.

معر�ض ال�شوف الدائم للكتاب

طريق عني وزين ،بقعاتا ،ال�شوف
هاتف٠٥-٥٠٧٥٧٦ :

مكتبة غاندي

مقابل ال�سراي ،عاليه
هاتف٠٥-٥٥٧١٩٩ :

مكتبة زياد

اجلديدة� ،شارع احلكمة
هاتف٠١-٨٩٢٧٢١ :

مكتبة معو�ض

بناية معو�ض ،قرب كافيه جنار ،جل الديب
هاتف٠4-٧١١٢٠٢ :

ال�شمال

مكتبة دار ال�شمال

�أول طريق املينا ،مقابل بنك عودة ،طرابل�س
هاتف٠٦-٢٠٦٨٠٠ :

البقاع

قرطا�سية �سمري ب ّري
جالال ـ �شتورة
هاتف٠٨-٥٤١١١٥ :

مكتبة �أنطوان بجميع فروعها
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ماليني النازحني من جراء اجلفاف
والعوا�صف والفي�ضانات وارتفاع البحـار

الجـئو
املـنـــاخ
تكرث التحذيرات حول العامل من التداعيات الكارثية
لتغري املناخ ،وقد يكون �أبرزها يف ال�سنوات املقبلة زوال
جمتمعات ووالدة �أخرى من «الجئي املناخ» الباحثني عن
�أوطان بديلة� .إنه �أحد الأوجه امل�أ�سوية ،املن�سية غالب ًا،
لالحتبا�س احلراري .يلقي هذا املقال نظرة على ماليني
تهجرهم كوارث مناخية متزايدة مثل
الأ�شخا�ص الذين ِّ

العوا�صف والأعا�صري وموجات اجلفاف وذوبان الكتل
اجلليدية وارتفاع م�ستويات البحار
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ا�ستبدال �أوطانهم� ،سواء كانوا مو�ضع ترحيب كالجئني جدد
يف البلدان امل�ضيفة �أم ال.
ً
ً
يف ما ي�أتي مناذج من �أكرث الدول ت�أثرا ،ا�ستنادا �إىل كتاب
«الجئو املناخ» ال�صادر عن جمموعة .Collectif Argos
وهي تلقي ال�ضوء على الوجه الإن�ساين لتغري املناخ.

�أال�سكا و�ساحل خليج املك�سيك:
اجلالد وال�ضحية واحد

عجوز يف �أال�سكا التي ت�شهد ذوبان ًا �سريع ًا لكتلها اجلليدية وغرق بع�ض جزرها و�شواطئها

ناجون من في�ضان يف بنغالد�ش

نداء هالل

ال�صورة يف ال�صفحتني
ال�سابقتني :ن�ساء مهجرات
من قراهن التي �أغرقتها
الفي�ضانات �صيف  2010يف
باك�ستان ،ينتظرن الإعا�شات
التي قدمتها هيئة الإغاثة
الإ�سالمية العاملية
ومقرها يف ال�سعودية
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�أكرث من  150مليون �شخ�ص �سي�صبحون الجئني
بحلول �سنة  2050نتيجة تداعيات تغري املناخ،
وفق تقديرات الأمم املتحدة التي تقدر عددهم احلايل بنحو
 25مليون الجئ .فمعدل احلرارة على الأر�ض يرتفع ،وقد
�سجل يف الأعوام االثني ع�شر املا�ضية �أعلى م�ستوياته منذ
 .1850ترافق ذلك مع انخفا�ض املت�ساقطات يف بلدان كثرية
وتراجع يف خمزون املياه وجفاف وت�صحر وازدياد وا�شتداد
يف العوا�صف والأعا�صري.
ويحاول املجتمع الدويل احلد من تداعيات االحتبا�س
احلراري ،عرب �إجراءات ملنع ارتفاع معدل احلرارة على
الأر�ض �أكرث من درجتني مئويتني بخف�ض انبعاثات غازات
الدفيئة .لكن الأثر احلاد لتغري املناخ بد�أ يتجلى يف مناطق
خمتلفة حول العامل ،حيث تهدد حركة نزوح �سكاين
تدريجية بتبدد دول وم�ساحات وا�سعة وبخ�سارة التنوع
الطبيعي ،كما تر�سي معامل جغرافية واجتماعية وثقافية
بديلة يف القارات اخلم�س .ولن يجد املت�ضررون مفر ًا من

والية �أال�سكا الأمريكية هي من املناطق الأ�سرع �سخونة يف
العامل .وهي ت�شهد ذوبان ًا �سريع ًا لكتلها اجلليدية وتراجع
�صالبتها �أمام الرياح والأمواج العاتية ،كما تواجه ازدياد
وترية العوا�صف وقوتها .وقد بنيت فيها �أربعة �سدود بحرية
خالل العقدين املا�ضيني يف حماولة ملنع ت�آكل الياب�سة،
لكنها غرقت كلها ب�سرعة حتت �سطح املياه .وها هي قرية
�شيمار�شيف ،الواقعة على جزيرة �ساري�شيف ال�صغرية
ويقطنها � 600شخ�ص من �شعب الإينوبياك ،تغو�ص تدريجي ًا
يف مياه املحيط ،ويتوقع �أن ت�صبح غري قابلة لل�سكن بحلول
�سنة  .2050وقد �صوت �سكانها عام  2001لالنتقال �إىل مكان
�آخـر قبل �سنة  ،2015لكنهم �أمام خيارين� :إما االنتقال �إىل
منطقة ح�ضرية تبعد  322كيلومرت ًا ،وهو ما يعتربه �شعب
الإينوبياك «دفن ًا لثقافته وروحه وفرادته وم�ستقبله» ،و�إما
�إعادة �إن�شاء القرية على �أر�ض تبعد نحو  20كيلومرت ًا .ويف
احلالتني� ،سيكونون الجئني غرباء داخل وطنهم.
معاناة من نـوع �آخر ي�شهدها خليج املك�سيك ،الذي
اعتادت �سواحله مو�سم �أعا�صري �سنوي ًا .فتداعيات �إع�صار
كاترينا ،الذي �ضرب مدينة نيو �أورلينز يف لويزيانا عام 2005
وهجر نحو مليون ن�سمة ،ما زالت وا�ضحة .معظم املنازل
َّ
املدمرة ما زالت على حالها ،ونحو � 300ألف نازح ،خ�صو�ص ًا
�إىل واليات مي�سيـ�سيبي و�أركان�سـا وتك�سـا�س ،مل يعودوا.
�أما من بقي يف نيو �أورلينز �أو عاد �إليها ،فال يعي�ش و�سط
الركام فح�سب� ،إمنا يف ما �أ�صبح �أخطر املدن الأمريكية من
حيث ارتفاع معدل اجلرائم .وتـ�ؤ�شر احلركة التي بـد�أت
تتح�سن يف منطقة «فرن�ش كوارتر» (احلي الفرن�سي) و�سط
املدينة على تناق�ض �صارخ مع ال�ضواحي الفقرية .ويرى كثري
من ذوي الأ�صول االفريقية �أن الهدف من ت�شييد مبان فخمة
هناك هو منعهم من العودة �إىل املنطقة.
من املفارقة �أن الواليات املتحدة ،التي كانت �أكرب منتج
لغازات الدفيئة يف العامل وقد تخلت عن بروتوكول كيوتو
لتخفي�ض االنبعاثات ،هي �ضحية �إحدى �أكرب حركات النزوح
املناخي يف العامل.

بنغالد�ش :الفي�ضان الكبري

غياب الت�ضاري�س وكمية املياه الهائلة املتدفقة من ه�ضبة
التيبت ي�ضعان بنغالد�ش دائم ًا يف دائرة الفي�ضانات ،التي
تغمر ثلث م�ساحتها �سنوي ًا يف مو�سم الرياح .وهي من
البلدان الأعلى كثافة �سكانية يف العامل ،حيث يقطن 147
مليون �شخ�ص يف م�ساحة � 148ألف كيلومرت مربع .و�إن
يكن �أهلها اعتادوا على الفي�ضانات� ،إال �أنهم باتوا يخ�شونها
كثري ًا بعدما حلظوا ات�ساع نطاقها الزمني واجلغرايف ب�سبب
االحتبا�س احلراري.
بلدة مون�شيغاجن ،يف جنوب غرب البالد� ،شديدة الت�أثر
�آذار 2012
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بحرية ت�شاد كما �أظهرتها
ال�صور الف�ضائية
عامي  1972و .2001وقد
تقل�صت �إىل  10يف املئة
من م�ساحتها الأ�صلية

بالفي�ضانات .وما يدفع �سكانها �إىل املغادرة �أن �أرا�ضيها مل
تعد �صاحلة للزراعة بعد ارتفاع ملوحة الرتبة ،وقد ا�ستبدلت
حقول الرز مبزارع الروبيان (اجلمربي) التي ال تتطلب
الكثري من اليد العاملة .وتوفر غابات �صندربانز بع�ض
امل�صايد وموارد �أخرى ،لكنها معقل للقرا�صنة ومالذ للنمر
البنغايل الذي يخافه ال�سكان.
الوجهة الأوىل للنازحني هي العا�صمة داكا ،ف�إليها
يلج�أون بحث ًا عن فر�ص العمل وي�سر العي�ش .لكن م�ساحتها
ات�سعت  40يف املئة خالل الأعوام الع�شرين املا�ضية ،وهي
من �أ�سرع املدن الكربى منو ًا يف العامل .ويتوقع �أن يزداد
�سكانها �إىل  21مليون ًا بحلول  ،2015ما يجعلها رابع مدينة
يف العامل من حيث الكثافة ال�سكانية .وال�س�ؤال يطرح نف�سه:
متى ت�ضيق داكا ب�سكانها؟ يتوقع خرباء �أال تتمكن العا�صمة
من ا�ستيعاب حركة النزوح املتنامية ،ويرجحون �أن تكون
الهند وميامنار وجهتني حمتملتني للنازحني من بلدة
مون�شيغاجن وغريها .وال ي�ستبعدون موجات هجرة �إىل �أبعد
من جنوب �آ�سيا .وقال �أحد متابعي هذه الق�ضية�« :سيكون
على الدول الكبرية امل�ساحة تغيري �سيا�سات الهجرة �إليها.
�إذا اعتربنا تغري املناخ م�شكلة عاملية ف�سن�ضطر لإيجاد حلول
عاملية ،لأن حماولة حلها على �صعيد حملي خط�أ».

ت�شـاد :البحرية «املحيط» �أ�صبحت ظ ًال!

خالل �ستينات القرن املا�ضي ،كان �سكان مناطق متاخمة

�آ�سف .ال �أ�ستطيع م�ساعدتكم.
فاملفو�ضية العليا لالجئني
ال تعرتف بالجئي املناخ

لبحرية ت�شاد يطلقون عليها ا�سم «املحيط» .لكن املمار�سات
الب�شرية وتداعيات تغري املناخ ا�ستنزفت رابع م�صدر للمياه
العذبة يف �أفريقيا .مل يبق من البحرية �إال  10يف املئة من
م�ساحتها ،التي تقل�صت من � 25ألف كيلومرت مربع قبل
�أربعني عام ًا �إىل  2500كيلومرت مربع اليوم .ومل تعد حتدها
�سوى دولتني هما ت�شاد والكامريون ،فيما فقدت النيجر
ونيجرييا م�صدر ًا رئي�سي ًا للمياه .وخ�سرت البلدان الأربعة
مورد ًا مهم ًا للرثوة ال�سمكية ،التي كان يعتا�ش عليها نحو
� 300ألف �شخ�ص.
تعترب وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) �أن البحرية باتت
جمرد ظل ملا كانت عليه �سابق ًا ،و�أنها �ستختفي كلي ًا خالل
� 20سنة �إذا مل يحرك �ساكن .ويف ت�شاد نزح كثري من �سكان
الأرا�ضي املحاذية للبحرية �إىل جزيرة بالريغوي ،حيث ال
توجد مدر�سة والخدمات �صحية .وهم ي�شربون مياه ًا ملوثة
على رغم تف�شي الكولريا ،وينتظرون معجزة تعيد املياه �إىل
جماريها ومتنع ن�شوب نزاع م�ستقبلي على هذا املورد احليوي.

املالديف� :أرخبيل يف خطر

ثمة خطر حمدق ب�أرخبيل املالديف يف املحيط الهندي .فهو
عبارة عن نحو  1200جزيرة مرجانية ،منها  200م�أهولة،
دمر معظمها ت�سونامي  .2004وتعد ماليه من العوا�صم
الأكرث اكتظاظ ًا يف العامل ،حيث حتولت خالل العقود
الثالثة املا�ضية �إىل ما ي�شبه مانهاتن �صغرية برتا�صف

خ�سرنا منزلنا!
جزيرتنا اجلميلة غرقت!
�إىل �أين نذهب الآن؟

حاجز القوات الدولية
مار�س 2012
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ماليه عا�صمة املالديف تعد من العوا�صم الأكرث اكتظاظ ًا يف العامل ويخ�شى غرقها مع ارتفاع
م�ستوى البحار

مبانيها و�أبراجها ال�شاهقة .و ُيخ�شى اليوم من انهيارها
ب�سبب ارتفاع من�سوب مياه املحيط ع�شرات الأمتار عما كان
يف الع�صر اجلليدي .وهو يوا�صل االرتفاع مبعدل خم�سة
مليمرتات �سنوي ًا ،ب�سبب ذوبان اجلليد� ،أي ما قد ي�صل �إىل
� 50سنتيمرت ًا خالل القرن احلايل .وعلى رغم بناء �سور بحري
ي�شبهها البع�ض ب�إبرة على كومة ق�ش� ،أو ب�سفينة
حلمايتهاّ ،
زائدة احلمولة �ستغرق يوم ًا مبا فيها.
و�سط خماوف من تكرار الكوارث الطبيعية التي �ضربت
الأرخبيل ،خ�صو�ص ًا يف  1987و 1998و ،2004وحتذيرات من
احتمال اختفائه يف العقود املقبلة ،ت�سعى ال�سلطات �إىل �شراء
�أرا�ض يف دول جماورة ال�ستيعاب الالجئني .وكانت با�شرت
منذ � 10سنني حت�ضري منطقة هولهوماليه حلل م�شكلة

الجئو املناخ

Climate Refugees

Collectif Argos/ Introductions by Hurbert Reeves

and Jean Jouzel. 350 Pages.

The MIT Press. ISBN: 978 0 262 51439 2

ر�صد �صحافيون وم�صورون من جمموعة Collectif
 Argosالفرن�سية حركات نزوح ح�صلت خالل الأعوام
الأربعة الأخرية ،و�أخرى و�شيكة ،يف ت�سع مناطق مت�أثرة باالحتبا�س احلراري،
م�ستندين �إىل تقرير اللجنة احلكومية الدولية لتغري املناخ ( .)IPCCتنقلوا من

�أال�سكا و�ساحل خليج املك�سيك يف الواليات املتحدة �إىل بنغالد�ش وت�شاد وجزر املالديف
و�أملانيا وال�صني ونيبال ،و�صو ًال �إىل �أرخبيل توفالو يف املحيط الهادىء ،حيث دونوا
م�شاهدات م�ؤثّرة يف كتاب «الجئو املناخ».
ت�أخذنا �صفحات الكتاب الـ 350يف رحلة مرهقة ،من «حو�ض الغبار» الذي كان يوم ًا بحرية
ت�شاد �إىل اجلليد املت�سارع الذوبان يف �أال�سكا .وتوثق حجم ال�ضرر الذي يلحق بالطبيعة
والب�شر من جراء ارتفاع درجات احلرارة وم�ستويات البحار وتقدم ال�صحراء وازدياد
الفي�ضانات والأعا�صري و�سوى ذلك من النتائج الكارثية لتغري املناخ.
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طفل حممي بو�شاح و�سط عا�صفة رملية يف ال�صني

الكثافة ال�سكانية .ويتوقع �أن ي�صل عدد �سكانها �إىل � 53ألف ًا يف
 ،2020عندها �سيتم تو�سيعها لت�ستوعب � 100ألف �شخ�ص.

جزر هاليغن� :أتبقى حار�سة بحر ال�شمال؟

مل تكن جمموعة جزر هاليغن موجودة يف بحر ال�شمال قبالة
�ساحل �أملانيا يف الع�صور الو�سطى ،بل ت�شكلت عام 1362
حني �ضربت �إحدى �أعتى العوا�صف البحرية �شمال �أوروبا،
�سمي «الغرق الكبري» .فقد غرقت م�ساحات كبرية
يف ما ّ
وبقيت الأماكن العالية جزر ًا فوق �سطح املياه .وتكررت
العوا�صف بني  1412و 1717ليبتلع البحر مزيد ًا من ال�ضحايا
ويغرق م�ساحات جديدة من الياب�سة يف كل مرة.
ومل تبد�أ �إجراءات حماية اجلزر من الكوارث الطبيعية
والت�آكل �إال يف القرن التا�سع ع�شر .لكن ال�سدود التي بنيت
مل تتمكن من جمابهة عوا�صف  1962و 1976ب�شكل كاف،
وعندها بد�أ م�شروع بناء �سدود جديدة وزيادة ارتفاع ال�سدود
القدمية.
الآن يخ�شى ال�سكان �أن ي�ضطروا �إىل مغادرة �أرا�ضيهم
ومنازلهم .فقد ارتفع من�سوب املياه خالل القرن الع�شرين
� 15سنتيمرت ًا ،ويتوقع ارتفاعه مرت ًا �أو �أكرث بحلول .2100
والبحث عن مالذ جديد يحت�ضنهم بات �ضروري ًا ،فهم
يعتقدون �أن �أحد ًا لن يبقى يف تلك اجلزر بعد مئة �سنة.

ال�صني :غ�ضب التنني الأ�صفر

قرية لونغباو�شان ،التي تبعد  38كيلومرت ًا �شمال غرب
العا�صمة ال�صينية بيجينغ ،مل يغمرها البحر ،بل تدفنها
الرمال ببطء .قال �أحد ال�سكان« :غطت الرمال واحل�صى
حقويل� .أين الرتاب؟ �أين املطر؟ ال�سماء �أملي الوحيد ،ال�سبيل
الوحيد لن�أكل .بعد العا�صفة الكبرية يف ربيع  ،2000ا�ضطر
ابني �إىل املغادرة� .أ�صبح طباخ ًا يف �أحد مطاعم بيجينغ .مل
نعد نراه».
هذه حكاية تتكرر مع كثري من �سكان القرى ال�صينية،
التي يهدد زحف ال�صحراء بتبديد معاملها و�أ�شكال حياتها
الطبيعية .وتعترب ال�صني �أحد �أكرث البلدان ت�أثر ًا بالت�صحر،
ت�صحر ربع �أرا�ضيها .وتتمدد ال�صحراء �أكرث من 2500
فقد
ّ
�آذار 2012
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ذوبان اجلليد يف بحريات هماليا يهدد قرى جبلية بالطوفان كما ينذر ب�شح مائي يف امل�ستقبل

كيلومرت مربع �سنوي ًا نتيجة العوا�صف الرملية ،التي ي�سميها
ال�صينيون «التنني الأ�صفر».
كانت تهب على املنطقة «رياح �سوداء» غبارية ورملية
خم�س مرات �سنوي ًا ب�سرعة �أكرث من  20مرت ًا يف الثانية.
وقد ت�ضاعفت وترية هذه العوا�صف منذ مطلع هذا القرن،
ويقدر �أنها جترف نحو � 90ألف طن من رمال �صحراء غوبي
يف �شهري �آذار (مار�س) وني�سان (�أبريل) من كل �سنة� ،إىل
لونغباو�شان ثم بيجينغ ،قبل �أن تنقلها �إىل اليابان وكوريا.

توفالو :هزمية يف �صراع البقاء؟

�أرخبيل توفالو هو رابع �أ�صغر دولة يف العامل بعد الفاتيكان
وموناكو ونورو .يقع على م�ساحة  26كيلومرت ًا مربع ًا يف
املحيط الهادىء بني هاواي و�أو�سرتاليا .ي�سكنه نحو � 12ألف
ن�سمة .جميع جزره منخف�ضة ال يزيد معدل ارتفاعها على
مرتين فوق �سطح البحر.
يف امل�ستقبل ،لن ميلك ال�سكان خيار ًا �سوى املغادرة.
وتدرك ال�سلطات املحلية ذلك وحتاول �إيجاد بديل .وقد
فاج�أت العامل حني �أعلنت عزمها على مقا�ضاة الواليات
املتحدة و�شركات النفط �أمام املحاكم الدولية ،لت�سببها يف
جزء كبري من انبعاثات غازات الدفيئة امل�سببة لالحتبا�س
احلراري .ويقول �أحد امل�س�ؤولني فيها« :طلبنا من حكومتي
�أو�سرتاليا ونيوزيلندا االعرتاف مبفهوم الجئي املناخ ،لكنهما
رف�ضتا باعتبار �أن الالجئني ،وفق القانون الدويل ،هم �شعب
تعر�ض لال�ضطهاد �أو لل�ضغط ال�سيا�سي �أو الإيديولوجي �أو
الإثني �أو الديني».
�إال �أن ازدياد �أعداد الجئي املناخ قد يدفع ال�شعوب املهددة
�إىل �إثارة مفهوم «اال�ضطهاد البيئي» .وقد يكون ذلك
امللوثة
بالن�سبة �إليها بداية عدالة بيئية ،بحيث ال ُي�سمح للدول ِّ
برف�ض جلوء �سكان توفالو و�سواهم من الجئي املناخ �إليها.

هماليا :نزف الكتل اجلليدية

يف اجلزء النيبايل من �سل�سلة جبال هماليا ،يتخوف �سكان
وادي كومبو من في�ضان بحرية �إجمات�شو اجلاثمة على ارتفاع
� 5010أمتار فوق �سطح البحر .وعلى رغم ت�شكّ لها منذ �أربعة
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�أطفال يف �أرخبيل توفالو الذي يتوقع غرق جزره املنخف�ضة

عقود فقط� ،إال �أنها �أخطر بحريات البالد ،فت�سارع ذوبان
اجلليد يهدد بطوفانها على � 5000شخ�ص من �شعب ال�شريبا
الذي يقطن الوادي.
وقد �شهدت ال�سل�سلة اجلبلية ،التي ترفد �أكرب ت�سعة �أنهار
يف �آ�سيا باملياه ،ارتفاع معدل درجات احلرارة درجة مئوية
واحدة منذ منت�صف ال�سبعينات .وكتلها اجلليدية هي من
الأ�سرع ذوبان ًا يف العامل ،حيث تتقل�ص مبعدل يرتاوح بني
� 10أمتار و 60مرت ًا �سنوي ًا ،ويتوقع �أن يختفي �أكرث من ثلثها
كلي ًا .كما يتوقع �أن تذوب قريب ًا نحو  200بحرية جليدية
نتيجة االحتبا�س احلراري ،منها  20يف نيبال وحدها ،ما
�سوف ي�سبب في�ضانات و�أ�ضرار ًا ب�شرية ومادية كبرية.
ويحذر خرباء من �أن نحو بليوين �شخ�ص� ،أي نحو ثلث �سكان
العامل ،قد يواجهون نق�ص املياه يف غ�ضون � 50أىل � 100سنة
نتيجة ذوبان الكتل اجلليدية التي تغذي الأنهار والينابيع
ب�سبب تغري املناخ.
الجئو املناخ هم �ضحايا الن�شاط الب�شري .ومع ا�ستمرار
االحتبا�س احلراري وازدياد �أعدادهم وتفاقم �أزمتهم ،قد
ي�صبح من ال�ضروري حتديث تعريف «الجىء» يف اتفاقية
جنيف للعام  ،1951لي�شمل امل�ضطهدين بيئي ًا ويلحظ
حقهم يف احل�صول على �أوطان بديلة حترتم حقوقهم
وخ�صو�صياتهم وهوياتهم االجتماعية والثقافية.
جاء يف كتاب «الجئو املناخ»« :نحن ،جميع �أبناء
الأر�ض ،معر�ضون خلطر االحتبا�س احلراري .علينا �أن
جند طرق ًا �أف�ضل لتنظيم جمتمعاتنا ،وب�سرعة ،خ�صو�ص ًا �أن
هناك خطر ًا �آخر ي�ستحق اهتمامنا :خ�سارة التنوع الطبيعي
بكل �أ�شكاله .لقد حان وقت التغيري ،ولي�س لدينا خيار �سوى
■
النجاح».

�إحدى جزر هاليغن الأملانية
حممية ب�سور بحـري
لن يحول دون غرقها
مع ارتفاع م�ستوى البحار
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�صيادون يف روفي�سك يعودون ب�صيد مت�ضائل

مدينة �ساحلية تغرق رويد ًا يف املحيط الأطل�سي

روفي�سك ال�سنغالية ُلقْ مة �سائـ
راغدة حداد (روفي�سك)
وقفت على تلة من النفايات حيث كان �شاطئ
ُ
مدينة روفي�سك يف ال�سنغال .املحيط الأطل�سي
مفتوح �أمامي ،وقد زحف نحو  500مرت داخل املدينة مبتلع ًا
ر�سو القوارب
�شاطئها و�صفوف ًا من بيوتها .انهارت �أر�صفة ّ
يبق منها �شاهد ًا �إال
التي بناها امل�ستعمرون الفرن�سيون ،ومل َ
�أعمدة خ�شبية منت�صبة يف املياه .وتفادي ًا ملزيد من الزحف
الأزرق ،عمدت ال�سلطات �إىل بناء �سور �إ�سمنتي و «�سد» من
ال�صخور والردميات والنفايات ميتد يف حماذاة خط املياه.
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لكن املحيط ما زال يتقدم ما بني مرت وثالثة �أمتار �سنوي ًا،
منذر ًا بابتالع �أجزاء �أخرى من املدينة.
يبدو هذا م�شهد ًا مرعب ًا ملا قد يفعله ارتفاع م�ستوى البحار.
وهو ،ب�شكل حمدود جد ًا �إىل الآن ،ناجم عن تغري املناخ ومتدد
مياه املحيط مع ارتفاع حرارتها .لكنه� ،إىل حد �أبعد ،ناجت
من �سوء تدبري ب�شري .ويو�ضح ديتييه نداي ،املهند�س يف
املر�صد الإيكولوجي يف دكار« :قبل  25عام ًا� ،سمحت بلدية
العا�صمة التي تقع روفي�سك يف نطاق �سلطتها با�ستخراج
رمل ال�شاطئ وا�ستعماله لأغرا�ض البناء .ومع ت�آكل احلاجز
الرملي هجم املحيط على الأرا�ضي الداخلية املنخف�ضة،
�آذار 2012
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�سد من �صخور وقناة و�سور �إ�سمنتي لرد مياه املحيط

�أعمدة باقية من ر�صيف للقوارب
�أ�صبح حتت �سطح املحيط

ــغة للمحيط
وهجر
فغمر ال�ساحل وال�شوارع والبيوت والأرا�ضي الزراعيةّ ،
ع�شرات الآالف من ال�سكان» .وغرقت حتت مياه املحيط
غابات املنغروف التي كانت توفر غذاء وموئ ًال لتكاثر الأ�سماك
واملحار والروبيان وغريها من ثمار البحر.
يقول �ساليو با ،رئي�س جمعية ال�صيادين ال�شباب يف
روفي�سك� ،إنه يعمل يف ال�صيد منذ كان يف اخلام�سة ع�شرة
من عمره .وهو يذكر �أنه كان يعود مع ال�صيادين من البحر
قرابة الظهر ب�صيد وفري� .أما الآن فهم يتوغلون �إىل م�سافات
�أبعد ومي�ضون �ساعات �أطول ل�صيد كمية ال�سمك التي كانوا
ي�صطادونها قبل ع�شر �سنني .وي�ؤكد خرباء بيئيون يف
مار�س 2012

�سور �إ�سمنتي للحماية ،وتبدو مقابر دمرتها هجمة املحيط

ي�صعب احلياة على  40يف
تقارير حكومية �أن تغري املناخ
ِّ
املئة من �سكان ال�سنغال الذين يعتمدون على ال�صيد يف
ك�سب قوتهم .هذا �إ�ضافة �إىل معاناتهم من �أ�ساطيل ال�صيد
الأوروبية التي تخ�ضع لقيود ت�سمح لها ب�صيد كميات حمددة
يف املياه الأوروبية ،يف حني ت�صطاد بال وازع يف املياه املقابلة
ل�ساحل ال�سنغال وبلدان �أفريقية �أخرى.
ي�شري الباحثون �إىل ت�أثر اقت�صاد ال�سنغال بتغري املناخ
�شحت الأمطار منذ �سبعينات
يف ناحيتني رئي�سيتني .لقد ّ
القرن الع�شرين ،ما �ضرب قطاع الزراعة وتربية املا�شية
يف �شمال البالد وو�سطها .ومن جهة �أخرى� ،أدى ارتفاع
حرارة مياه املحيط �إىل انخفا�ض الرثوة ال�سمكية يف املياه
ال�ساحلية ،خ�صو�ص ًا يف منطقة دكار وجوارها .والنتيجـة
هجـرة ب�أ�شكال خمتلفة .فاملزارعون ينزحون �إىل املناطق
احل�ضرية ،وينتهي كثريون منهم يف �أحزمة الب�ؤ�س حول
املدن .والرعاة يبحثون عن مراع ملوا�شيهم يف مناطق حرجية
جنوب �شرق البالد .وال�صيادون يبحرون م�سافات بعيدة يف
املحيط للو�صول �إىل موائل الأ�سماك .وتن�ضم �أعداد متزايدة
من «الجئي املنـاخ» �إىل ما يزيد على مليوين مهـاجر
�سنغايل ،ين�شدون حياة �أف�ضل خارج بالدهم التي ال يتجاوز
■
عدد �سكانها  13مليون ًا.

حي فقري على �ساحل
روفي�سك مهدد بالدمار
والغرق مع تقدم املحيط ما
بني مرت وثالثة �أمتار �سنوي ًا

ال�صور :حممد التفراوتي
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�سيارات م�صر
تتحول �إىل
الغاز امل�ضغوط
حتويل �أ�سطول

ابراهيم عبداجلليل

�سيارات الأجرة

تقدر احتياطات الغاز الطبيعي حالي ًا يف
م�صر بنحو  2.2تريليون مرت مكعب .وت�ستمر
التقديرات امل�ستحدثة واالكت�شافات املحتملة يف رفع حجم
هذه االحتياطات .ومنذ �أوائل ثمانينات القرن الع�شرين،
�أدركت احلكومة �أن ا�ستخدام موارد الغاز الطبيعي الوافرة
يف البالد ميكن� ،إ�ضافة اىل تعزيز النمو االقت�صادي� ،أن
يحدث م�ساهمة كبرية يف حت�سني نوعية الهواء وحماية
ال�صحة العامة .لذلك مت تطوير �سيا�سة الطاقة يف م�صر
لإ�ضفاء �أهمية ق�صوى على التحول �إىل الغاز الطبيعي يف
القطاعات االقت�صادية املختلفة ،نظر ًا لفوائده االقت�صادية
والبيئية باملقارنة مع �أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.
وت�شتمل ا�سرتاتيجيات حتقيق هذه ال�سيا�سة على تطوير
البنية التحتية للغاز الطبيعي ،بتو�سيع �شبكة �أنابيب الغاز
من  1000كيلومرت اىل �أكرث من  17.000كيلومرت.
لقد ثبت �أن تو�سيع �سوق الغاز املحلية وتطوير الطلب
على الغاز املنزيل هما ا�سرتاتيجيتان فعالتان .ونتيجة لذلك،
ارتفعت ح�صة الغاز الطبيعي يف ا�ستهالك الطاقة الأولية يف
م�صر من  24يف املئة عام  1990اىل نحو  45يف املئة حالي ًا.
وهناك خطة لتحويل قطاع توليد الكهرباء اىل الغاز الطبيعي
كلي ًا.

واحلافالت العامة
�إىل ا�ستخدام وقود
�أنظف ي�ساهم يف
حت�سني نوعية
هواء القاهرة

�سيارات الغاز

الدكتور ابراهيم عبداجلليل هو
مدير برنامج االدارة البيئية يف
جامعة اخلليج العربي.
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ف�ض ًال عن التحول اىل الغاز الطبيعي يف توليد الطاقة
وال�صناعة والأبنية ال�سكنية� ،شجعت احلكومة امل�صرية
القطاع اخلا�ص على ت�سويق �سيارات عاملة على الغاز
الطبيعي .ويف كانون الأول (دي�سمرب)  ،1994ت�أ�س�ست
�أول �شركة لتحويل ال�سيارات العاملة على البنزين اىل الغاز
الطبيعي .وهناك حالي ًا �ست �شركات النتاج الغاز الطبيعي
امل�ضغوط ،و 119حمطة لتعبئته ،ونحو � 110.000سيارة
عاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط قيد اال�ستعمال 75 ،يف
املئة منها �سيارات �أجرة ،خ�صو�ص ًا يف القاهرة.

املفتاح الرئي�سي لنجاح �صناعة ال�سيارات العاملة على الغاز
الطبيعي يف م�صر هو حزمة حوافز مالية قدمتها احلكومة،
منها اعفاء �ضريبي ملدة خم�س �سنوات لل�شركات املنتجة
للغاز الطبيعي امل�ضغوط ،ور�سوم حتويل خمف�ضة لأ�صحاب
ال�سيارات ،و�سعر ل�شراء الغاز �أدنى من �سعر البنزين .ويبلغ
�سعر املرت املكعب من الغاز الطبيعي امل�ضغوط (ما يعادل
املحتوى الطاقوي لليرت من البنزين)  0.08دوالر� ،أي �أقل من
ربع ال�سعر املحلي لليرت البنزين البالغ  0.30دوالر (�أي 1.75
جنيه م�صري)� .إىل ذلك ،تكلف قطع حتويل �سيارة عادية
للعمل بالغاز الطبيعي نحو  900دوالر .وبامكان �أ�صحاب
ال�سيارات امل�سرفة يف ا�ستهالك الوقود ،مثل �سيارات الأجرة،
ا�سرتداد كلفة حتويل �سياراتهم يف مدة ق�صرية ال تتعدى
�ستة �أ�شهر من وفورات الوقود وحدها .وهذا يف�سر ملاذا �شهد
�أ�سطول �سيارات الأجرة �أكرب عملية حتويل.
هناك تطور �آخر يتعلق بزيادة ا�ستعمال الغاز الطبيعي
امل�ضغوط يف م�صر ،هو م�شروع حت�سني هواء القاهرة الذي
ترعاه حكومتا م�صر والواليات املتحدة ،بكلفة تبلغ  63مليون
دوالر .ركزت هذه املبادرة على حت�سني نوعية هواء العا�صمة
من خالل تخفي�ض انبعاثات عوادم ال�سيارات ،بني �أمور
�أخرى .وي�شتمل جزء من هذا الربنامج على �ضم  50حافلة
تعمل على الغاز الطبيعي امل�ضغوط اىل �أ�سطول النقل العام
يف القاهرة .وقد مت �صنع �أبدان احلافالت حملي ًا ،بينما مت
�صنع املحركات العاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط وهياكل
(�شا�سي) الدوران يف الواليات املتحدة .لكن تكرار مبادرة
حتويل �سيارات الأجرة بتمويل حتويل �أ�سطول النقل العام
الذي ي�ضم  5000حافلة يف القاهرة كان حتدي ًا كبري ًا .فالدعم
الكبري لوقود الديزل جعل فرق ال�سعر بني الغاز الطبيعي
امل�ضغوط والديزل غري مغر .وقد عمدت احلكومة اىل زيادة
عدد احلافالت العاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط اىل نحو
 .200وبالتوازي ،يتم تنفيذ برنامج �آخر لتحويل �سيارات
حكومية اىل الغاز الطبيعي امل�ضغوط� ،شمل حتى الآن �أكرث
من � 2000سيارة.
ً
عالوة على ذلك ،يتم حاليا تنفيذ مبادرة ال�ستبدال
�آذار 2012

مكتبـة البيئـة

�سيارة �أجـرة تعمل بالغاز الطبيعي يف القاهرة

ملوثة قدمية ب�سيارات
�أ�سطول ي�ضم نحو � 40.000سيارة �أجرة ِّ
حديثة تعمل على الغاز الطبيعي امل�ضغوط .انطلقت املبادرة
يف القاهرة ،التي ت�ؤوي  25يف املئة من �سكان م�صر ونحو 60
يف املئة من ال�سيارات امل�سجلة ،على �أن تتو�سع اىل حمافظات
�أخرى .وكانت احلوافز االقت�صادية �ضرورية لنجاح هذه
املبادرة .وا�ضافة اىل القرو�ض اال�سرت�ضائية ،ف�إن ال�سيارات
احلديثة العاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط واملجمعة
حمليـ ًا هي معفاة من  55يف املئة من الر�سوم اجلمركية
و�ضرائب اال�ستهالك .ويف املقابل ،يرتتب على �أ�صحاب
�سيارات الأجرة امل�شاركة التخل�ص من �سياراتهم القدمية.
و�سيكون للم�شروع ت�أثريات جوهرية على نوعية الهواء يف
القاهرة ،التي هي مدينة �ضخمة تعاين م�ستوى مرتفع ًا من
تلوث الهواء.

�آلية التنمية النظيفة

ح�سن هواء القاهرة .وقد �سجل
التحول اىل الغاز الطبيعي ّ
تقرير حديث حول حالة البيئة يف م�صر حت�سن ًا تدريجي ًا
يف نوعية الهواء ،مبا يف ذلك انخفا�ض مطرد يف تركيزات
ثاين �أوك�سيد الكربيت والر�صا�ص و�أول �أوك�سيد الكربون
خالل الفرتة من  2004اىل  .2008ومن جهة �أخرى ،ت�ستمر
اجل�سيمات ( )PMو�أوك�سيدات النيرتوجني يف الت�سبب
مب�شاكل مزمنة يف القاهرة ومدن �أخرى .وقد جتاوز معدل
تركيز �أوك�سيدات النيرتوجني خالل ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية مقايي�س نوعية الهواء امل�صرية.
فيمـا حتقق �سيا�ســة التحـول اىل الغـاز الطبيعـي يف
م�صر �أهداف ًا اقت�صادية واجتماعية وبيئية ،فهي �أي�ض ًا عامل
رئي�سي يف تخفيف انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س
احلراري .والتحول اىل �أنواع الوقود القليلة الكربون ،مثل
الغاز الطبيعي ،م�ؤهل للح�صول على دعم مادي دويل
ويقدر �أن
وفق �آلية التنمية النظيفة يف بروتوكول كيوتوُ .
نحو ثلث اعتمادات الكربون املتوقع �أن تك�سبها م�صر �ضمن
�آلية التنمية النظيفـة ميكن �أن ي�أتي من م�شـاريع الغاز
■
الطبيعي.
مار�س 2012

ميكنكم الآن �شراء من�شورات
مع جمموعة وا�سعة
من الكتب البيئية يف
مكتبة البيئة على مدخل
مركز جملة

كتب ،جمالت ،جملدات ،فيديو
عـر�ض خا�ص

الكتابان بـ  8.000ل.ل .بد ًال من  12.000ل.ل.

مكتبة البيئة ــ مركز جملة ''البيئة والتنمية''
بناية �أ�شمون ـ الطابق  ،٢طريق ال�شام ـ و�سط بريوت .هاتف ٣٢١٨٠٠ :ــ)+٩٦١( ١
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Pieter Kers

الواجهة الأمامية ملبنى ال�سفارة مع �صف الأعمدة واملظالت .وتظهر �ألواح ت�سخني املياه
بالطاقة ال�شم�س ّية فوق �سقيفة مواقف ال�سيارات (�إىل الي�سار)

مبنى يف الأردن حائز على �شهـادة  LEEDلكفـاءة الطاقـة والت�صميم البيئي
� ّأول
ً

عمان
يف
ة
ي
الهولند
ال�سفارة
ّ
ّ
منوذج للعمارة اخل�ضراء
فلورنتني في�سر
التم�سك ب�أرفع معايري الأداء البيئي ،كان
�إىل جانب
ّ
على رودي �أويتنهاك ،املهند�س الهولندي احلائز
على جائزة اال�ستدامة ،وال�شريك الأردين «امل�ست�شارون
حتديات �شاقّ ة� .أهمها ت�ضمني
امل ّتحدون» ،جتاوز عدة ّ
الت�صميم اجلديد الإبقاء على فيال قدمية قائمة يف املوقع،
وتدابري احلماية من خماطر الزالزل ،وم�ستويات عالية من
الت�شغيلية.
العزل ،والتظليل ،واحتياطات ال�سالمة
ّ
�شملت الإجراءات البيئية يف الت�صميم م�ستويات عالية
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يف كفاءة الطاقة ،واحلفاظ على املاء و�إعادة تدويره ،واختيار
التزود بجميع املنتجات ومواد البناء
املواد بدقّ ة .كما روعي ّ
حد ممكن .و�أخذ الت�صميم
من ال�سوق
املحلية �إىل �أق�صى ّ
ّ
املعماري بعني االعتبار تخفي�ض �أحمال التدفئة والتربيد،
وجعل �ضوء النهار م�صدر الإنارة الأ�سا�سي يف منطقة
ْ
املكاتب .ولكن تبينّ خالل �أعمال الإن�شاء � ّأن التخ ّل�ص من
ت�سرب احلرارة �أمر يف غاية ال�صعوبة.
ّ
كان � ّأول مظاهر اال�ستدامة يف عملية البناء �إعادة
ا�ستخدام الفيال املوجودة يف موقع ال�سفارة اجلديد .ولأجل
توفري م�ساحات كافية حلاجات ال�سفارة ،ت ُِّوجت الفيال
�آذار 2012

مما
القدمية بطابق �إ�ضايف �أو�سع من الطابق الأر�ضي القائمّ ،
اجلنوبية.
وفّ ر التظليل لواجهة املبنى
ّ
ً
وتبينّ بنتيجة التحليل الإن�شائي ،وفقا لأنظمة البناء
املتعلقة مبقاومة الزالزل يف الأردنّ � ،أن قدرة الفيال على
حتمل الطابق الإ�ضايف هي دون امل�ستوى املطلوب .ولذا
ّ
ثمة حاجة �إىل تدعيمها بو�ضع �أعمدة �إ�ضافية ،ما �أوجد
كانت ّ
مك�سوة
�صف �أعمدة ع�صرية
أمامية جميلة يف هيئة ّ
واجهة � ّ
ّ
ّ
ولعل يف ذلك انعكا�س ًا للرتاث الأردين املعماري
باحلجر.
العريق ،الذي يجمع تقاليد اليونان والرومان والأنباط .كما
متثل هذه الواجهة ح�سن ال�ضيافة الذي هو �أي�ض ًا من مزايا
املجتمع الأردينُ .ي�ضاف �إىل ذلك � ّأن هذه الأعمدة ت�ؤمن ظ ًال
�أمام واجهة املبنى.
ّ
ّ
�شم�سية من القما�ش،
ت
ال
مبظ
ى
مغط
�سطح املبنى
ّ
يف �إ�شارة �إىل خيام البدو التقليدية يف الأردن ،وكذلك �إىل
الرتاث الهولندي �إذ ت�شبه �أ�شرعة ال�سفن املواجهة للريح.
وهي يف كلتا احلالتني تدمج بني الثقافتني وتفيد عملي ًا
اجلمالية ،فـ� ّإن
يف االقت�صاد بالطاقة� .أما من الناحية
ّ
خفّ تها ورقّ تها ّ
تلطف من وط�أة احلجر .و ُي�شار �إىل � ّأن هذا
التظليل يف واجهة املبنى وجانبيه ويف ال�سطح يخفّ �ض �إىل
حد كبري الك�سب احلراري املبا�شــر من ال�شم�س يف �صيف
ّ
احلار .كما �صممت املظ ّالت بحيث ت�سمح لل�شم�س
ان
عم
ّ
ّ
بتدفئة داخل املبنى خالل ف�صل ال�شتاء البارد ،حني تكون
ال�شم�س على ارتفاع منخف�ض ،وذلك يخّ ف�ض مقدار ًا كبري ًا
من ا�ستهالك الطاقة للتدفئة .وبف�ضل هذا التظليل �أ�صبحت
فتتميز بنوافذ
واجهة الطابق اجلديد �شبه �شفّ افةّ � .أما املكاتب
ّ
وا�سعة تتيح جما ًال للر�ؤية الوا�ضحة ودخول �ضوء النهار ،ما
يزيد يف تقلي�ص احلاجة �إىل الإنارة اال�صطناعية.
مت جتويف
وبغية �إدخال �ضوء النهار �إىل قلب املبنىّ ،
و�سط الفيـال ،ف�أ�صبحت القاعـة الو�سطى الناجتة ت�صل بني
الطابق القدمي والطابق اجلديد ،مع وفــرة يف ال�ضـوء الذي
الكــوة يف
كوة ال�سقف (املنور) .وبالإمكـان فتح
ّ
يخرتق ّ
احلارة لإطالق احلرارة الزائدة ،ما ي�ساهم يف تهوئة
الأيام
ّ
املبنى ب�شكل طبيعي .وهذا ال�صحن �أو الفناء الداخلي لي�س
التقليدية.
العربية
معلم ًا جديد ًا ،بل هو موجود يف البيوت
ّ
ّ
الهولندية يف
وهكذا جنح املهند�س املعماري ملبنى ال�سفارة
ّ
الرتاثية والت�صاميم والوظائف احلديثة.
الدمج بني املفاهيم
ّ
التقليدية،
ة
أردني
ل
ا
املباين
أ�ساليب
�
البناء
وي�ستلهم نظام
ّ
ّ
حيث � ّإن الواجهة ّ
مغطاة باحلجر اجلريي امللكي الأبي�ض
للمحافظة على التناغم بني املبنى القدمي والبنـاء الذي
�أ�ضيف �إليه ،يف حني تعتمد �أناقة ر�صف احلجارة على دقّ ة
متيزان هند�سة رودي �أويتنهاك.
ال�صناعـة والرباعة اللتني ّ
امليكانيكية ب�إعادة ا�ستخدام الأحجار بعد
وت�سمح الرتكيبات
ّ
انتهاء احلاجة �إىل املبنى ،وهذا مفهوم جديد بالن�سبة �إىل
املقاول الأردين.

تكييف الهواء

اخلا�صة بنظام التدفئة
ال�ستيعاب الأنابيب والأ�سالك امللتفّ ة
ّ
أر�ضية
ل
وا
القدمي
إن�شاء
ل
والتهوئة والتربيد ،تُرك فراغ بني ا
ّ
مما �أتاح املجال ال�ستخدام
املرتفعة «املعلقة» للطابق اجلديدّ ،
«املتو�سط»
ز
احلي
هذا
الليلية .وقد ُج ِّهزت واجهة
التهوئة
ِّ
ّ
ّ
�شبكية ت�سمح مبرور ن�سيم الليل املعتدل لإخراج
بفتحات
ّ
مار�س 2012

تويل احلكومة الهولند ّية مبادئ العمارة امل�ستدامة �أهمية كربى.
عمان
جت�سد ذلك يف ت�صميم وت�شييد ال�سفارة الهولندية يف ّ
وقد ّ
عا�صمة الأردن .مُ نح املبنى ال�شهادة الف�ض ّية لنظام القيادة يف
جمال الطاقة والت�صميم البيئي (ّ ،)LEED
ومت افتتاحه ر�سمي ًا يف
كانون الأول (دي�سمرب) 2010
الك�سب احلراري النا�شئ يف النهار ،ويف الوقت عينه
تخفي�ض حمل التربيد.
وجاء ت�صميم نظام التدفئة والتهوئة والتربيد خطوة
�أخرية يف تخفي�ض الطاقة الالزمة للمبنى .فقد ُو�ضعت
ال�شم�سية لنظـام ت�سخني املـاء على �سقيفة مواقف
الألواح
ّ
اجلانبية ،لتوفري املياه ال�ساخنة للمبنى يف
ال�سيارات
ّ
وح ِّولت �إىل
ف�صل ال�شتاء .وغُ ّطيت بركة ال�سباحة القدمية ُ
حـراريـة» حتت الأر�ض لتخـزين طـاقـة الت�سخيـن
«بالوعة
ّ
�أو التبـريد .و ُنقلت م�ضخّ ـة احلرارة التي كانت يف مبنى
ال�سفارة ال�سابق �إىل املبنى اجلديد وا�ستُخـدمت لتربيد
يتـم تخـزين هـذه امليـاه يف الربكـة
املياه خالل الليل ،حيث ّ
ال�ستخـدامها نهـار ًا .و ُي�ستخدم خالل النهار نظام تهوئة
يتميز بالقدرة على ا�سرتجاع الطاقة ،وذلك للتوفري يف
ّ
جو داخلي مريح يف املبنى.
و�ضمان
الطاقة
ا�ستهالك
ّ

كهرباء �شم�سية واقت�صاد مائي

ُركّ بت على ال�سطح �ألواح فوتوفولطية لتوليد الكهرباء من
الطاقة ال�شم�سية ،وهي ت� ّؤمن نحو  12يف املئة من جميع
احتياجات الكهرباء يف املبنى وتكفي لت�شغيل �أجهزة
الكومبيوتر ،كما توفّ ر ظ ًال لل�سطح .وقد روعيت متط ّلبات
اال�ستدامة يف املراحل كـافـة ،و�صو ًال �إىل اختيار املفرو�شات،
الهولندية املبنى بالأثاث
�إذ زَ ّودت �شركة «جي�سنب»
ّ
املعتمد وفق نظام الإدارة ومراجعة احل�سابات الإيكولوجية
بيئية و�ضعه االحتاد
( )EMASوهو نظام مقايي�س
ّ
الأوروبي.
ونظر ًا ل ّأن الأردن من �أكرث بلدان العامل معاناةً من ندرة
املياه� ،أُعطيت �أهمية ق�صوى للمحافظة على املياه .ويعك�س
م�صمم
التوجه بالذات� ،إذ �إنه باملقارنة مع �أي مبنى
املبنى هذا ّ
ّ
بالطرق التقليدية ،يخفّ �ض  32يف املئة من ا�ستخدام املياه
ال�صاحلة لل�شرب نتيجة اعتماد تركيبات عالية الكفاءة يف
ري احلديقة يكاد ال ي�ستنفد
ا�ستخدام املاء� .أ�ضف �إىل ذلك � ّأن ّ
�شيئ ًا من مياه ال�شرب ( ٪4فقط من اال�ستهالك الأدنى).
مبعدل  48يف املئة
ويتم جتميع مياه الأمطار يف املوقع
ّ
ّ
حملية ال حتتاج
نباتات
اختيار
جرى
وقد
.
الري
يف
�ستخدم
ل ُت
ّ
ّ
�إىل ري كثيـر ،و�أُبقيت الأ�شجار القدمية يف مواقعها حيث
�أمكن.
عمان هو
ب�صورة عامة ،ف� ّإن مبنى ال�سفارة الهولندية يف ّ
يتميز مب�ساحة وا�سعة للمكاتب ويزدان
مرفق جديد بديع ّ
بهند�سة معمارية الفتة .وبف�ضل مراعاة مقايي�س اال�ستدامة
املتوازنة ،كان � ّأول مبنى يف الأردن يُنح �شهادة القيادة يف
■
جمال الطاقة والت�صميم البيئي (.)LEED

فلورنتني في�سر مهند�سة
معمارية هولندية خبرية يف
العمارة امل�ستدامة.
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رحل وجنود
نيزك من الكوكب الأحمر ر�صد �سقوطه َّ

مريخي يف املغرب
ّ
حممد التفراوتي (الرباط)
ا�ستيقظ �سكان منطقة طاطا يف جنوب �شرق
املغرب على دوي انفجارين عظيمني يف الثانية
�صباح ًا من ليلة  18متوز (يوليو)  .2011ويف كانون الثاين
(يناير) � 2012أكد خرباء دوليون �أن حجر ًا نيزكي ًا يبلغ
وزنه �سبعة كيلوغرامات �سقط يف ذلك التاريخ يف املغرب،
وا�صفني هذا االكت�شاف ب�أنه قيم جد ًا للعلوم .وقد و�صف
بالنوع النادر و�أطلق عليه ا�سم «تي�سنت» وهي قرية يف
املغرب.
قامت جمموعة من ثمانية خرباء من جمعية النيازك
 Meteoritical Societyالدولية املرجعية يف هذا املجال،
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على مدى �أكرث من �شهر ،بتحليل �شظايا من هذا احلجر
النيزكي .وخل�صت �إىل �أن م�صدره الكوكب الأحمر،
و�أن هذا االكت�شاف مهم للغاية ب�سبب نوعية هذا احلجر
النيزكي الذي مل يتلوث مبكوثه طوي ًال على كوكب الأر�ض
قبل اكت�شافه.
ويعود الطابع النادر لهذا احلجر املريخي �إىل �أنه اخلام�س
يف ال�سجالت الذي ر�صد �سقوطه �شهود ،من بني نحو
 100نيزك مريخي حمفوظة حالي ًا ،كما �أفاد كارل �آغي،
مدير معهد النيازك يف جامعة نيومك�سيكو الأمريكية،
الذي ا�شرتت م�ؤ�س�سته جزء ًا من احلجر النيزكي يبلغ وزنه
 108غرامات .وهو �أ�ضاف �أن الأ�شخا�ص الذين عرثوا على
�شظاياه باعوها اىل جتار ،وتزاحمت معاهد ومتاحف من
�آذار 2012

البحث عن �شظايا النيزك
املريخي يف ال�صحراء املغربية

جزء من النيزك

بلدان خمتلفة على �شرائها مبا يرتاوح بني  500و 1000دوالر
للغرام الواحد.
و�شرح �آغي �أن بع�ض النيازك حتوي غازات جوية حمتب�سة
داخل مادة زجاجية .وعندما ت�سخن وتنطلق خارج ًا يف
املخترب ويتم قيا�سها تكون مماثلة جلو املريخ الذي قا�سته
امل�سابر املر�سلة اىل الكوكب الأحمر .و�أ�ضاف �أن لكل كوكب
جوه املختلف« ،وهذا مبثابة ب�صمة كوكبية».
�أتى هذا احلجر من تناثر نتج عن ارتطام نيزك ب�سطح
املريخ يف املا�ضي .وميكن �أن ت�سبح احلجارة املريخية
املتناثرة يف الف�ضاء ماليني ال�سنني قبل �أن ت�سقط على
الأر�ض .و�أو�ضح �آغي �أن �سقوط الأحجار النيزكية الآتية من
املريخ على الأر�ض ظاهرة �سجلت كل خم�سني �سنة تقريب ًا،
وكان �آخرها عـام  1962يف نيجرييا� ،أما �أولها فكان يف فرن�سا
عام .1815
رحل يقيمون
ا�ستيقظ
(يوليو)،
متوز
من
الليلـة
تلك
يف
َّ
يف طاطـا وجنود يف املنطقـة الع�سكريـة على دوي قوي
�أكده اجلندي عبدالقادر ،الذي كان يف مهمة على بعد �أربعة
كيلومرتات من مكان �سقوط النيزك .قال �إنه �سمع �صوت ًا
كالرعد ،ثم ر�أى كرة من اللهب الأ�صفر ثم الأحمر والأخ�ضر
قبل ان�شطارها اىل ق�سمني ،لريى بعد ذلك نور ًا عظيم ًا
يجتاح املرتفعات بكاملها ،و�سمع انفجارين قويني جد ًا
مار�س 2012

مع زجمرة مثل الرعد وفرقعة ابتعدت رويد ًا نحو احلدود
اجلزائرية.
قدر اخلرباء �أن النيزك تفتت وو�صل ب�سرعة منخف�ضة
ّ
جد ًا ن�سبي ًا تبلغ نحو �ستة كيلومرتات يف الثانية .وقال
اخلبري املغربي الدكتور �أبهي عبدالرحمن ،رئي�س خمترب
فيزياء وكيمياء املواد ورئي�س ق�سم علم الفلك يف النادي
العلمي بجامعة ابن زهر يف �أكادير ،ان النيزك ،ح�سب نتائج
التحاليل ،تفتت �إىل �شظايا تناثرت على م�ساحة بني منطقة
«الأكالب» ومنطقة «الكيدة» واملناطق املجاورة ،وان بقاياه
موجودة يف �ضواحي مدينة طاطا على خط م�سار دخول
النيزك اىل جو الأر�ض.
وتبقى احتماالت وجود بع�ض هذه القطع النيزكية
مدفونة وحتتاج اىل مزيد من الوقت وعمليات احلفر
والتنقيب .و�سيجرى م�سح جلميـع املناطق املجاورة التي
تبلغ م�ساحتهـا �أكرث من  50كيلومرت ًا مربع ًا م�شي ًا على
الأقدام بحث ًا عن بقايا النيزك ،الأمر الذي �سي�ستغرق زمن ًا
طويالً.
و�أو�ضح عبدالرحمن �أن علم النيازك حديث يف املغرب.
ويعترب خمترب كلية العلوم يف جامعة ابن زهر من املختربات
الأوىل على ال�صعيد الأفريقي يف هذا امليدان ،وفيه نيازك
■
التقـط معظمها يف نواحي ال�صحراء املغربية.

ال�صور :ابهي عبدالرحمن
چﷲ 31

برنامج �أملاين ـ �أردين للأبحاث التطبيقية

�إدارة املياه العربية
يف  13درا�سة جامعية
برنامج «الإدارة املتكاملة للموارد املائية» مبادرة
م�شرتكة بني جامعة كولونيا الأملانية للعلوم التطبيقية
واجلامعة الأردنية .الربنامج ،الذي انطلق عام  ،2004ي�شارك
فيه طالب من دول متعددة ،يعملون على �أطروحات للح�صول
على ماج�ستري يف �إدارة املياه ،تكون موا�ضيعها مرتكزة على
تنمية املوارد املائية يف املنطقة العربية .وينفذ الربنامج معهد
التكنولوجيا و�إدارة املوارد يف املناطق اال�ستوائية التابع جلامعة
كولونيا ،ومركز املياه والطاقة والبيئة يف اجلامعة الأردنية.
و�أو�ضح الدكتور الر�س ريبي ،املدير التنفيذي لربنامج الإدارة
املتكاملة ملوارد املياه يف جامعة كولونيا� ،أن برنامج املاج�ستري
الثنائي الثقافة ُيعدّ املتخ�ص�صني العرب والأوروبيني ال�شباب لتبو�ؤ
منا�صب ريادية م�ستقبلية يف جمال الإدارة املتكاملة ملوارد املياه.
وعلى اخلريجني �أن يكونوا قادرين على �إيجاد حلول مل�شاكل
معقدة و�إدارة م�شاريع متعددة الأوجه مل�ؤ�س�سات و�شركات دولية
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تعمل يف املنطقة العربية .وقال �إن م�شاريع طالب املاج�ستري جتمع
بني املعارف التقنية والإدارية حول موارد املياه ،م�ضيف ًا �أن «مزيج
الطالب العرب والأوروبيني بخلفياتهم العلمية املختلفة يوفر قاعدة
�ضرورية ملعاجلة امل�شاكل املائية بال�شكل املنا�سب .فالطالب
يحللون هذه امل�سائل مبقاربات متنوعة ،ويتو�صلون اىل حلول
ابتكارية جمدية تقني ًا ومالي ًا ومقبولة اجتماعي ًا .ويف كل �سنة
ي�ساهم تنوع م�شاريع املاج�ستري يف تغيري مناذج االدارات القائمة،
من جمرد مهمة مائية اىل ع�صرنة تنعك�س بيئي ًا واقت�صادي ًا
و�سيا�سي ًا».
ً
تخرجوا يف الربنامج هذه ال�سنة ،من الأردن
ثالثة ع�شر طالبا ّ
و�سورية وفل�سطني وال�سودان واليمن و�أملانيا .وال تتوقف �أفكار
امل�شاريع التي عملوا عليها عند �إظهار حدة م�شكلة املياه يف البالد
العربية ،ومدى ت�أثرها بتغري املناخ ،بل تطرح حلو ًال علمية.
هنا عر�ض موجز لهذه امل�شاريع
�آذار 2012

● جعفر اخلطيب� ،سورية :تناولت درا�سته ا�ستخدام
نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISلر�سم خرائط املواقع
املنا�سبة لتقنيات ح�صاد مياه الأمطار وتغذية املخزون
اجلويف الذي تعر�ض ال�ستخراج مفرط جتاوز التجدد
الطبيعي .وتو�صي الدرا�سة ب�إ�سناد م�س�ؤوليات �أكرب اىل
البلديات واملزارعني للم�شاركة يف �أي م�شروع مقرتح الدارة
مكامن املياه.
● هاين اخلويل ،اليمن :در�س م�س�ألة ا�ستغالل املياه
من دون دفع ر�سومها ،وتخفي�ض ذلك من خالل �إ�شراك
القطاع اخلا�ص .وتعاين �سلطة املياه يف منطقة مادبا
الأردنية من ارتفاع م�ستويات ا�ستخدام املياه بال مقابل
حتى تعدت  45يف املئة .ف�أ�سندت اىل �شركة خا�صة خدمات
�أدت اىل زيادة العائدات واحلد من اخل�سائر وخف�ض �إهدار
املياه بن�سبة  32يف املئة خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
التطبيق.
● رونزا املرجي ،الأردن :تطرقت اىل التكيف مع تغري
املناخ وحت�سني �إدارة مياه الري .وحددت درا�ستها �إجراءات
ميكن �أن يتخذها املزارعون املحليون يف و�سط وادي الأردن
ت�صدي ًا للتقلبات املناخية ال�سلبية التي ت�ؤثر يف توافر مياه
الري ونوعيتها .ومن ذلك الري بالتنقيط وزراعة حما�صيل
ال حتتاج �إىل ري كثري.
● فاطمـة املحمد� ،سوريـة� :أجرت درا�سة حول
حتديد و�إدارة م�صادر التلوث املحتملة يف �أعلى قنـاة امللك
عبـداللـه ،التي تعترب العمود الفقري لنظام تزويد املياه
يف �شمال وادي الأردن .ووجدت �أن م�شكلة �شح املياه يف
املنطقة �سوف تتفاقم خالل العقود املقبلة ب�سبب النمو
ال�سكاين ال�سريع والتنمية الزراعية وال�صناعية وتغري
املناخ.
● مي�س ال�صواحلة ،الأردن :تناولت درا�ستها �إدارة
النفايات الناجتة من ا�ستخراج زيت الزيتون يف معا�صر
حمافظة عجلون .ومنها النفايات ال�صلبة التي ت�ستخدم
كوقود ،والنفايات ال�سائلة التي تلوث الرتبة واملياه اجلوفية
وال�سطحية .واقرتحت الدرا�سة خطة مالية لتقدير جدوى
�إنتاج كميات كبرية من م�سحوق الفحم املن�شط من النفايات
ال�صلبة الناجمة عن ع�صر الزيتون� ،إذ تبني �أنه ميت�ص
امللوثات من مياه ال�شرب واملياه املبتذلة.
● رامون برنتفوهرر� ،أملانيا :در�س منذجة ت�أثريات
ا�ستخدام الأرا�ضي على نوعية املياه اجلوفية والتلوث
بالنيرتات يف م�ستجمع مياه نبع رحوب ،الذي يزود املياه
لقرية مغري قرب �إربد .وت�شري الدرا�سة اىل �أن التو�سع
العمراين ي�ؤثر كثري ًا على هيدرولوجيا املياه اجلوفية،
ويخف�ض جتددها يف م�ستجمع النبع الذي ي�شهد حاالت
تلوث بالنيرتات نتيجة الن�شاط الزراعي .وقد �أو�صت
بت�أمني احلماية ملنطقة امل�ستجمع.
● حممود حماد ،فل�سطني� :أجرى درا�سة حول
اجلزء الأ�سفل من م�ستجمع مياه حو�ضي الكلت والنعيمة
يف �أريحا ،الذي يعاين من زيادة يف الطلب ال ميكن
تلبيتها ب�سبب الن�شاط الزراعي املكثف وارتفاع الطلب
على املياه .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه ميكن حل امل�شكلة
عرب خطة الدارة متكاملة للموارد املائية جتمع بني
ح�صاد مياه الأمطار ،وحتلية مياه الآبار اجلوفية املاحلة
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و�إعادة ت�أهيلها ،و�إعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف املعاجلة،
واالقت�صاد يف ا�ستخـدام امليـاه ،وتقلي�ص فاقـد امليـاه من
ال�شبكـات العامة .
● حممد خليفة ،ال�سودان :قام بتحليل ت�أثر جتدد
املياه بتغري املناخ يف حو�ض الق�ضارف املائي ،وهو من �أهم
الركائز االقت�صادية يف �شرق ال�سودان .وتبني من نتائج
ال�سيناريوهات املعتمدة يف هذه الدرا�سة �أن املياه اجلوفية
يف احلو�ض تت�أثر ب�أي تغري يف املناخ .لذلك و�ضعت خريطة
تبني �أف�ضل املواقع الدارة جتدد املخزون املائي ك�إجراء
للتكيف مع تغري املناخ.
● مـرييا مي�شال�شيك� ،أملانيا :قدمت حتلي ًال اجتماعياً
واقت�صادي ًا لتقنيات االقت�صاد باملياه على امل�ستوى املنزيل
عمان .وقد �أجرت م�سوحات للمنازل ومقابالت مع
يف ّ
ال�سكان لتحديث البحوث القائمة ،ور�سم �صورة �شاملة
للو�ضع ،وتقدمي اقرتاحات التخاذ اجراءات ت�ستهدف ادارة
الطلب على املياه .و�أو�صت الدرا�سة بجملة من التقنيات
لتخفي�ض اال�ستهالك املنزيل يف العا�صمة بن�سبة  29يف
املئة يف حال اعتمادها.
● غدير حممد ،اليمن :كان مو�ضوع درا�ستها حت�سني
ا�سرتاتيجيات ح�صاد املياه يف مدينة تعز اليمنية ،التي
تعاين من ال�شح ،ومع ذلك تنفق مبالغ طائلة لإقامة
م�شاريع جتنبها خطر الفي�ضانات .لذلك فهي بحاجة ما�سة
اىل تقنيات ح�صاد مياه الأمطار و�إعادة ا�ستخدام مياه
ال�صرف كم�صدرين بديلنيُ .ح�سبت جميع الكميات التي
ميكن ح�صادها من �سطوح املنازل بناء على خرائط نظم
املعلومات اجلغرافية وتقنيات �أخرى .وتبني �أن ح�صاد
املياه م�شروع جمد اقت�صادي ًا ،اذ تقدر كلفة املرت املكعب بنحو
حتمل ال�سكان.
دوالر واحد ،وهي يف قدرة ّ
● مايكا مولر� ،أملانيا :حللت ا�سرتاتيجية احلد من
عمان .فالقطاع املائي الأردين يواجه حتديات
فاقد املياه يف ّ
كبرية للحفاظ على املوارد املائية املحدودة وزيادتها ،ف�ض ًال
عن �سوء ادارة م�صالح املياه .وقد �أو�صت الدرا�سة بالتحول
اىل ا�سرتاتيجية ا�ستباقية ،مبا فيها ا�شراك اجلمهور،
لتحقيق تخفي�ض كبري يف هدر املياه بطريقة م�ستدامة
و�صون الأمن الغذائي واملائي يف البالد.
● يوردي نيدر� ،أملانيا :هدفت درا�سته اىل تقييم
ا�ستدامة م�شروع للري مبياه ال�صرف تديره جمعية ال�سد
الأحمر العادة ا�ستخدام املياه .ت�أ�س�ست اجلمعية ،التي
ت�ضم �أفراد ًا من املجتمع املحلي يف وادي مو�سى قرب برتا،
�ضمن مبادرة لتعزيز �إعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف يف
الأردن .وبينت الدرا�سة �أن للم�شروع �أثر ًا �إيجابي ًا على
�أع�ضاء اجلمعية من الناحية االجتماعية ـ االقت�صادية،
وميكن �أن يكون م�ستدام ًا.
● فيليب �شولر� ،أملانيا :تناول بحثه التوازن
الهيدرولوجي يف م�ستجمع مياه نبع جعيتا الذي يلبي
نحو  63يف املئة من الطلب على املياه العذبة يف العا�صمة
اللبنانية بريوت .ويت�أثر التفاوت املو�سمي لت�صريف النبع
بت�ضاري�س م�ستجمع مياهه وو�ضعه اجليولوجي والظروف
املناخية .وقد �أو�صت الدرا�سة باال�ستفادة من اجلريان
ال�سطحي ملياه الأمطار ،وذلك ببناء �سدود الحتجاز املياه
■
اجلارية وتخزينها خالل مو�سم الأمطار.
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ر�أي

من برلني  1995اىل الدوحة 2012

ح�صان طروادة
وحمادثات تغري املناخ
بقلــم حممد م�صطفى اخلياط

الدكتور حممد م�صطفى اخلياط
مدير ال�ش�ؤون التقنية يف هيئة
الطاقة اجلديدة واملتجددة يف
م�صر.
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يف كل عام يحت�شد ممثلو الدول حتت راية «م�ؤمتر
الأطراف» ،غنيها وفقريها� ،أبي�ضها و�أ�سودها.
كان الأول عام  1995يف برلني ،فجنيف عام  ،1996ثم
توالت امل�ؤمترات ال�سنوية ،و�صـ ً
وال �إىل امل�ؤمتر املقبل الذي مت
االتفاق على عقده يف العا�صمة القطرية الدوحة نهاية �سنة
 .2012ويف م�سرية هذه امل�ؤمترات اكت�سب م�ؤمتر كيوتو يف
اليابان عام � 1997أهمية خا�صة ،مردها الإعالن عن جمموعة
التزامات من  38دولة �صناعية و 11دولة من و�سط و�شرق
�أوروبا بخف�ض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنحو  5.2يف املئة
عما كانت عام  ،1990وذلك يف فرتة التزام تبد أ� من  2008حتى
 .2012وعرف هذا االجراء يف ما بعد با�سم «بروتوكول كيوتو
لالتفاقية الإطارية لتغري املناخ».
ومـع اقرتاب مدة االلتزام من نهايتها اكت�سبت
االجتماعات اهتمام ًا متزايد ًا ،وترقب اجلميع �إجابة عن
�س�ؤال :ماذا بعد؟ وما �إن جاءت قمة دوربان يف جنوب
�أفريقيا يف كانون الأول (دي�سمرب)  2011حتى حب�س اجلميع
�أنفا�سهم .ومع مرور �أيام امل�ؤمتر من دون �إجابة ت�سرب الي�أ�س
اىل النفو�س ،حتى انبلج �صباح احلادي ع�شر من ذلك ال�شهر
ي�صحبه احلل الو�سط املتمثل يف االتفاق على معاهدة مناخ
تدخل حيز النفاذ �سنة  2020مب�شاركة الدول النا�شئة ،مع
متديد بروتوكول كيوتو خم�سة �أعوام �أخرى .ولكن ماذا يعني
التمديد ،مبعزل عن م�شاركة الدول امل�س�ؤولة عن نحو ثلثي
االنبعاثات (الواليات املتحدة ،كندا ،ال�صني ،الهند)...؟
ب�صفة عامة ،ت�سعى الدول املتقدمة �إىل �إلزام الدول النامية
بتكاليف خف�ض االنبعاثات وبجهود التكيف مع التغريات
املناخية ،متعللة ب�أن ال�صني والهند تنفثان  30يف املئة من
االنبعاثات الدولية ،ما يعادل انبعاثات دول االحتاد الأوروبي
جمتمعة باال�ضافة اىل الواليات املتحدة .وترد ال�صني والهند
ودول نامية �أخرى ب�أن ما �سببته الدول املتقدمة من م�شاكل
بيئية خالل ع�شرات ال�سنني كفيل مبطالبتها بت�صحيح ما
�أف�سدته.

خا�ص بـ«البيئة والتنمية»©
الر�سم ّ
من لو�سيان دي غروت

م�ؤمتر الأطراف الثالث ع�شر

�أقرت الدول امل�شاركة يف م�ؤمتر تغري املناخ يف كانون الأول
(دي�سمرب)  2007يف جزيرة بايل ب�إندوني�سيا «خـريطة
طريق بايل» ،بهدف حتديد االلتزامات املقررة على دول
امللحق الأول ( )Annex 1متهيد ًا لعر�ضها يف م�ؤمتر
كوبنهاغن عام  .2009وقد �أظهر م�ؤمتر بايل ،الذي حمل
الرقم الثالث ع�شر ( ،)COP-13الرغبة يف اطالق عملية
متكاملة للتمكن من تطبيق املعاهدة من خالل �إجراء
تعاوين يخدم على املدى الطويل .وذلك بو�ضع برنامج عمل
تنفيذي خلف�ض االنبعاثات ،وتعزيز خطط العمل الوطنية
ملكافحة تغري املناخ ،وتوفري املوارد لنقل تكنولوجيات الطاقة
املتجددة.
وتت�ضمن �إجراءات التخفيف من حدة تغري املناخ اتخاذ
�إجراءات وطنية مالئمة ( )NAMAومنهجيات تعاون
قطاعية ( ،)CSAواتخاذ �إجراءات طبق ًا لطبيعة قطاعات
اال�ستهالك.
بعد م�ؤمتر بايل عقدت �أربعة اجتماعات رئي�سية كان
�آخرها يف بوزنان يف كانون الأول (دي�سمرب)  ،2008ركزت
على اتخاذ الدول النامية اجراءات وطنية �ضمن خطط
التنمية امل�ستدامة للحد من تغري املناخ� .إال �أن الوثيقة
ال�صادرة عن قمة بوزنان ن�صت �صراحة على �أن تدعم
الدول املتقدمة الإجراءات التي تتخذها الدول النامية.
هكذا �أ�صبحت امل�ساندة �أمر ًا م�شكوك ًا فيه ،مع ن�ص غام�ض
ال يتعدى كلمة «دعم» ،متتد من تدريب املتخ�ص�صني يف
الدول النامية اىل التمويل القادر على �إ�ضفاء �صفة القبول
االقت�صادي على م�شاريع مكافحة تغري املناخ.
من ثم جند �أن م�ؤمتر بايل اقرتن مع «ح�شر» الدول
النامية يف امل�س�ؤولية العاملية جتاه �إجراءات مكافحة تغري
املناخ .فارت�سمت مالمح باهتة �أول الأمر� ،سرعان ما �أخذت
تت�ضح �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،لترتدد على الأفواه �إجراءات NAMA
بد ًال من � CDMأي �آلية التنمية النظيفة .و�شتان ما بني
�آذار 2012

ر�أي
اللفظـتني ،فالأوىل تنطوي على �أعباء تتحملها الدول
النامية على قدم امل�ساواة مع الدول املتقدمة ،بعد �أن كانت
�آلية التنمية النظيفة تلزم الدول املتقدمة فقط.

الإجراءات الوطنية

ا�ستخدمت خطة العمل التنفيذية يف بايل كلمة «�إجراءات»
( ،)Actionsوهي كلمة مطاطة ك�أختها ال�سابقة «دعم»،
وتعني بب�ساطة «�أي ن�شاط» ،بداية من الإعالن عن �سيا�سات
وطنية �إىل تنفيذ امل�شروعات� ،أي �أننا ال نتحدث عن �إجراءات
حمددة .ي�أتي هذا متزامن ًا مع �صدور دعوات لبع�ض الإجراءات
الطوعية ،ف�أو�سرتاليا تطالب بو�ضع جداول وطنية تت�ضمن
تنفيذ �إجراءات «ما» حتى �سنة  2050كالتزامات للمكافحة،
واليابان ترى الربط بني ما تنوي الدول القيام به وقدرتها
املاية على التنفيذ� ،أما االحتاد الأوروبي فيطالب الدول النامية
بو�ضع ا�سرتاتيجيات تنمية منخف�ضة الكربون تخف�ض
انبعاثاتها بن�سب ترتاوح بني  15و 30يف املئة بحلول �سنة 2020
مقارنة ب�سنة  ،2012وهو ما ت�سانده الواليات املتحدة.
باال�ضافة اىل الإجراءات املتعددة التي ميكن �إمتامها من
خالل امل�شاركة الطوعية ،تتبنى دول عدة امل�ستويات الثالثة
التي عرفها االحتاد الأوروبي ،وهي� :إجراءات �أحادية تتخذ
ب�شكل منفرد من جانب الدولة وتنفذها من مواردها اخلا�صة،
و�إجراءات مدعومة تركز على التكنولوجيا و�سبل التمويل
وبناء القدرات ،و�إجراءات �إ�ضافية تُدعم من �سوق الكربون.
يف هذا ال�صدد� ،أقرت خطة بايل التنفيذية �إجراءات
للقيا�س والتوثيق والتحقق من ال�سيا�سات والتدابري والدعم
املايل والتكنولوجي الذي تقدمه الدول ال�صناعية اىل الدول
النامية� .إال �أن معايري جودة التقارير مل حتدد بعد.
وبا�ستقراء تلك التوجهات جند بروز اتفاق عام نحو �إلزام
الدول النامية .وللبدء يف هذا التوجه ،اتخذت الدول ال�صناعية
مواقف تراوح من الت�شدد كما يف موقف االحتاد الأوروبي
والواليات املتحدة� ،إىل اللني املمزوج بتحديد التزامات على
الدول النامية كما يف دعوتي نيوزيلندا واليابان .وبني هذا
وذاك تراوح الدول النامية داعية الدول ال�صناعية اىل االلتزام
مب�س�ؤولياتها ،راف�ضة االكتفاء بالتزام خم�س �سنوات كتكفري
عن احلقبة الطويلة ال�سابقة من االنبعاثات.

التمويل ونقل التكنولوجيا

يظل جانب التمويل �أكرث اجلوانب غياب ًا يف حمادثات
مكافحة تغري املناخ .فعلى رغم �أن املادة الرابعة من املعاهدة
الإطارية لتغري املناخ واملادة احلادية ع�شرة من بروتوكول
كيوتو تطالبان دول امللحق الأول بتقدمي املزيد من املوارد
املالية للدول النامية لتنمية م�شاريعها النظيفة� ،إال �أن هذه
تلق �آذان ًا �صاغية .ولعل ال�سبب الرئي�سي للعجز
املطالبات مل َ
يف تدبري املوارد املالية الكافية هو تخ�صي�ص دول غري امللحق
الأول م�ساهمات مالية لأغرا�ض حمددة ،لذا اقرتحت الرنوج
�إجراء مزايدات دولية على كميات الكربون املج َّنبة ،ودعت
�سوي�سرا �إىل فر�ض �ضريبة على انبعاثات الكربون.
حدث �أي�ض ًا تقدم ملمو�س يف ميثاق كوبنهاغن ب�ش�أن
املقرتحات ال�سابقة .فامليثاق يتوقع جمع  30بليون دوالر
من م�صادر جديدة لأن�شطة التكيف ومنع االنبعاثات
خالل الفرتة من  2010حتى  ،2012باال�ضافة اىل التزام
مار�س 2012

الدول ال�صناعية تدبري  100بليون دوالر حتى �سنة .2020
كما دعا امليثاق اىل ت�أ�سي�س «�صندوق كوبنهاغن الأخ�ضر
للمناخ» ككيان عامل يف �آليات التمويل ،لدعم م�شاريع
املعاهدة وبراجمها و�سيا�ساتها ،و�أن�شطة الدول النامية
يف مكافحة تغري املناخ ،و�إجراءات املواءمة وبناء القدرات
وتنمية التكنولوجيا� .إال �أن امليثاق ال يت�ضمن �أي تفا�صيل عن
�آليات تفعيل التمويل .وعلى غرار املوا�ضيع املالية ،عوجلت
موا�ضيع نقل التكنولوجيا ب�أولوية متدنية.
يبقى عدم التوافق يف العالقة بني �آليات التكنولوجيا
و�آليات التمويل امل�ستقبلية .ويبدو االختالف �أي�ض ًا حول
نقل �أ�صول امللكية الفكرية ،يف وقت ت�صر الدول املتقدمة
على تطبيق «اتفاقية حماية امللكية الفكرية» ب�ش�أن الأبحاث
والتنمية ون�شر التكنولوجيا.

«تكتيك» الدول املتقدمة

طبق ًا خلطة بايل ،ف�إن املفاو�ضات احلالية ب�ش�أن م�ستقبل املناخ
تت�ضمن اعتبارات وطنية خلف�ض انبعاثات الدول النامية،
من خالل التكنولوجيا املالئمة و�آليات التمويل و�إعداد الأفراد
يف �إطار قابل للقيا�س والتحقق والتوثيق .وعلى كل حال ،مل
تت�ضمن خطة بايل التنفيذية وال املفاو�ضات التي تلتها تعريف ًا
حمدد ًا للإجراءات الوطنية املالئمة للمكافحة العتمادها
ك�إجراءات خلف�ض االنبعاثات.
وعلى اجلانب امل�ؤ�س�ساتي ،ينتظر �أن ت�ؤدي الإجراءات
الطوعية �إىل ح�شد دول ال�شمال واجلنوب مع ًا ،مبعنى
ا�ستخدام موارد ال�شمال يف اتخاذ �إجراءات لدى دول
اجلنوب .ينتظر �أي�ض ًا �أن تكون هناك كيانات فنية تعمل
على �إعداد التقارير و�صياغة الفرو�ض واملنهجيات املتوقع
ا�ستخدامها ،ومن ثم ينتظر �أن تتم مثل هذه الإجراءات وفق
معايري دولية.
تختلف وجهات نظر الدول النامية من حيث اتخاذ
�إجراءات طوعية ملكافحة تغري املناخ .ف�إندوني�سيا وكوريا
اجلنوبية وجنوب �أفريقيا ترحب باتخاذ تلك الإجراءات ،يف
حني ت�أخذ الربازيل وال�صني موقف ًا معاك�س ًا من هذا املبد�أ،
فتنظران �إىل تلك الإجراءات كخطوة جتاه امل�ساهمة يف
حماية املناخ تختلف عن الإجراءات التعوي�ضية املتعارف
عليها يف �آلية التنمية النظيفة ،حيث د�أبت هذه ال�سوق على
�شراء دول امللحق الأول لوفورات الكربون من دول غري املرفق
الأول مما ميكن �أن يدخل حت�سن ًا طفيف ًا على اقت�صاديات
امل�شروع.
وعلى رغم االتفاق على �ضرورة حتمل الدول كافة
مل�س�ؤولياتها ،فعلى الدول النامية �أن تعي �آليات حترك الدول
املتقدمة ،فهي ت�سعى لو�ضع �أعباء على كاهل الدول النامية
وتكبيلها بامل�س�ؤوليات ،مع حماوالت للتمل�ص من التزامات
نقل التكنولوجيا والدعم املادي تعوي�ض ًا عن امل�س�ؤولية
التاريخية للدول ال�صناعية.
�إن الرتاخي يف مواجهة هذه التحركـات �سوف ي�ؤدي
�إىل و�ضع �أعباء مادية قد ال يتحملها كثري من الدول النامية
الفقرية .ورمبا تطورت الآليات لنجد �آليات �إلزام للحفاظ
على البيئة تتحرك م�صحوبة بقوات دولية جتاه الدول غري
امللتزمة بيئي ًا ،لت�صبح البيئة ح�صان طروادة القرن احلادي
■
والع�شرين.
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�أربعة م�شاريع لطاقة �شم�سية
من ال�صحارى العربية �إىل العامل

انطالقة «ديزرتـك»
خالل �ست �ساعات ت�ستقبل ال�صحارى طاقة من
ال�شم�س تفوق ما ينتجه الب�شر خالل �سنة .وتعمل
م�ؤ�س�سة  Desertecعلى ا�ستغالل �شم�س ال�صحارى
العربية لتوليـد الكهـرباء من �أجـل ت�أمينها حملي ًا وت�صدير
الفائ�ض �إىل �أوروبا .وقد ت�أ�س�ست هذه املبادرة عام 2009
بهدف حتويل منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�إىل مو ّلد عمالق للطاقة ال�شم�سية .هنا موجز مل�شاريعها
الأربعة الأوىل:

م�شروع لتوليد  500ميغاواط يف املغرب

احللقة الأوىل يف ال�سل�سلة م�شروع يف املغرب لتوليد الطاقة
ال�شم�سية بقدرة  500ميغاواط ،تقدر كلفته بنحو  2.8بليون
دوالر .وقد �أعلن �إرن�ست رو�ش من �شركة «ميونيخ ري»
للت�أمني و�إعادة الت�أمني ،التي �أطلقت مبادرة «ديزرتك»
ال�صناعية� ،أن تنفيذ امل�شروع �سيبا�شر هذه ال�سنة  .ومن
املتوقع �أن يبد�أ �إنتاج الكهرباء �سنة  ،2014لكن بالت�أكيد يف
موعد ال يتجاوز �سنة .2016

«مدغريد» تن�ضم �إىل خطة ديزرتك

وقعت «ديزرتك» اتفاقية لتقـوية التعاون مع �شبكة
 MedGridالتي ت�ضم �شركات الطاقة املتجددة الأكرث
طموح ًا يف املنطقة ،وهي ت�ساعد  20بلد ًا متو�سطيـ ًا على
درا�سة كيفية ت�صدير خم�سة جيغاواط ( 5000ميغاواط)
من الطاقة �إىل �أوروبا ،ما ينطوي على حتديات تقنية
واقت�صادية وم�ؤ�س�سية هائلة .وقال �أندريه مرلني ،رئي�س
جمل�س �إدارة «مدغريد»� ،إن الربط الكهربائي حيوي
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لتطوير الطاقات املتجددة يف بلدان ال�شرق الأو�سط واملغرب
العربي.

ت�صدير الطاقة ال�شم�سية من اجلزائر
�إىل االحتاد الأوروبي

وقعت �شركة «�سونلغاز» التي متلكها احلكومة اجلزائرية
مذكرة تفاهم مع مبادرة «ديزرتك» لت�صدير الطاقة
ال�شم�سية �إىل االحتاد الأوروبي .وتعهدت اجلزائر ب�إنتاج
نحو  40يف املئة من طاقتها من م�صادر متجددة بحلول
�سنة  ،2030عازمة �أن تنفق عليها  20بليون دوالر.

تون�س تنتج  2جيغاواط من ال�شم�س

�أعلنت تون�س عن اتفاقية «ديزرتك» الرابعة ،التي هي
الأكرث طموح ًا� ،إذ �ستبني �أكرب حمطة للطاقة ال�شم�سية يف
العامل بقدرة  2000ميغاواط .هذا امل�شروع هو �ستة �أ�ضعاف
حجم �أكرب م�شروع للطاقة ال�شم�سية املكثفة يتم بنا�ؤه حتى
الآن ،و�أكرب بنحو �أربع مرات من �أكرب حمطة حرارية يف
تون�س.
حمطة الطاقة احلرارية ال�شم�سية املكثفة TuNur
ال�ضخمة ،التي �ستبلغ قدرتها  2جيغاواط وتتوىل �إن�شاءها
�شركة «نـور �إنـرجي»� ،سوف تنتج الطاقة ال�شم�سية
نهار ًا حتت �شم�س تون�س احلارة بوا�سطة مرايا مقعرة
«هيليو�ستات» تركب على �أعمدة فوالذية وتعك�س �أ�شعة
ال�شم�س �إىل حمطة ا�ستقبـال .و�سوف يتم تخزين بع�ض
احلرارة يف �أمالح ذائبة لت�أمني الطاقة الكهربائية خالل
■
الليل.
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«�أفد» يف املنتدى الوزاري البيئي العاملي

�شارك املنتدى العربي للبيئة
والتنمية يف اجتماعات املنتدى
الوزاري البيئي العاملي وجمل�س
�إدارة ب��رن��ام��ج الأمم املتحدة
للبيئة ،ال��ت��ي ع��ق��دت يف مقر
الربنـامج يف نريوبـي ب�ين 20
ـ � 22شباط (ف�براي��ر) .ح�ضر
امل���ؤمت��ر ال����دويل ،ال���ذي ناق�ش
االق��ت�����ص��اد الأخ�����ض��ر يف �سياق
التنمية امل�ستدامة واجتثاث
الفقر ،مندوبون من  162بلداً،
بينهم �أكرث من  120وزيراً .ور�أ�س
املجموعة العربية وزي��ر البيئة
ال�����س��وداين ح�سن عبـدالقـادر
هـالل ،و�ضمت وزراء ور�ؤ�ساء
هيئات بيئية من م�صر والعراق
واالم��ارات والكويت وال�سعودية
وع���م���ان واجل����زائ����ر وال��ي��م��ن
وفل�سطني.
وحتدث �أمني عام املنتدى جنيب
�صعب يف طاولة وزارية م�ستديرة
م��و���ض��وع��ه��ا «دور االق��ت�����ص��اد
الأخ�ضر يف التنمية امل�ستدامة
والق�ضاء على الفقر» ،ر�أ�سها
وزير البيئة الإ�سباين فردريكو
رام��و���س دي �أرام��ا���س ،رئي�س
جمل�س حكام «يونيب»� .أدار
النقا�ش �شا زوك��ان��غ �أم�ين عام
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة ،و�شاركت فيه ادنا
موليوا وزي��رة املياه والبيئة يف
مار�س 2012

جنوب �أفريقيا ،ويانز بوتكنيك
م��ف��و���ض ال��ب��ي��ئ��ة يف االحت����اد
الأوروبي .وقد عر�ض �صعب �أبرز
نتائج تقرير «�أفد» حول االقت�صاد
الأخ�ضر ،مركزاً على فر�ص العمل
التي ميكنه �أن يوفرها .كما �أ�شار
اىل اهتمام متزايد باملو�ضوع يف
املنطقة العربية ،م�شيداً باملبادرة
الوطنية يف االقت�صاد الأخ�ضر التي
�أطلقتها دولة االمارات م�ؤخراً.
ويف ج��ل�����س��ة ال��ن��ق��ا���ش ،دع��ت
الوزيرة �إدن��ا موليوا اىل تعزيز
ال�شراكات بني القطاعني العام
واخل��ا���ص و�ضمان ال�سيا�سات
املالية الرا�سخة لدعم التحول
اىل اقت�صاد �أخ�ضر .ودع��ا يانيز
بوتكنيك اىل ح�شد الأم���وال من
م�صادر غري تقليدية لت�سهيل
انتقال �سل�س اىل اقت�صاد �أخ�ضر،
خ�صو�ص ًا يف العامل النامي.
وك��ان املنتدى العربي للبيئة
والتنمية �أطلق مبادرته العربية
االقليمية لالقت�صاد الأخ�ضر
خالل الدورة ال�سابقة للمنتدى
ال����وزاري البيئي العاملي التي
عقدت يف نريوبي العام املا�ضي.
و���ش��ارك «�أف���د» يف االجتماعات
التن�سيقية اليومية التي عقدها
وزراء البيئة العرب يف منتدى
نريوبي ،و�أبرم اتفاقات تعاون مع
بع�ض اجلهات امل�شاركة.

ندوة عمان ـ كولونيا حول املياه
«النمو الأخ�ضر وموارد املياه يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا»
عمان نظمتها
كان عنوان ندوة يف ّ
جامعة الأردن وجامعة كولونيا للعلوم
التطبيقية ،برعاية الأمرية �سمية
بنت احل�سن .حتدث يف الندوة 15
خبري ًا .و�شملت املوا�ضيع مناذج النمو
االقت�صادي للمنطقة العربية ،وكفاءة
املوارد ،وقيمة الر�أ�سمال الطبيعي،
وابتكارات لتطبيق منوذج النمو
الأخ�ضر.
�ألقى �أمني عام «�أفد» جنيب �صعب كلمة
رئي�سية ،تناول فيها العالقة بني الإدارة
املائية ال�سليمة والنمو الأخ�ضر ،بناء
على تقارير «�أفد» .وقال« :ال ميكننا

حتى �أن نحلم بتحقيق منو م�ستدام
�إذا مل نواجه جدي ًا م�س�ألة �إدارة موارد
املياه» .وقد تبنت الوفود على نطاق
وا�سع نتائج وتو�صيات تقرير «�أفد»
حول «االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي
متغري» .و�شارك يف مناق�شة التقرير
املهند�س خالد الإيراين ،ع�ضو جمل�س
�أمناء «�أفد» ووزير البيئة والطاقة
ال�سابق يف الأردن.
وقدم طالب من برنامج املاج�ستري
الأردين ـ الأملاين حول «الإدارة املتكاملة
ملوارد املياه للمحرتفني ال�شباب العرب
والأملان» ملخ�صات لأبحاثهم التي
تناولت جمموعة من امل�شاكل املائية
بهدف �إيجاد حلول لها.

خالد الإيراين يحاور املتحدثني

«�أفد» يلهم العمل االقليمي:
مبادرة االقت�صاد الأخ�ضر يف الإمارات
بد�أت مبادرة االقت�صاد العربي الأخ�ضر ،التي �أطلقها املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) ،تثمر على �أعلى امل�ستويات ال�سيا�سية يف املنطقة .فقد �أعلنت الإمارات
العربية املتحدة يف  15كانون الثاين (يناير)  2012مبادرتها الوطنية لتحويل اقت�صاد
البالد حتت �شعار «اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة» .وت�سعى هذه املبادرة اىل جعل
االمارات «مركز ًا عاملي ًا ومنوذج ًا ناجح ًا لالقت�صاد الأخ�ضر اجلديد ،مبا يعزز من
تناف�سيتها وا�ستدامة التنمية التي تعي�شها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة»،
وفق ما ذكره ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء وحاكم دبي.
ي�أتي االعالن عن مبادرة االقت�صاد الأخ�ضر يف االمارات على �أثر �صدور تقرير «�أفد»
بعنوان «االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي متغيرّ » يف ت�شرين الأول (�أكتوبر)
 .2011وهذا التقرير جزء من مبادرة االقت�صاد العربي الأخ�ضر التي �أطلقها املنتدى
وت�سعى اىل التحول من االقت�صاد االفرتا�ضي القائم على امل�ضاربات العقارية واملالية
وا�ستنزاف املوارد اىل االقت�صاد الواقعي القائم على النمو امل�ستدام املرتافق مع
ا�ستثمار منتج يخلق فر�ص عمل جديدة.
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اجتماع اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية اجتماعها ن�صف ال�سنوي يف فندق
الربي�ستول يف بريوت ،برئا�سة الدكتور عبدالرحمن العو�ضي ،وم�شاركة �سامر يون�س ،ونزيه زيدان،
وجميد جعفر ،ومارون �سمعان ،و�أحمد النعيمي ،وفادي فواز ،والأمني العام جنيب �صعب .بحث
االجتماع يف برامج املنتدى ل�سنة  2012وترتيبات انعقاد م�ؤمتره ال�سنوي ،واتخذ القرارات املنا�سبة
يف امل�سائل االدارية واملالية .ومت حتديد تاريخ انعقاد امل�ؤمتر املقبل يف 15ـ 16ت�شرين الثاين (نوفمرب)
 2012يف بريوت ،ومو�ضوعه الب�صمة البيئية يف البلدان العربية .ومت ت�شكيل جلنة لتنمية املوارد
برئا�سة �سامر يون�س.

�أع�ضاء جدد
ان�ضمت �إىل ع�ضوية املنتدى العربي للبيئة
والتنمية عن فئة املجتمع املدين �أربع جمعيات
�أهلية هي :اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة،
جمعية البحرين الن�سائية للتنمية االن�سانية،
جمعية حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة ـ
دم�شق ،جمعية اليد اخل�ضراء .هنا نبذة عن
هذه اجلمعيات:

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

ت�أ�س�ست اجلمعية امللكية
حلماية الطبيعة عام
 1966كم�ؤ�س�سة تطوعية
غري حكومية ،برئا�سة الراحل امللك احل�سني كرئي�س
ال�شرف الأعلى .وفو�ضت احلكومة الأردنية اىل
اجلمعية م�س�ؤولية حماية احلياة الربية والتنوع
احليوي يف اململكة ،فباتت من �أوىل امل�ؤ�س�سات التي
تتمتع بهذا التفوي�ض يف ال�شرق الأو�سط والعامل .وقد
ك�سبت اجلمعية �شهرة عاملية لريادتها يف تكامل برامج
حماية الطبيعة مع التنمية االقت�صادية ـ االجتماعية.

جمعية البحرين الن�سائية للتنمية االن�سانية
تهدف جمعية البحرين الن�سائية للتنمية
الإن�سانية اىل تنفيذ م�شاريع وبرامج
نوع ّية تتالءم مع خمتلف �شرائح
املجتمع .وت�ؤمن اجلمعية ب�أنّ التنمية
الإن�سانية هي طريق االرتقاء ،وبها تدور عجلة
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الإبداع .وتتمحور ر�ؤيتها حول متكني كوادر قيادية
يف م�سرية التنمية الإن�سانية والبيئية .ومن �أهدافها
احل�س باملواطنة البيئية لدى الفرد واملجتمع.
تعميق ّ

جمعية حماية البيئة
والتنمية امل�ستدامة ـ دم�شق

منذ العام  ،2002تعمل جمعية حماية
البيئة والتنمية امل�ستدامة يف دم�شق
على تعزيز االهتمام والوعي ب�ش�ؤون
البيئة وحماية املوارد الطبيعية ،وتوعية
املواطنني بالأخطار التي ميكن �أن تنجم عن امللوثات
البيئية وهدر املوارد .وهي تعمل بالتن�سيق والتعاون
مع الوزارات واجلهات املعنية ومع اجلمعيات العربية
وو�سائل الإعالم لتنظيم حمالت التوعية البيئية.

جمعية اليد اخل�ضراء

ت�أ�س�ست جمعية اليد اخل�ضراء عام
 ،2001وجتمع حالي ًا �أكرث من 218
متطوع ًا من �أنحاء لبنان ،تتوزع
جهودهم على �ستة حماور :البيئة،
املجتمع ،الثقافة ،مكافحة التدخني ،حوادث الطرق،
وال�شباب .وهي ت�ؤ�س�س عملها على مفاهيم التنمية
امل�ستدامة ،من خالل تعبئة املجتمعات املحلية
و�إ�شراكها يف كل خطوة .كما تركز على متكني ال�شباب
وتزويدهم بالوعي واملعرفة الفنية للو�صول �إىل التغيري
املن�شود.

فريق «�أفد» يف ندوة القانون
البيئي يف وا�شنطن

�شارك املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) يف
اجتماعات ت�شاورية حول القانون البيئي والأنظمة
البيئية يف العامل العربي .ا�ست�ضاف االجتماعات
برنامج تطوير القوانني التجارية ( )CIDPيف وزارة
التجارة الأمريكية يف وا�شنطن ،بني  13و� 16شباط
(فرباير) .و�ضم وفد «�أفد» الأمني العام جنيب
�صعب ،ومدير الربامج ب�شار زيتون .كما �شـارك
خبريان �ساهما يف ت�أليف الف�صول املتعلقة بالقانون
واحلوكمة يف تقارير «�أفد» ،هما الدكتور ابراهيم
عبداجلليل مدير برنامج البيئة يف جامعة اخلليج
العربي ،والدكتور طارق جمذوب االخت�صا�صي
بقانون املياه .ومن امل�شاركني يف الندوة �أي�ض ًا القا�ضي
التون�سي ماجدة بن جعفر والربوف�سور يف معهد
م�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا نيكوال�س �آ�شفورد.
وعر�ضت ورقة حول التحديات البيئية يف املنطقة
العربية� ،أعدتها امل�ست�شارة القانونية فرح كيليدار،
وهي ا�ستندت ب�شكل رئي�سي على تقارير «�أفد»
ال�سنوية.
اتفق امل�شاركون يف الندوة على جدول عمل ،وعقدوا
اجتماعات مع م�س�ؤولني يف وكالة حماية البيئة
الأمريكية وهيئات �أخرى .ويف زيارة اىل وزارة
العدل ،اجتمعوا يف ق�سم البيئة واملوارد الطبيعية
مع م�ساعدة املدعي العام اغنا�سيا مورينو والفريق
القانوين ،الذين قدموا خال�صة عن العمل يف الق�سم
يف ما يتعلق بتنفيذ القانون البيئي .وزار امل�شاركون
�أي�ض ًا معهد القانون البيئي ( ،)ELIحيث �أطلعهم
رئي�سه جون كرودن وكبار اخلرباء فيه على �أعمال
املعهد ،وناق�شوا �إمكانات التعاون م�ستقب ًال من �أجل
حوكمة بيئية �أف�ضل.
والتقى �صعب يف املقر الرئي�سي للبنك الدويل يف
وا�شنطن املبعوث اخلا�ص حول تغري املناخ نائب رئي�س
البنك �أندرو �ستري وم�س�ؤولني من ق�سم ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .كما عقد �صعب وزيتون اجتماع ًا مع
نائب رئي�س جمل�س �أمناء «�أفد» الدكتور حممد
الع�شري ،بحثوا خالله حمتويات التقرير ال�سنوي
الذي يعده املنتدى حول الب�صمة البيئية يف الدول
العربية ،والإ�ستعدادات للم�ؤمتر ال�سنوي.
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تقرير «�أفد» حول تغري املناخ يف املكتبة الإلكرتونية للهيئة الدولية
االلكرتونية التي تديرها.
جدير بالذكر �أن تقرير «�أفد»
حول تغري املناخ ،الذي �صدر عام
 ،2009ا�ستخدم كمرجع رئي�سي يف
التقرير اخلا�ص الذي تعده الهيئة
الدولية عن «�إدارة خماطر الأحـداث
املتطرفـة والكـوارث للم�ساعـدة يف
التكـ ّيف مع التغـريات املناخية».
وكـانت احلكـومات وافقت على
امل�سودة الأخرية للتقرير ،الذي
تقرير املنتدى العربي للبيئة
والتنمية حول «�أثر تغري املناخ على
املنطقة العربية» �أ�صبح جزءاً من
قاعدة املعلومات العاملية للهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ .فبناء على طلب الهيئة،
منح املنتدى �إذن ًا التاحة الن�ص
الكامل لتقريره ،جمان ًا ،عرب املكتبة

ي�صـدر يف �آذار (مار�س) احلايل.
وقد �أ�صبحت التقارير ال�سنوية التي
ي�صدرها املنتدى املرجع الرئي�سي
املوثوق حول البيئة والتنمية
امل�ستدامة يف املنطقة العربية ،ومت
االعتماد عليها يف �آالف التقارير
والدرا�سات حول العامل .وكان
�سبق تقرير تغري املناخ التقرير الأول
الذي �أ�صدره املنتدى عام 2008
بعنوان «البيئة العربية :حتديات

امل�ستقبل» ،وتبعه «املياه :ادارة
م�ستدامة ملـورد متنـاق�ص» عام
 ،2010و«االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل
عربي متغيرّ » عام .2011
و�أعلن املنتدى �أنه يعمل الآن على
تقريره اجلديد ،الذي �سيكون �أطل�س ًا
للموارد الطبيعية يف الدول العربيـة،
بحيث يدر�س ب�صمتها البيئيـة
وقدرتها على احلياة ،منفردة
ومتعاونة يف جمموعات �إقليمية.

مت ن�شر �أبرز ما تو�صل اليه تقرير «�أفد» حول �أثر تغري املناخ على البلدان العربية
يف الطبعة اخلا�صة بالبلدان العربية من كتاب :
 Concepts and Casesال�صادر عن دار بري�سون للرتبية يف بريطانيا .وقد ذكر
الدليل اجلامعي اخلا�ص باالدارة اال�سرتاتيجية �أبرز �آثار تغري املناخ يف فقرة
بعنوان «قادة الأعمال وتغري املناخ» .ومت عر�ض �أبرز الآثار على املوارد املائية
وارتفاع م�ستوى البحار وال�صحة والأمن الغذائي وال�سياحة والتنوع البيولوجي
وا�ستعماالت الأرا�ضي والتخطيط املدين.
Strategic Management

الن�سخة العربية من «دليل كفاءة املياه»
�أعلن املنتدى العربي للبيئة والتنمية عن �إ�صدار «دليل
كفاءة املياه» بن�سخته العربية على موقعه االلكرتوين،
بعد �أن كان �أ�صدره باالنكليزية� .أُ ِع ّد هذا الدليل العملي
خ�صي�ص ًا للمنطقة العربية ،لكي ي�ستعمل كمرجع لتحديد
وترتيب �أولويات اال�ستثمار يف كفاءة ا�ستخدام املياه يف ثالثة
قطاعات :البناء وال�صناعة والزراعة.
يقدم الدليل طرق ًا مت التثبت من جدواها لتخفي�ض
ا�ستهالك املياه وتكاليفها ،من خالل اقرتاح تغيريات يف
املمار�سات احلالية يف جميع القطاعات ،و�إطار مقاربة
منهجية لفر�ص حتقيق الكفاءة يف ا�ستخدامها .وهو ي�شدد
على دور م�ستخدم املياه يف ال�شروع بتغيريات �سلوكية
ب�سيطة لتخفي�ض الهدر واختيار منتجات وعمليات �أكرث
كفاءة .وهناك ُبعد مهم �آخر مت الت�شديد عليه ،هو �أهمية �إقفال الدورة املائية
من خالل �إعادة التدوير واعادة اال�ستعمال .والهدف هو تقدمي خطوات عامة
وبيانات مفيدة ميكن �أن ي�ستعملها �صانعو القرارات يف تطوير برامج �شاملة
لكفاءة ا�ستخدام املياه.
يت�ضمن الدليل تقديرات تقريبية للوفورات املائية التقليدية التي يحققها عدد
من �إجراءات الكفاءة املقرتحة .وعلى رغم �أن حتديات حتقيق الكفاءة قد تبدو
هائلة يف البداية ،فان مقاربة جيدة هي البدء مب�شاريع ب�سيطة منخف�ضة
الكلفة ن�سبي ًا .ويركز الدليل فع ًال على اجراءات كهذه .ويقدم طرق ًا لتخفي�ض
ا�ستهالك املياه يف كل قطاع ،بالرتتيب من الأب�سط والأرخ�ص (مثل تعديالت
مار�س 2012

العمليات) اىل الأكرث تعقيداً وكلفة (مثل ا�ستبدال املعدات).
يحتوي «دليل كفاءة ا�ستخدام املياه» على خم�سة ف�صول،
تكملها مالحق حتوي درا�سات حالة ومراجع ا�ضافية.
ي�شرح الف�صل الأول حوافز اال�ستثمار يف كفاءة ا�ستخدام
املياه ،واالجتاهات احلالية التي ت�ؤثر يف قطاع املياه.
ويقدم الف�صل الثاين مقاربة �شمولية العداد برامج كفاءة
ا�ستخدام املياه ،وتعليمات وا�ستمارات جمع املعلومات
االح�صائية .ويورد الف�صل الثالث مقاربات �شائعة لكفاءة
ا�ستخدام املياه يف العمليات ال�صناعية ،مع تركيز خا�ص
على العمليات امل�سرفة مائي ًا .وي�ضيء الف�صل الرابع
على فر�ص رئي�سية لالقت�صاد باملياه يف الأبنية ال�سكنية
والتجارية ،مبا يف ذلك اال�ستخدام الداخلي واملنزيل و�إدارة
املرافق وهند�سة املناظر الطبيعية .ويركز الف�صل اخلام�س على اجلوانب
الرئي�سية لتح�سني كفاءة ا�ستخدام املياه يف الزراعة ،مبا يف ذلك معايري اختيار
املحا�صيل وطرق الري .ويقدم امللحق «�أ» قائمة مببادرات �إقليمية ناجحة
ودرا�سات حالة ،مبين ًا وفوراتها املحتملة يف املياه والتكاليف ،ف�ض ًال عن العائد
على اال�ستثمار .ومل�ستخدمي املياه املهتمني بتحليل �أعمق� ،أُدرجت يف امللحق
«ب» موارد ا�ضافية تت�ضمن حلو ًال تقنية �أكرث تف�صي ًال .و�أُدرجت يف امللحق «ج»
املراجع امل�ستعملة يف �إعداد الدليل.
ميكن تنزيل الدليل باللغتني العربية واالنكليزية عن موقع املنتدى االلكرتوين
.www.afedonline.org
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شهادات
«التركيبة التي يقدمها «�أف��د» هي �أف�ضل
الممار�سات على االط��ل�اق ...التحليل
الدقيق ،جنب ًا الى جنب مع المزيج ال�صحيح
من القطاعات والنا�س».
�أندرو �ستير
المبعوث الخا�ص للبنك الدولي حول تغير المناخ

ساهم في بناء مستقبل أخضر

«هذا الجزء من العالم �أعطانا جميع ًا قائدين
ا�ستثنائيين في مجال البيئة :م�صطفى
كمال طلبه المدير التنفيذي الأ�سبق لبرنامج
الأم��م المتحدة للبيئة ،ومحمد الع�شري
الرئي�س ال�سابق لمرفق البيئة العالمي� .إنها لي�ست م�صادفة
�أن يكون االثنان من دعائم المنتدى العربي للبيئة والتنمية».
خو�سيه ماريا فيغيري�س

مهمة المنتدى العربي
ّ
للبيئة والتنمية تعزيز ال�سيا�سات
والبرامج البيئية المالئمة
في العالم العربي
باال�ستناد �إلى العلم والتوعية

«التقرير ال�سنوي الممتاز الذي �أ�صدره «�أفد»
عن االقت�صاد الأخ�ضر ممتع ومفيد ،وجاء
في وقته المنا�سب ،في منطقة ت�شهد تغيرات
دراماتيكية ...كل التعليقات التي و�صلتني
حول التقرير كانت �إيجابية الى �أق�صى الحدود،
لذا �آمل �أن ي�ساعد التقرير في ر�سم خريطة االنتقال الى االقت�صاد
الأخ�ضر في المنطقة العربية».
�آخيم �شتاينر

رئي�س جمهورية كو�ستاريكا ال�سابق ورئي�س غرفة العمليات الكربونية

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

«لأهداف المنتدى ون�شاطاته �أهمية كبيرة في
الوطن العربي ،خا�صة في هذا الوقت الذي يزداد
فيه الترابط بين الطاقة والتنمية والبيئة».
علي النعيمي
وزير البترول والثروة المعدنية ،ال�سعودية

«المنتدى العربي للبيئة والتنمية يمثل فتح ًا
عربي ًا رائع ًا في مجال �أ�صبح ال�شغل ال�شاغل
للعالم كله».
�سليمان الحرب�ش

المدير العام ل�صندوق الأوبك للتنمية الدولية

الأمانـة العامـة

بناية �أ�شمون ،طريق ال�شام ـ ب�شارة الخوري ،و�سط بيروت
�ص.ب 113-5474 .بيروت ،لبنان
هاتف)+961( 1-321800 :

فاك�س)+961( 1-321900 :

البريد الإلكترونيinfo@afedonline.org :
الموقع الإلكترونيwww.afedonline.org :

«�أنا �أ�ستخدم دائم ًا التقارير والأفالم الوثائقية
من «�أف��د» في محا�ضراتي لطالبي ،وذلك
لإي�ضاح و�ضع البيئة و�آث��ار تغير المناخ في
البلدان العربية .لقد �أثبتت �أنها مرجع ثري
بالمعلومات الموثوقة وم�صدر �إلهام لدار�سي
المنطقة العربية».

كير�ستين فرت�شي

مركز درا�سات ال�شرق الأدنى والأو�سط ،جامعة ماربورغ� ،ألمانيا

حقائـق عن المنتدى العربي للبيئـة والتنميـة
• المنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) منظمة م�ستقلة ال تتوخى
الربح ،تجمع قطاع الأعمال والأكاديميين والمجتمع المدني وو�سائل
االعالم ،مع الم�ؤ�س�سات العامة و�صانعي القرار ،في جهد م�شترك
لمواجهة التحديات البيئية.
• يحكم عمل المنتدى العربي للبيئة والتنمية مجل�س �أمناء ي�ضم خبراء
بيئيين مرموقين وقادة في قطاعات الأعمال واالع�لام و�صانعي
القرار.

مجل�س �أمناء «�أفـد» مجتمع ًا في المنامة

• ي�أتي تمويل «�أفد» من :ا�شتراكات وم�ساهمات الأع�ضاء ،رعاية البرامج
والن�شاطات ،الدخل من �صندوق الوديعة� .أي دخل �إ�ضافي يتم ا�ستخدامه
في ن�شاطات جديدة �أو برامج قائمة �أو ي�ضاف الى �صندوق الوديعة.
• ت�ست�ضيف العا�صمة اللبنانية بيروت الأمانة العامة لـ «�أفد» ،حيث تتمتع
بح�صانات وامتيازات المنظمات الدولية.
• «�أفد» ع�ضو مراقب في المجل�س الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،
واتفاقية الأم��م المتحدة االطارية حول تغير المناخ ،وجامعة الدول
العربية ،ومجل�س الوزراء العرب الم�س�ؤولين عن �ش�ؤون البيئة ،من بين
هيئات �أخرى.

م�ؤتمر «�أفــد» ال�سنوي

• ي�ضم «�أفد» في ع�ضويته �أكثر من مئة م�ؤ�س�سة رائدة في المنطقة العربية،
تنتمي الى قطاعات الأعمال والجامعات واالعالم والمجتمع المدني.
كما ي�ضم مجموعة من الهيئات الحكومية واالقليمية المعنية بالبيئة
و�صناديق التنمية ب�صفة �أع�ضاء مراقبين.
• المنتج الرئي�سي لـ«�أفد» هو التقرير ال�سنوي الذي اكت�سب اعتراف ًا
عـالمي ًا باعتباره المرجع الأه��م عن حال البيئة العربية ،و�أ�صبحت
تو�صياته العن�صر الرئي�سي في كثير من ال�سيا�سات والبرامج اال�صالحية
في المنطقة العربية .تغطي برامج «�أفد» �أي�ض ًا :االقت�صاد الأخ�ضر،
الم�س�ؤولية البيئية لقطاع الأعمال ،التربية والتوعية البيئية.
• يقدم «�أفد» الم�شورة الى الحكومات والهيئات االقليمية حول �سيا�سات
البيئة والتنمية ،خا�صة في ما يتعلق بتغير المناخ واالقت�صاد الأخ�ضر
والحوكمة .وقد �ساهم «�أفد» في المفاو�ضات واعداد التو�صيات لأكثر من
 200م�ؤتمر وتقرير على ال�صعيدين االقليمي والدولي.
• يتعاون «�أفد» في تنفيذ برامجه مع منظمات دولية و�إقليمية ،منها :البنك
الدولي ،برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،منظمة العمل الدولية ،لجنة الأمم
المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا� ،صندوق الأوبك للتنمية
الدولية ،البنك اال�سالمي للتنمية ،ال�صندوق الكويتي للتنمية.
منظمـات إقليميـة ودوليـة متعاونـة

تقارير «�أفــد» في الم�ؤتمرات الدولية

تقارير «�أفــد» ال�سنوية
Cooperating Regional and International Organizations

�أخبار
رئي�س «ميناكوم» يفوز بلقب «رجل العام»
نال جوزف غ�صوب ،الرئي�س التنفيذي لوكالة الت�سويق واالت�صاالت
 MENACOMالع�ضو يف «�أفد» ،لقب رجل العام ل�سنة  2011من خالل
جملة االت�صاالت والأعمال ال�شهريـة  .ArabAdوتقوم بعملية الإختيار
جلنة من كبار حمرري املجلة برئا�سة النا�شر وليد قـزي.
اختـارت  ArabAdغ�صـوب من بني ال�شخ�صيات الرائدة يف �صناعة
الإعالن ،ل�سجله احلافل يف جمال االت�صاالت يف العامل العربي منذ
ان�ضمامه اىل القطاع عام . 1980
يف منت�صف الت�سعينات� ،أ�س�س غ�صوب �شركة  .Teamويف العام ،1999
ا�شرتت وكالة يونغ وروبيكام ( )Y&Rاالعالنية  25يف املئة من ،Team
مما �أدى �إىل ازده��ار  Team-Y &Rو�شرائها «�إنرتماركت�س» يف وقت
الحق .عام  ،2008باعت الوكالة  60يف املئة من� أ�سهمها ومت تغيري عالمتها
التجارية� إىل  .MENACOMولديها �أكرث من  1200موظف ،و�شبكة
من  57مكتب ًا يف  17دولة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ُي��ذك��ر �أن غ�صوب هو الرئي�س العاملي للجمعية الدولية ل�لاع�لان ،وع�ضو جمل�س �أم��ن��اء م�ؤ�س�سة دبي
للإعالم ،ورئي�س جمل�س العمل اللبناين يف الإمارات .وهو ع�ضو يف جمل�س �أمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية
لـدورة �سابقـة.
 MENACOMع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

فيليب�س الأوىل
يف الإدارة امل�س�ؤولة
ل�سل�سلة الإمدادت
كرمت اجلمعية الهولندية مل�ستثمري
التنمية امل�ستدامة (� )VBDOشركة
«فيليب�س» ،تقدير ًا لإجنازاتها يف
الإدارة امل�س�ؤولة ل�سل�سلة الإمدادات.
ومت ت�صنيفها يف املرتبة الأوىل بني
�أربعني �شركة هولندية.
هذه ال�سنة حققت «فيليب�س» �أعلى
عالمة لها حتى الآن ،م�سجلة 56
نقطة من  59نقطة حمتملة ،ما يعادل
ن�سبة  95يف املئة .وخالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية� ،أظهرت نقاطها تقدم ًا
م�ستمر ًا ،من  62يف املئة عام � 2006إىل
 93يف املئة عام .2010
وقد �أعلنت «فيليب�س» عزمها على
اال�ستمرار يف دمج اال�ستدامة �ضمن
اال�سرتاتيجية ال�شاملة لل�شركة.
فيليب�س ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

الأكادميية العربية للمياه :اال�ستفادة من امل�صادر غري التقليدية للمياه والطاقة املتجددة
ت�شارك الأكادميية العربية للمياه يف
املنتدى العاملي ال�ساد�س للمياه الذي
ت�ست�ضيفه مدينة مر�سيليا الفرن�سية
يف �آذار (مار�س) حتت �شعار «حان
وقت احللول» بعدما مت تكليفها طرح
الهدف العربي الإقليمي الثالث الذي
يتعلق ب�إيجاد حلول عملية ال�ستخدام
امل�صادر غري التقليدية للمياه.
وت�شمل الدول العربية ككتلة واحدة
بقيادة املجل�س الوزاري العربي
للمياه املنبثق عن جامعة الدول
العربية .ويعترب املنتدى العاملي
للمياه ،الذي يتم تنظيمه كل ثالث
�سنوات ،االجتماع الدويل الأكرب حول
املياه يف العامل .وقد مت يف املراحل
التح�ضريية حتديد �أولويات العمل
وترجمتها �إىل �أهداف قابلة للقيا�س
ليتم �إيجاد احللول املنا�سبة لها.

وتتوىل االكادميية العربية للمياه،
ومقرها يف �أبوظبي ،م�س�ؤولية
تن�سيق الهدف العربي الإقليمي
الثالث «العمل على املدى املتو�سط
(بحلول  )2020لتحديد بدائل
وحلول عملية ال�ستخدام امل�صادر غري
التقليدية للمياه ،مع الرتكيز على
ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف التحلية
ومعاجلة املياه ملقابلة الطلب املتزايد
على املياه يف الوطن العربي».
ووفق ًا ملديرة الأكادميية الدكتورة
�أ�سماء القا�سمي ،وهي ع�ضو جمل�س

�أمناء «�أفد» ،ف�إن هذا الهدف يوفر
فر�صة ممتازة لإلقاء ال�ضوء على
م�ساهمة العامل العربي يف التوجه
نحو حلول ناجحة مل�شاكل املياه
على امل�ستويات العاملية والإقليمية.
وحتتل املنطقة العربية م�صاف
الريادة يف حتلية املياه ،با�ستئثارها
ب�أكرث من  60يف املئة من الطاقة
الإنتاجية للمياه املحالة يف العامل.
ويرجح ا�ستمرار هذا الو�ضع يف
امل�ستقبل� ،إذ ت�أتي  10دول عربية
�ضمن الدول الع�شرين الأوىل يف العامل

من حيث الإنتاج املتوقع خالل الفرتة
.2016-2008
ويف بع�ض دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،مثل عُ مان
وقطر والإمارات ،تقدر معدالت �إعادة
ا�ستعمال مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة بنحو  70يف املئة ،مع التزام
قوي بزيادة هذه الن�سبة �إىل  100يف
املئة يف بع�ض املناطق مثل �أبوظبي.
و�سوف توفر اجلل�سة التي تديرها
الأكادميية العربية للمياه خالل
املنتدى العاملي ال�ساد�س فر�صة
لت�سليط ال�ضوء على هذه التطورات
يف املنطقة العربية ،وت�شجيع تبادل
اخلربات بني الدول العربية ومناطق
�أخرى يف العامل تواجه حتديات مماثلة.
الأكادميية العربية للمياه ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

جامعة اخلليج العربي لطاقة نظيفة
�شاركت جامعة اخلليج العربي يف امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين الذي عقدته �شبكة االحتاد
الأوروبي وجمل�س التعاون للطاقة النظيفة يف العا�صمة الإماراتية �أبوظبي ،بهدف
تعزيز امل�صالح امل�شرتكة والتعاون اال�سرتاتيجي بني االحتاد الأوروبي ومنطقة دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
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ي�شار �إىل �أن «�شبكة االحتاد الأوروبي ودول جمل�س التعاون اخلليجي للطاقة
النظيفة» متثل حتالف ًا ي�سعى �إىل �إن�شاء وت�شغيل وتعزيز ون�شر املعلومات واملقرتحات
واال�سرتاتيجيات امل�ستدامة ب�ش�أن الطاقة النظيفة.
جامعة اخلليج العربي ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�آذار 2012

�أخبار
دليل ان�شاء امل�شاتل احلرجية يف لبنان
�أ�صدرت جمعية الرثوة احلرجية والتنمية ()AFDC
دلي ًال لإن�شاء م�شاتل حرجية يف لبنان ،بدعم من
وزارتي الزراعة والبيئة وبالتن�سيق مع مركز تعاون
البحر املتو�سط التابع لالحتاد العاملي ل�صون الطبيعة
( .)IUCN-Medيت�ألف الدليل من جزئني :الأول
مف�ص ًال لعمليات جتميع البذور
يت�ضمن تف�سري ًا
ّ
ومعاجلتها وتخزينها ،و�إنتاج ال�شتول وغر�سها� .أما
اجلزء الثاين فيتطرق �إىل نحو  30بروتوكو ًال لن�شر
الأجنا�س املحلية لأ�شجار ت�ساعد على �إحياء الغطاء احلرجي.
ميكن تنزيل الدليل عرب الرابط الآتي:
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2011-038.pdf

جمعية الرثوة احلرجية والتنمية ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ندوة التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر يف �سورية
نظمت وزارة الدولة ل�ش�ؤون البيئة يف
�سورية ،بالتعاون مع اال�سكوا واملنتدى
العربي للبيئة والتنمية وبطريركية الروم
الأرثوذك�س ،ندوة متابعة مل�شروع التحول
نحو االقت�صاد الأخ�ضر يف �سورية،
وذلك يف  29كانون الثاين (يناير)
بح�ضور ممثلني عن الوزارات املعنية
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية واملالية.
افتتح الور�شة ملحم من�صور مدير
م�شروع «�سوا» ،الذي �شدد على �أهمية
التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر على
رغم ال�صعوبات االقت�صادية العاملية.
وعر�ض التح�ضريات الوطنية والإقليمية
مل�ؤمتر ريو  20+التي تقودها اال�سكوا،
واخلطوات املقبلة ما بعد ريو .ومت عر�ض

الفيلم الوثائقي الذي �أعده «�أفد» عن
فر�ص االقت�صاد الأخ�ضر يف املنطقة
العربية بعنوان «التغيري الأخ�ضر».
كما قدمت هبة احللبي عر�ض ًا للتقرير
الأخري الذي �أ�صدره املنتدى حول
االقت�صاد الأخ�ضر يف املنطقة العربية.
وحتدثت رويدا نهار عن م�ساهمات
وزارة البيئة يف التحول نحو االقت�صاد
الأخ�ضر من خالل جملة قوانني
�صدرت �أو هي يف طريق ال�صدور.
وانتهت الندوة مبناق�شة تو�صيات
م�ؤمتر «�أفد» حول االقت�صاد الأخ�ضر
وامكانية تطبيقها على ال�صعيد
الوطني ،ودر�س تنظيم ور�ش تدريبية
اخت�صا�صية ملختلف القطاعات.

«�أفريدا» تفتتح مرفق عمليات
يف منطقة امل�صفح

قامت �شركة «�أفريدا» ،كربى
ال�شركات يف جمال احللول البيئية
على م�ستوى املنطقة ،بافتتاح
مرفق حديث للعمليات يف منطقة
امل�صفح يف �أبوظبي ،بح�ضور حمد
العامري املدير العام ملركز �إدارة
النفايات ـ �أبوظبي ،ومي�سرة ّ
�سكر
رئي�س جمل�س �إدارة «�أفريدا» .تبلغ
م�ساحة املرفق � 27ألف مرت مربع،
بحيث يعترب �أحد �أكرب املرافق
البيئية على م�ستوى املنطقة.
ّ
�سكر« :تفخر
وقال مي�سرة
�شركتنا بهذا الإجناز الرائد يف
�أبوظبي ،الذي ي�شكل خطوة
نوعية تعك�س مدى حر�صنا
على تقدمي �أرقى م�ستوى ممكن
من احللول البيئية يف العا�صمة
الإماراتية .ونحن نعمل بالتعاون
مع مركز �أبوظبي لإدارة النفايات
لت�سريع خطى ريادة الإمارة يف

هذا املجال ،وحتقيق هدفها املتمثل
يف احتالل مدينة �أبوظبي مكانة
مرموقة �ضمن �أنظف خم�س مدن
يف العامل يف غ�ضون ال�سنوات
القليلة املقبلة».
و�سي�ؤوي مرفق العمليات اجلديد
كامل �أ�سطول مركبات «�أفريدا»
يف �أبوظبي ،و�سيقدم خدماته
على مدار ال�ساعة .وت�شمل قائمة
العمليات التي �سيجري ت�سيريها
يف املركز جممل حلول «�أفريدا»
البيئية ،التي يدعمها م�ستودع
للعمليات مزود مبر�آب ومركز
انطالق وموقع ل�صيانة الآليات
ووحدات للتخزين ومكاتب لفرق
ال�شركة يف جمال الإدارة والأن�شطة
التجارية والعمليات والدعم
التقني والدعم الفني.
�أفريدا ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

 22حمطة لتحلية املياه اجلوفية بالطاقة ال�شم�سية يف �أبوظبي
�أجنزت هيئة البيئة يف �أبوظبي �إن�شاء
 22حمطة لتحلية املياه اجلوفية
العالية امللوحة با�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية ،وذلك �ضمن خطة لإقامة
 30حمطة حتلية تعمل بالطاقة
ال�شم�سية منت�شرة يف الإمارة.
ت�ستخدم يف هذه املحطات تقنية
جتميع الطاقة ال�شم�سية لت�شغيل
وحدات حتلية تعتمد على تقنية
�أغ�شية التنا�ضح العك�سي املتطورة.
وال تزال الهيئة تدر�س هذه التقنية
اجلديدة لتح�سني كفاءتها وتقليل
مار�س 2012

الكلفة والآثار البيئية.
و�أكدت رزان خليفة املبارك ،الأمني
العام لهيئة البيئة� ،أن �إن�شاء هذه
املحطات جاء يف �إطار توجه الهيئة
لتبني ا�ستخدام م�صادر الطاقة
املتجددة يف التحلية و�إنتاج املياه
وزيادة ا�ستخدام املخزون اجلويف
العايل امللوحة.
و�أ�شارت �إىل �أن هذا امل�شروع يهدف
�إىل توفري املاء الالزمة لتنمية
املراعي الطبيعية وتوفري م�صادر
الغذاء للمناطق التي تتواجد فيها

احليوانات الربية ،نظراً الرتفاع
درجة ملوحة املياه اجلوفية يف هذه
املناطق ويف غياب م�صادر للطاقة
التقليدية.
وقد مت ت�صميم هذه املحطات
بكفاءة عالية بحيث تعمل مع
�سطوع ال�شم�س وتتوقف عند
الغروب من دون حاجة �إىل تخزين
للطاقة �إال يف �إطار حمدود للإ�ضاءة
�أو ت�شغيل �أجهزة التكييف.
تنتج كل حمطة نحو  1100غالون
من املياه العذبة يف ال�ساعة ،وتعمل

ملدة ترتاوح بني  6و� 8ساعات يومي ًا،
وت�ستخدم مياهها يف �إن�شاء بحريات
ا�صطناعية وقنوات مائية ت�ستخدم
كم�شارب للحيوانات الربية ،ويف ري
امل�سطحات و�إعادة ت�أهيل النباتات
الربية الطبيعية وبالتايل �إكثار
احليوانات الربية يف املناطق النائية.
هيئة البيئة ـ �أبوظبي ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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�أخبار

مل يعد ممكن ًا جتاهل م�شكلة
اال�ستهالك املفرط للمياه يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي� ،إذ
يتخطى ا�ستهالك املياه للفرد
يف ال�سعودية والإمارات معدل
اال�ستهالك العاملي ب�أكرث من  80يف
املئة ،وكذلك يف قطر وعُ مان و�إن
مبعدالت �أدنى.
وقد ّ
ح�ضت «بوز �آند كومباين»
حكومات دول املجل�س على اتخاذ
جمموعة من اخلطوات للحد من
الطلب على املياه وزيادة �إمدادات
مياه ال�شرب ،منها �إ�صالح التعرفة
وتوعية امل�ستهلكني واحل ّد من
اال�ستخدام الزراعي واعتماد
تقنيات جديدة يف الري والتحلية.
ورجحت ال�شركة �أن ت�ستثمر دول
ّ
املجل�س �أكرث من  100بليون دوالر
يف قطاع املياه بني عامي 2011
يخ�ص�ص جزء
و ،2016على �أن
ّ
من هذه اال�ستثمارات لتح�سني
تقنيات حتلية املياه ،با�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية �أو و�سائل
�أخرى .و�سوف يوفر ذلك فر�ص
عمل للمواطنني تتطلب مهارات
عالية.
و�أ�شار تقرير جديد �أ�صدرته
«بوز �آند كومباين» �إىل �أن على
دول املجل�س �أن ترفع ن�سبة
ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة ،التي تك ّلف نحو الثلث
مقارنة بكلفة املياه املحالة� ،إذ
�أنها بديل جيد لعمليات مثل
وري
�صيانة امل�ساحات اخل�ضراء ّ
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املحا�صيل غري الغذائية ،وتربيد
املناطق ومعدات توليد الطاقة يف
املن�ش�آت ال�صناعية.
ومع جتاوز النمو ال�سكاين اثنني
يف املئة �سنوي ًا ،ويف ظل التو�سع
ال�سريع القت�صادات املنطقة ،يق ّر
عدد من احلكومات اخلليجية
بعدم �إمكان حتمل املعدالت
احلالية املرتفعة ال�ستهالك املياه.
وبد�أ بع�ضها اتخاذ تدابري ملعاجلة
امل�شكلة ،منها توقف ال�سعودية
عن �شراء القمح من املزارعني
املحليني بحلول �سنة ،2016
لثنيهم عن زراعته وتقلي�ص
العبء الذي تفر�ضه الزراعة على
املوارد املائية.
ولفتت ال�شركة العاملية �إىل
عدد من احللول التي ميكن
احلكومات اخلليجية من خاللها
�ضمان ا�ستدامة �إمدادات املياه،
مثل �إ�صالح قطاع الزراعة الذي
ي�ستنزف  80يف املئة من املياه
امل�ستهلكة يف املنطقة ،علم ًا �أن
م�ساهمته قليلة يف الناجت املحلي
الإجمايل لكل دولة.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن من �ش�أن
التوعية اجليدة �أن ُتهيئ الأجواء
لإ�صالح هيكل التعرفة ،فال يجوز
�أن تتحمل احلكومات اخلليجية
تكاليـف ا�ستهالك املياه ،بل يجب
�أن يكون الت�سعري على �أ�سا�س
اال�ستهالك.
بوز �آند كومباين ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ّ
نظمت جمع ّية حماية جبل مو�سى
( )APJMور�شة عمل ت�شاور ّية
وتفاعل ّية� ،شارك فيها �أبناء القرى
احليوي للمحمية.
الواقعة �ضمن املحيط
ّ
وعر�ضت خاللها م�شروع ّ
خطة االدارة
التنموية للمحم ّية لل�سنوات الع�شر
املقبلة ،املدعوم من م�ؤ�س�سة MAVA
ال�سوي�سر ّية ومكتب اليون�سكو يف لبنان،
وم�شروع تقييم التن ّوع البيولوجي ور�صده
( )BIOMاملدعوم من ال�سفارة اال�سبان ّية
واملقر الرئي�سي لليون�سكو يف باري�س.
مف�صل لنتائج
ّ
قدم خالل الور�شة عر�ض ّ
البحوث العلم ّية التي �أجراها فريق من
اخلرباء يف حمم ّية جبل مو�سى من
خالل م�شروع تقييم التن ّوع البيولوجي
أهم ّية
ور�صده .وقد �أبرز هذا امل�شروع � ّ
احلفاظ على الرتاث املح ّل ّي للجبل
احليوي.
حتت م�سمى حمم ّية املحيط
ّ
ّ
اخلطة االدار ّية
وعر�ضت اجراءات
يتم و�ضعها
الطويلة الأمد ،التي ّ
غ�سان جرادي.
بالتعاون مع الدكتور ّ
وفتح باب النقا�ش للحا�ضرين من

الطب�سون يف جبل مو�سى

احليوية الرئي�س ّية جلبل
�سكان املناطق
ّ
مو�سى ،ومنها يح�شو�ش ونهر الذهب
وقهمز وغباله وجورة الرتم�س .فعربوا
تقدمه املحم ّية
عن ر�ؤيتهم ملا يتمنّون �أن ّ
املحلي.
�إىل املجتمع
ّ
و�أعلن �أحد حم ّبي امل�شي يف جبل مو�سى
�أنه وزوجته ا�ستوحيا من عائلة طبا�سني
اكت�شفاها خالل احدى زياراتهما
للمحم ّية� ،شخ�ص ّية �سي�ستخدمانها يف
جمموعة روايات م�صورة للأطفال عن
«مغامرات طب�سون» يف جبل مو�سى.
والطب�سون نوع من احليوانات الثديية
التي باتت نادرة يف لبنان.
جمعية حماية جبل مو�سى ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

«جرنال �إلكرتيك» ت�سلط ال�ضوء على �أحدث
تقنيات توليد الطاقة
عـر�ضت �شـركـة «جنـرال
�إلكرتيك» جمموعة من التقنيات
املتطورة يف قطاع الطاقة ،خالل
م�شاركتها يف م�ؤمتر ومعر�ض
الكهرباء واملاء يف ال�شرق الأو�سط
( ،)Power Gen 2012الذي �أقيم
يف مركز قطر الدويل للمعار�ض ال�شهر املا�ضي .نظم احلدث حتت �شعار
«حلول جديدة ملواجهة حتديات الطاقة» ،م�سلط ًا ال�ضوء على �أهمية
حتقيق اال�ستدامة وتعزيز الكفاءة يف عمليات توليد الطاقة الكهربائية.
وقال جوزيف �أني�س ،الرئي�س التنفيذي لـ «جرنال �إلكرتيك للطاقة»
يف ال�شرق الأو�سط« :يعترب تعزيز كفاءة عمليات توليد الطاقة من �أهم
حمركات النمو امل�ستدام ،ونحن فخورون مبجموعة احللول التقنية
املبتكرة التي قمنا بتطويرها والتي ي�ستفيد منها عمال�ؤنا من القطاعني
العام واخلا�ص يف تلبية الطلب املتنامي على موارد الطاقة ال�ضرورية
لتحفيز النمو اال�ستثنائي الذي حتققه قطر على جميع امل�ستويات».
قدمت «جرنال �إلكرتيك» حلولها املتطـورة حتت �شعار «تقنيات �أكرث نظافـة
ومرونة وكفاءة» ،مبا يف ذلك نظام الدورة املركبة اجلديد FlexEfficiency 50
الذي يجمع بني الغاز الطبيعي وموارد الطاقة املتجددة لإنتاج طاقة كهربائية
�أكرث نظافة واقت�صادية ومب�ستويات كفاءة عالية.
جرنال �إلكرتيك ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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Isabelle Karam - JMBR 2011

 100بليون دوالر ا�ستثمارات متوقعة
ملعاجلة �شح م�صادر املياه يف اخلليج

«حماية جبل مو�سى» تتعاون مع املجتمع املحلي

ملف �شهري عن الطبيعة العربية والعاملية من جملة ﷲ
�آذار
مار�س 2012
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ثروات مهددة في حوض
نهر ميكونغ 50

Gordon Congdon

نهر امليكونغ يعرب الغابة الغارقة
يف الفي�ضان يف كمبوديا
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تناق�صت م�ساحة الغابات يف جبال
العمانية من � 53ألف
حمافظة ظفار ُ

هكتار اىل � 10آالف هكتار يف  23عام ًا.
فما احللول املطروحة ال�ستعادة هذه

الرثوة الطبيعية؟
حماد �شما�س (ظفار)

رويرتز

ظفار؟
مار�س 2012

تتميز حمافظة ظفار يف �سلطنة ُعمان بغطاء
غابي كثيف ي�ضم �أكرث من  750نوع ًا نباتي ًا
حملي ًا 50 ،منها م�ستوطن ال يعي�ش يف �أي مكان �آخر من
العامل .وحتوي الغابات الطبيعية يف ريف ظفار �أكرث من
 75يف املئة من التنوع البيولوجي يف ُعمان ،وتعترب مورد ًا
طبيعي ًا مهم ًا� ،إذ وفرت لل�سكان معظم احتياجاتهم .و�أدت
التنمية ال�شاملة التي �شهدتها البالد منذ العام � 1970إىل
للعمانيني،
حت�سن ملحوظ يف الو�ضع املعي�شي وال�صحي ُ
مع ا�ستمرار تزايد ال�ضغط ال�سكاين على املوارد الطبيعية
املتجددة كاملياه والغابات والرثوة ال�سمكية.
تغطي هذه الغابات م�ساحة � 53ألف هكتار ،وت�ضم ما
يقدر بنحو  200مليون �شجرة ،ا�ستناد ًا اىل الكثريي عام
 ،1996الذي ذكر �أن كثافة الغطاء النباتي يف جبل القرا بلغ
 3983نبتة يف الهكتار .و�أ�شارت اال�سرتاتيجية الوطنية
العمانية عام  1995اىل تناق�ص م�ساحة
حلماية البيئة ُ
الغابات الطبيعية يف ريف ظفار اىل � 35ألف هكتار ،ما يقدر
بنحو  140مليون �شجرة .ونظر ًا اىل تدهور هذه الغابات
بن�سبة  7يف املئة �سنوي ًا خالل الفرتة من  1996اىل  ،2011فان
ذلك يعني خ�سارة نحو  80يف املئة من م�ساحة الغابات التي
كانت موجودة يف جبال ظفار عام � ،1989أي �أن م�ساحتها
حالي ًا تقل�صت اىل نحو ع�شرة �آالف هكتار ،ما يقدر بنحو 40
مليون �شجرة من الأنواع الغابية املحلية.
تقل�صت م�ساحات الغابات ب�شكل مت�سارع يف جبال
ظفار ،وتعر�ض العديد من الأ�صناف النادرة لالنقرا�ض،
وتدنت قدرة الأ�شجار على التكاثر الطبيعي وتكوين البذور.
ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي اىل الرعي املبكر والرعي اجلائر،
واىل اقتالع الأ�شجار ال�ستعمالها يف مهنة التحطيب
وبناء البيوت قدمي ًا من فروع الأ�شجار ،وكذلك ب�سبب
تو�سع الن�شاط العمراين يف جبال ظفار .فمنذ منت�صف
ال�سبعينات بد�أ املواطنون يف الريف اال�ستحواذ على
م�ساحات املراعي والغابات لال�ستخدام ال�سكني ،بينما �أخذ
مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار على عاتقه م�س�ؤولية

ال�صورة:
متنزهان يلتقطان �صور ًا
يف وادي دربات يف �صاللة.
وتُ لقب �صاللة «واحة ُعمان»،
وهي تقع يف حمافظة ظفار
وت�ستقطب ال�سياح من بلدان
اخلليج ب�شكل خا�ص خالل
«خريفها» املاطر الذي ميتد
من منت�صف متوز (يوليو)
اىل �أيلول (�سبتمرب)

الدكتور حماد بن عي�سى علي
�شما�س مدير دائرة البيئة
وال�ش�ؤون املناخية يف حمافظة
ظفار يف �سلطنة ُعمان.
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راع مع قطيعه من املاعز يف
جبل القمر ،من �سل�سلة جبال
ظفار ،بني �صاللة واليمن

توزيع الأرا�ضي يف الريف على امل�ستحقني .و�أ�شارت درا�سة
نفذتها وزارة الزراعة والرثوة احليوانية �سابق ًا عام  1995اىل
وجود  5289جتمع ًا �سكاني ًا يف املناطق الرعوية ،ما �أدى اىل
حتويل الغابات مناطق جرداء ،فازدادت معدالت التبخر
وانخفا�ض م�ستوى املياه اجلوفية.

ا�ستطالع ميداين

للوقوف على الو�ضع احلايل لغابات ظفار ،مت القيام بزيارات
ميدانية و�إجراء ا�ستبيان يف بع�ض نيابات املحافظة خالل
�شهر متوز (يوليو)  .2011وكان من �ضمن الفقرات الأ�سا�سية
ترتيب ع�شر نباتات تعترب الأكرث �أهمية وفق ا�ستخدامها من
قبل املواطنني يف كل منطقة .ومن الأ�سئلة يف اال�ستبيان:
ما هي �أ�سباب انح�سار الأ�شجار؟ وما هي احللول الكفيلة مبنع
ا�ستمرار تدهور الغابات يف ريف ظفار؟
قمت بجوالت ميدانية اىل مواقع خمتلفة ،برفقة
ُ
مواطنني ترتاوح �أعمارهم بني  18و�أكرث من � 80سنة.
ويالحظ افتقار تلك املناطق اىل الأ�شجار ،وت�صحر معظمها،
وانت�شار الآفات احل�شرية بكرثة .ويرى املرء ح�شرة حفار
اخل�شب والنمل الأبي�ض تقتات على الأ�شجار اخل�ضراء
والياب�سة اىل درجة �إزالتها من الوجود.
�أخربين املواطنون يف نيابات طيطام وقريون حريتي
وزيك وجحنني �أن الأ�شجار كانت كثيفة جد ًا قبل �أربعني
عام ًا ،بل كانت مرتا�صة بحيث ي�صعب عبور �أي �شخ�ص
بينها� ،إذ كانت امل�سافة بني �شجرة و�أخرى �أقل من ن�صف مرت
يف الكثري من الأماكن .و�أ�شاروا اىل �أنهم كانوا ي�ستخدمون
�أ�شجار ًا مثل التني الربي وامليطان وامل�شط يف جتميع مياه
ال�ضباب خالل ف�صل اخلريف يف �أحوا�ض تو�ضع حتت تلك
الأ�شجار .وب�سبب انح�سار الغابات ا�ضطرت احلكومة �إىل
االعتماد على حتلية مياه البحر لتغطية العجز يف �إمدادات
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املياه ملعظم �سكان الواليات املذكورة.
واعترب املواطنون �أن من �ضمن �أ�سباب الت�صحر الرعي
اجلائر ب�سبب زيادة �أعداد املا�شية ،م�شريين اىل �أن �أعداد
الأبل تزداد ب�أكرث من  20يف املئة �سنوي ًا بينما تزداد �أعداد
الأبقار ب�أكرث من  30يف املئة ،ف�ض ًال عن انت�شار الآفات
احل�شرية وقلة الأمطار مما ي�ؤدي اىل يبا�س الأ�شجار.
بينت نتائج اال�ستبيان �أن �أهم الأ�شجار ا�ستخدام ًا لدى
املواطنني يف جبال ظفار هي نحو  20نوع ًا نباتي ًا غابي ًا هي
(باللغة العربية واللهجة اجلبلية) :امل�شط (�سغوت) ،ال�سدر
(�ضاد) ،اخليمر (خيري) ،العيلوب (عيجوب) ،اخلفوت،
الثيمر �أو ال�صمغ العربي (ثوور) ،امليطان (موطني)،
التني الربي (طيق وغي�ضيت) ،ال�شوقوف (�شيقوف)،
املديجة (عقر) ،الزركيم (زركني) ،الأتف (�أوث)،
الهيباك (هيوك) ،ال�صبار (�صوور) ،الكيليت ،الديرفيت
(زيرفيت) ،االيرير (�أرير) ،ال�شربيث.
وتعترب �شجرة امل�شط ال�شجرة ال�سائدة يف جبال ظفار،
حيث �أحرزت يف اال�ستبيان املرتبة الأوىل يف ر�أي املواطنني
يف جميع واليات �سل�سلة جبال ظفار ال�ست (واليات
�ضلكوت ورخيوت و�صاللة وطاقة ومرباط و�سدح) ك�أهم نوع
نباتي غابي حملي ذي ا�ستخدام وا�سع .وتغطي هذه الأ�شجار
�أكرث من  70يف املئة من جممل م�ساحات الغطاء النباتي يف
ريف ظفار.

حلول لال�ستدامة

نتيجة ال�ستمرار منهجية مبد�أ «ال�سوق �أو ًال» ،مع اعتبار
الغطاء الغابي يتناق�ص ب�شكل ثابت بواقع  7يف املئة �سنوي ًا
اعتبار ًا من  1989وحتى  ،2020وعلى افرتا�ض �أن ال�سيناريو
هو عدم اتخاذ احلكومة �أي اجراءات �إدارية للمحافظة على
النباتات والأ�شجار القائمة حالي ًا ،وعدم قيامها بعمليات
�آذار 2012

ا�ستزراع الأ�شجار املحلية الطبيعية يف جبال ظفار ب�شكل
مو�سع ،وعدم اتخاذها �إجراءات تخفيفية حقيقية حلماية
الغابات من الرعي اجلائر ،عدا بع�ض احللول املوقتة
كم�شروع تقليل �أعداد الإبل يف ريف ظفار الذي نفذ عامي
 2004و 2005وف�شل يف حتقيق �أهدافه ،ف�إن �أعداد الأ�شجار
�سوف تتناق�ص ب�شكل مت�سارع خالل ال�سنوات املقبلة.
لقد تقل�صت م�ساحة الغابات يف اجلبل بنحو  80يف املئة،
مما �أدى اىل انح�سار م�ساحة الأ�شجار يف �سفوح اجلبال،
وبالتايل �إىل تدهور كبري لكمية املياه وجودتها يف الأحوا�ض
اجلوفية يف اجلبال وال�سهول ال�ساحلية.
و�أ�سباب ت�آكل املراعي والغابات يف ريف ظفار معروفة
للجميع ،ويعزى معظمها اىل الن�شاط الب�شري ،و�أهمها
الرعي اجلائر .ومنذ ع�شرين �سنة بد�أت ح�شرة حفار اخل�شب
تهاجم جميع �أنواع �أ�شجار التوتيات ،وخا�صة التني الربي،
و�أدى ن�شاطها التخريبي اىل يبا�س الكثري من الأ�شجار
املحلية .وتعترب هذه احل�شرة �أحد �أبرز املخاطر الطبيعية
التي تهدد ما تبقى من غابات جبال ظفار .وخالل العام
 2011امتد ن�شاطها �إىل �شجرة امل�شط املفيدة والوا�سعة
الإنت�شار يف الريف.
ال �شك يف �أن جهود احلكومة كبرية يف جمال احلفاظ
على املوارد الطبيعية .ومنذ العام  1991متنح جائزة
ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة كل عامني لأف�ضل م�ؤ�س�سة
�أو فرد يهتم بحماية البيئة ،ونالها عام  2011املعهد النيجريي
لبحوث الغابات .لكن م�س�ؤوليات حماية الغابات الطبيعية
وا�ستخدامها موزعة بني عدة جهات حكومية ،كوزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية ووزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
ومكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار ووزارة ال�سياحة ووزارة
املالية ،ومل يتم �إجراء �أي تن�سيق فعال بني اجلهات املعنية
خالل ال�سنوات املا�ضية للحد من هذا التدهور .ومبا �أن من
ال�ضروري �أن تتكاتف الأيدي وتت�ضافر اجلهود للوقوف
�أمام اخلطر املحدق بغابات جبال ظفار ،فال بد من ت�صويب
الو�ضع وتنفيذ حلول عاجلة وحلول م�ستدامة ل�ضمان بقاء
الغابات الوطنية.
ولعل �أهم احللول العاجلة هي الآتية:
ـ �إن�شاء جلنة عليا من الوزارات املذكورة و�أع�ضاء جمل�س
ال�شورى للواليات املت�ضررة وبع�ض الباحثني يف هذا
امليدان ،لو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للغابات الطبيعية.
ـ التنفيذ الفوري مل�شروع تخفي�ض �أعداد املا�شبة يف
الواليات املذكورة بن�سبة ال تقل عن  80يف املئة لكل من الإبل
والأبقار واملاعز.
ـ �إراحة املراعي خالل فرتة تراوح بني ثالث وخم�س
�سنوات يف جميع واليات �سل�سلة جبال حمافظة ظفار
ال�ست ،بحيث تربى املا�شية يف حظائر خالل تلك الفرتة،
ب�شرط دعم احلكومة للم�شروع �سنوي ًا بن�سبة ال تقل عن 75
يف املئة.
ـ و�ضع خطة عمل ملكافحة ح�شرة حفار اخل�شب� ،أ�سوة
بربنامج مكافحة دوبا�س النخيل.
�أما احللول امل�ستدامة ف�أهمها:
ـ �إن�شاء هيئة الغابات الوطنية ل�سن الت�شريعات الالزمة
حلمايتها و�إدارتها وا�ستخدامها ،والعمل على �إعادة الغابات
الطبيعية وتنميتها و�صو ًال اىل ا�ستدامة املناطق الغابية.
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ـ �إن�شاء هيئة ت�سويق املا�شية للتقليل من عمليات الرعي
اجلائر والعودة اىل �أعداد العام  ،1989حني كانت �أعداد
املا�شية ال تتجاوز  20يف املئة من الأعداد احلالية.
ـ �أ�سوة بالت�شجيع الر�سمي للعمل التطوعي ،يجب حتفيز
املجتمع وتوجيهه لإن�شاء جمعيات �أهلية تهتم بالغابات
الطبيعية.
ـ العودة اىل الكثافة الغابية للعام  1989تتطلب زراعة 43
�ألف هكتار من الأ�شجار املحلية كمرحلة �أوىل.
بعد الو�صول �إىل الهدف املن�شود ،من املتوقع ك�سب �أكرث
من  50مليون مرت مكعب من املياه �سنوي ًا ت�أتي من جتميع
الأ�شجار املزروعة ملياه ال�ضباب .و�إذا مت ح�ساب ذلك ب�شكل
مايل على �أ�سا�س �أن �سعر املرت املكعب يورو واحد وفق ال�سعر
العماين ملياه ال�شرب ،فالنتيجة هي نحو  50مليون يورو
ُ
ت�ضاف اىل خزينة الدولة كل عام (اليورو حالي ًا يعادل 1.32
دوالر).
وبعد ا�ستكمال امل�ساحة الكلية امل�ستهدفة للت�شجري،
من املتوقع تخفيف انبعاث  20مليون طن من مكافئ ثاين
�أوك�سيد الكربون �سنوي ًا .و�إذا ح�سب ذلك ب�شكل مايل على
�أ�سا�س �أن �سعر طن ثاين �أوك�سيد الكربون  20يورو وفق
ال�سعر العاملي ،فتكون احل�صيلة نحو  400مليون يورو.
وخالل فرتة تنفيذ امل�شروع �سوف ي�ستفيد منه � 43ألف

�شخ�ص و�أ�سرة من �سكان جبال ظفار .وهذا يعني �أن امل�شروع
�سوف يحمي الغابات ويوفر فر�ص عمل ل�سكان الأرياف.
و�سوف تتمخ�ض هذه التجربة عن خربات �أخرى ،كا�ستزراع
الأ�شجار املحلية ذات العائد االقت�صادي .فمن املمكن مث ًال
ا�ستثمار جزء من امل�شروع يف زراعة �شجرة ال�صمغ العربي
( )Acacia senegalالتي ت�ستخدم كم�صدر للأدوية ،علم ًا
�أن م�ستثمر ًا كويتي ًا يقوم بزراعة خم�سة ماليني �شجرة من
هذا النوع يف ال�سودان .و�سوف ي�ساعد امل�شروع يف جذب
اال�ستثمارات الداخلية واخلارجية لإكثار تلك الأنواع املحلية
على نطاق وا�سع من �أجل �إعادة الغابات وم�ساعدة املجتمع
املحلي اقت�صادي ًا .وبعد جناح امل�شروع يجدر تعميمه على
حمافظات �أخرى.
وتتفق هذه الر�ؤية مع توجه العامل اىل تخفي�ض
االنبعاثات الناجتة من �إزالة الغابات وتدهورها بالتو�سع يف
عمليات ا�ستزراع �أنواع النباتات املحلية� ،سعي ًا �إىل ا�ستدامة
الغابات الطبيعية ومكافحة االحتبا�س احلراري باعتبار �أن
■
الأ�شجار تعمل كمخزونات للكربون .

جزء �سليم من الغابة
وجزء يفقد خ�ضرته
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منطقة عذراء يف �ستة بلدان �آ�سيوية

ثروات حية مهددة يف حو�ض
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�سام �أبر�ص غريب الألوان ،و�سمكة
�شبيهة بخيارة ،و�سعدان له عرف على
ر�أ�سه ،هي بني مئات الأنواع اجلديدة
التي مت اكت�شافها يف حو�ض نهر
ميكونغ يف ال�صني
وفيتنام
ال�صني
فيتنام

ميامنار

الو�س
تايالند
كمبوديا

Adam Cathro

نهر ميكونغ كما ي�شاهد من تايالند.
وتظهر الو�س �إىل اليمني وميامنار �إىل الي�سار

نهر ميكونغ
مار�س 2012

تزخر منطقة نهر ميكونغ يف ال�شرق الأق�صى
بتنوع حيوي مذهل ،بحيث ُيعرث على نوع جديد
كل يومني .لكن هذا الغنى الطبيعي يف خطر� ،إذ يتم
ا�صطياد �أنواع كثرية من احليوانات لتقدم وجبات على
املوائد ،ما يجعلها تكافح من �أجل البقاء يف موائل متقل�صة،
ويعر�ضها خلطر االنقرا�ض.
من الأنواع اجلديدة التي �أ�ضاء عليها تقرير حديث
لل�صندوق العاملي حلماية الطبيعة ( )WWFبعنوان
«امليكونغ الفطري» �سام �أبر�ص (�أبو بري�ص) فريد يف
�ألوانه ،له ذيل وقوائم برتقالية براقة ورقبة �صفراء وج�سم
رمادي مائل �إىل الزرقة وخمطط بالأ�صفر على اجلانبني
الربتقاليني ،وقد مت اكت�شافه على جزيرة يف جنوب فيتنام.
وهناك �أي�ض ًا �سعدان �أفط�س �أ�سود ال�شعر ويعلو ر�أ�سه
عرف �شبيه بت�سريحة ملك الروك الراحل �إلفي�س بري�سلي.
وقد عرث عليه يف والية كا�شني اجلبلية يف ميامنار .ويقول
حمليون �إنه ُي�شاهد يف الطق�س املمطر وا�ضع ًا ر�أ�سه بني
ركبتيه ،ملنع املطر من دخول �أنفه املقلوب �إىل �أعلى.
ومن احليوانات املميزة الأخرى التي عرث عليها حديثاً،
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كتــاب الطبيعــة
Jörg Bohlen
Ulf Johansson/Swedish Museum of Natural History

�سمكة ت�شبه اخليارة
L. Lee Grismer

ال�صيحة العالية املتميزة لهذا الع�صفور الغريد ال�صغري نبهت الباحثني �إىل �أنه جديد على العلم

Bryan Stuart

Bryan Stuart

هذه ال�سحلية التي عرث عليها حديث ًا هي نوع �أنثوي كلي ًا ،ال
يوجد منها ذكور ،فتتنا�سل ذاتي ًا عن طريق اال�ستن�ساخ
�سمندل ّ
منقط وجد يف الو�س .هذا النوع
معر�ض للخطر ب�سبب كثافة الإقبال عليه من
�أجل الطب التقليدي وجتارة احليوانات املدللة

L. Lee Grismer

هذا النوع اجلديد من ال�ضفادع هو �أحد
الأنواع ال�سبعة التي ُ
اكت�شفت يف حو�ض نهر
ميكونغ عام  .2010وفيما ُتكت�شف �أنواع
جديدة ،ي�شري الباحثون �إىل �أن ت�سعة �أنواع من
الربمائيات على الأقل انقر�ضت منذ 1980
Claude Barutel

قطع غري م�شروع للأ�شجار .ويعترب تدمري املوائل وتقطيع �أو�صالها
خطر ًا رئي�سي ًا على الأنواع احلية الباقية يف حو�ض ميكونغ
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يقطن هذا ال�سام الأبر�ص النادر بني ال�صخور يف
جزيرة �صغرية قبالة �ساحل جنوب فيتنام
�آذار 2012

L. Lee Grismer

Marcello Catalano

ت�ؤوي غابات حو�ض
ميكونغ تنوع ًا وافر ًا من
النباتات املزهرة ،مبا يف ذلك
هذه الأوركيديا (ال�سحلبية)
التي عرث عليها حديث ًا

مت اكت�شاف خم�سة �أنواع من النباتات الإبريقية املفرت�سة التي تغوي احل�شرات واجلرذان وال�سحايل ال�صغرية وحتى الع�صافري وتلتهمها
Vampire

Martin Aveling/Fauna & Flora International

يقول �سكان حمليون ان هذا
ال�سعدان الأفط�س يد�س ر�أ�سه
بني ركبتيه �أثناء �سقوط
املطر ملنع املاء من دخول �أنفه
املقلوب

�أفعى ذئبية يف جبال يونان ال�صينية .وهي �سميت هكذا ب�سبب
�أنيابها الكبرية يف كال الفكني

�سحلية تتنا�سل بوا�سطة اال�ستن�ساخ من دون حاجة �إىل
تذكري ،و�سمكة ت�شبه اخليارة ،وخم�سة �أنواع من النباتات
«الإبريقية» املفرت�سة التي تتغذى على احل�شرات واجلرذان
وحتى الطيور.
يرى ال�صندوق �أن على حكومات منطقة نهر ميكونغ
التوقف عن اعتبار حماية التنوع البيولوجي كلفة ،والنظر
�إليها كا�ستثمار ل�ضمان ا�ستقرار على املدى البعيد .فهذه
املجموعة الأحيائية النفي�سة يف املنطقة �سوف ت�ضيع �إن مل
ت�ستثمر احلكومات يف حماية تنوعها و�صيانته.
على رغم القيود املفرو�ضة ،يبقى االجتار بالأحياء
مار�س 2012

الفطرية تهديد ًا ملجموعة من احليوانات املعر�ضة للخطر
يف املنطقة� ،إذ يتم ا�صطياد بع�ضها لأن �أع�ضاءها ،مثل
قرون الكركدن ،تدخل يف �صنع بع�ض الأدوية الآ�سيوية
التقليدية .وتواجه �أنواع �أخرى ،مثل دالفني نهر ميكونغ،
خطر الوقوع يف �شباك ال�صيادين �أو الهالك بفعل طرق
ال�صيد غري امل�شروعة.
يذكر �أن منطقة نهر ميكونغ الكربى ت�شمل كمبوديا
والو�س وميامنار وتايالند وفيتنام و�إقليم يونان ال�صيني
اجلنوبي .ويتدفق النهر العظيم يف رحلة طويلة من جبال
■
هماليا �إىل م�صب الدلتا يف جنوب فيتنام.
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تقرير جديد لهيئة املناخ الدولية ي�ؤكد :الكوارث تتعاظم وخ�سائرها بباليني الدوالرات

إ�دارة املخاطر والكوارث للتـ
نداء هالل (وا�شنطن)
�صلة وثيقة جتمع بني تغري املناخ وظواهر الطق�س
واملناخ املتطرفة ،وما يرتتب عليها من تداعيات
على املجتمعات الب�شرية والتنمية امل�ستدامة .وي�ؤثر تفاعل
العوامل املناخية والبيئية والب�شرية على كوكب الأر�ض
ب�شكل كبري قد ي�صل �إىل حد الكوارث .لكن ثمة خيارات
�شتى لإدارة املخاطر الناجمة عن تلك التداعيات والكوارث،
يعود الدور الأكرب يف حتديدها �إىل العوامل غري املناخية.
هذه املوا�ضيع بحثها بالتف�صيل تقرير ي�صدر هذا ال�شهر عن
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ (،)IPCC
بعنوان «�إدارة خماطر الأحداث املتطرفة والكوارث لتح�سني
التكيف مع تغري املناخ».
لي�ست ق�سوة املناخ وحدها ما يحدد تداعيات املناخ
املتطرف وخطورته على الأر�ض والب�شرية ،بل مدى
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تعر�ضهما وقابليتهما للت�أثر كذلك .وينجم هذان العامالن
عن انحراف عمليات التنمية ،املرتبط بالتدهور البيئي
والتمدن ال�سريع وغري املدرو�س يف مناطق خطرة وف�شل
احلوكمة وندرة اخليارات املعي�شية للفقراء.
وت�صنف يف باب الكوارث التداعيات العك�سية التي
تخلف دمار ًا وا�سع ًا وتغريات حادة يف الأداء الطبيعي
للمجتمعات .ومن العوامل امل�ؤثرة كذلك تغري املناخ نتيجة
الن�شاط الب�شري ،والتقلبات املناخية الطبيعية ،والتنمية
االجتماعية ـ االقت�صادية .وملا كانت �إزالة خماطر الكوارث
كـلي ًا غري ممكنة ،تركز �إدارتها والتكيف مع تغري املناخ
على تقليل مدى تعر�ض الأر�ض والب�شرية وقابليتهما للت�أثر
باملخاطر� ،إىل جانب زيادة مرونتهما �إزاء التداعيات العك�سية
املحتملة للمناخ املتطرف .وميكن للتكيف مع تغري املناخ
والتخفي�ض من �آثاره �أن يكمل �أحدهما الآخر لتقليل املخاطر
ب�شكل ملحوظ.
�آذار 2012

خ�سائر كبرية

مناطق مهم�شة.
عالوة على ذلك ،ي�شري التقرير �إىل ازدياد حجم اخل�سائر
ال�سنوية التي ت�سببها الكوارث املتعلقة بالطق�س واملناخ.
ويقدر �أنها ارتفعت ب�ضعة باليني دوالر عام � ،1980إىل �أكرث
من  200بليون دوالر عام  ،2010مع �أعلى معدل حني �ضرب
الإع�صار «كاترينا» الواليات املتحدة عام  .2005لكن هذه
التقديرات ال تعك�س ب�شكل جيد اخل�سائر الب�شرية والإرث
الثقايف وخدمات الأنظمة الإيكولوجية التي ي�صعب تقدير
حجمها �أو تثمينها .وعموم ًا ،ال تدخل الت�أثريات االقت�صادية
غري املبا�شرة يف احل�سبان ،مع �أنها قد تكون مهمة جد ًا يف
بع�ض املناطق والقطاعات .وتزداد اخل�سائر يف البلدان
النامية ،ففيها �سجل �أكرث من  95يف املئة من الوفيات الناجمة
عن كوارث طبيعية عام  .2005وتتحمل البلدان املتو�سطة
الدخل العبء الأكرب عادة� ،إذ �شكلت خ�سائرها واحد ًا يف
املئة من الناجت املحلي الإجمايل بني  2001و ، 2006بينما مل
تتجاوز  0.3يف املئة يف البلدان املتدنية الدخل ،وكانت �أقل
من  0.1يف املئة يف البلدان املرتفعة الدخل للفرتة ذاتها .ويف
البلدان اجلُ زُرية ال�صغرية النامية ،تراوحت اخل�سائر بني 1
و 8يف املئة بني  1970و.2010

تختلف تداعيات ظواهر الطق�س واملناخ املتطرفة على الب�شر
والنظم الإيكولوجية والأر�ض باختالف مكان وقوعها وزمانه
والظروف املناخية املرافقة .وهنا ميكن التوقف عند حدثني
يف املا�ضي القريب :ت�سونامي �ضرب �إندوني�سيا عام 2004
و�أ�سفر عن مقتل �أكرث من � 250ألف �شخ�ص ،و�آخر �ضرب
اليابان عام  2011مل تتجاوز ح�صيلته � 18ألف ًا.
ي�شري التقرير اجلديد للهيئة الدولية �إىل عدم الت�ساوي
بني البلدان يف تلقي تداعيات ظواهر الطق�س واملناخ
املتطرفة والكوارث .فالبلدان املتقدمة غالب ًا ما تكون �أكرث
جهوزية من البلدان النامية ،مالي ًا ولوج�ستي ًا وم�ؤ�س�سي ًا،
ملواجهة التداعيات املحتملة بفاعلية ،على رغم التحديات
يف تقييمها وفهمها واال�ستجابة لها .وتكون كذلك �أ�سرع
يف عمليات الإغاثة و�أكرث ا�ستعداد ًا ملرحلة التعايف و�إعادة
الإعمار ،مبا يف ذلك �إزالة الركام و�إعادة بناء املنازل وت�أهيل
البنى التحتية املت�ضررة و�إعادة النازحني.
قد ي�ؤدي غياب اال�سرتاتيجيات املدرو�سة والوا�ضحة �إىل
ويفوت فر�ص حت�سني املرونة والقدرة على
نتائج عك�سيةّ ،
ً
املواجهة والتكيف والتنمية امل�ستدامة م�ستقبال .وميكن
�أن ت�ؤثر التداعيات الرتاكمية للكوارث على خيارات ك�سب
العي�ش وتوفر املوارد الطبيعية وقدرة املجتمعات املحلية على
اال�ستعداد ملواجهة كوارث م�ستقبلية .فتغريات املناخ قد
وحيزها
تغيرّ وترية ظواهر الطق�س واملناخ املتطرفة وحجمها ّ
ومدتها وتوقيتها ،ما قد ينتج ظواهر غري م�سبوقة .و�إىل
جانب تغري املناخ نتيجة الن�شاط الب�شري ،يتوقع �أن تكون
التقلبات املناخية الطبيعية عام ًال مهم ًا يف حتديد �شكل
الظواهر املتطرفة م�ستقب ًال.

بناء على بيانات جمعت منذ العام  1950و�سيناريوهات
خمتلفة النبعاثات غازات الدفيئة ،يتوقع تقرير  IPCCتغري
بع�ض الظواهر املتطرفة النادرة احلدوث عموم ًا ،وح�صول
الآتي بحلول نهاية القرن احلادي والع�شرين:
● تراجع عدد الأيام الباردة وازدياد برودتها وازدياد
الأيام احلارة على امل�ستوى العاملي ،خ�صو�ص ًا يف �أمريكا

يعترب التقرير مدى تعر�ض الب�شر والأر�ض وقابليتهما
للت�أثر عاملني حيويني ،يختلفان وفق معايري ظرفية
ومكانية ويعتمدان على عنا�صر اقت�صادية واجتماعية
وجغرافية ودميوغرافية وثقافية وم�ؤ�س�سية وحوكمية
وبيئية .هذا ي�شمل م�ستويات الرثوة والتعليم والأو�ضاع
ال�صحية وخ�صائ�ص البنية ال�سكانية ،كاجلن�س والعمر
والطبقة ،و�أمناط اال�ستيطان �أو التوزع ال�سكاين والتمدن
وتغري الظروف االقت�صادية ـ االجتماعية .والالفت �أن املناطق
ال�ساحلية املنخف�ضة واجلبلية العالية جد ًا هي �أكرث تعر�ض ًا
وقابلية للت�أثر باملناخ املتطرف يف البلدان املتقدمة والنامية
على حد �سواء .لقد �أدت �سرعة التمدن والنمو املطرد للمدن
الكربى ،خ�صو�ص ًا يف البلدان النامية� ،إىل ن�شوء جمتمعات
مدنية ه�شة ،حتديد ًا من جراء التوزع ال�سكاين غري املدرو�س
و�سوء �إدارة الأرا�ضي .ويف عداد ال�سكان املهددين كذلك
الالجئون والنازحون داخلي ًا و�أولئك الذين يعي�شون يف

ال�شمالية و�أوروبا و�أو�سرتاليا.
● م�ؤ�شرات على ارتفاع درجات احلرارة اليومية يف
معظم �آ�سيا ،وبدرجة �أقل يف �أفريقيا و�أمريكا اجلنوبية،
وذلك مبعدل درجة مئوية واحدة �إىل ثالث درجات بحلول
منت�صف القرن ودرجتني �إىل خم�س يف �أواخره.
● ازدياد موجات احلر ،مدة وعدد ًا ،يف معظم املناطق
أحر الأيام مرة كل �سنتني يف
حول العامل ،على �أن يتكرر � ّ
معظم املناطق ومرة كل خم�س �سنوات يف املناطق ال�شمالية
املرتفعة ،بعدما كان يحدث مرة يف كل ع�شرين �سنة.
● ارتفاع م�ستوى �سطح البحر وا�ستمرار ت�آكل ال�سواحل
والإغراق يف املناطق املعر�ضة.
● عدم ا�ستقرار منحدرات اجلبال املرتفعة ،وحترك الكتل
اجلليدية ال�ضخمة ،وفي�ضان مياه البحريات اجلليدية.
● جفاف �أكرث حدة و�أطول مدة ب�سبب تراجع املت�ساقطات
�أو ارتفاع التبخر يف بع�ض مناطق العامل ،خ�صو�ص ًا يف

ال�صورة :ناجيان من �إع�صار
وا�شـي يف الفيليبني يخرجان
تي�سـر من منزلهما الـذي
ما َّ
دمره الفي�ضان يف مدينة
�إيليغان (( )2011/12/19رويتـرز)

تداعيات م�ستقبلية

ـــكيف مع تغ ّيـر املنـاخ
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حو�ض البحر املتو�سط و�أوروبا الو�سطى وو�سط �أمريكا
ال�شمالية و�أمريكا الو�سطى واملك�سيك و�شمال �شرق الربازيل
وجنوب القارة الأفريقية.
ً
● جفاف �أقل حدة وحدوثا يف مناطق مثل و�سط �أمريكا
ال�شمالية و�شمال غرب �أو�سرتاليا.
● ارتفاع وترية املت�ساقطات الغزيرة يف مناطق خمتلفة
يف العامل ،خ�صو�ص ًا يف املناطق اال�ستوائية املرتفعة وتلك
�شتاء ،مع احتمال حدوث �أعا�صري
ال�شمالية املتو�سطة
ً
ا�ستوائية وا�ستمرار االحرتار .ويتوقع ت�ساقط احلد الأق�صى
اليومي من الأمطار مرة كل خم�س �سنوات �إىل مرة كل
خم�س ع�شرة �سنة ،بح�سب املناطق ون�سبة االنبعاثات،
بعدما كان مرة كل ع�شرين �سنة.
● ازدياد �سرعة الرياح الق�صوى للأعا�صري يف بع�ض
�أحوا�ض املحيطات ،مع تراجع وتريتها عاملي ًا �أو بقائها على
حالها.
● م�ؤ�شرات على تغري بع�ض الظواهر املناخية املتطرفة
نتيجة الن�شاط الب�شري ،مبا يف ذلك ازياد تركز انبعاثات
غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي.
�أما الت�أثريات الب�شرية وخ�سائر الكوارث ف�سوف تطال
قطاعات مرتبطة باملناخ ،مثل املياه والزراعة والأمن الغذائي
والغابات وال�صحة وال�سياحة وحتى البنى التحتية يف
بع�ض املناطق .و�سوف ت�ؤثر �إىل حد ما على حركة ال�سكان
ي�ضر باملجتمعات الأ�صلية وامل�ضيفة ويجعل
وانتقالهم ،ما ّ
بع�ض املناطق ،مثل اجلزر املرجانية ،مهم�شة �أكرث وغري
قابلة لل�سكن .ويف حاالت كهذه ،قد ي�صبح تغيري مكان
الإقامة والهجرة دائمني ورمبا يفر�ضان �ضغوط ًا جديدة على
املناطق امل�ضيفة.

كيف تدار خماطر املناخ
املتطرف والكوارث؟

تقليل مدى تعر�ض الب�شر والأر�ض وت�أثرهما ،وزيادة املرونة
ملواجهة املخاطر املتغرية ،واال�ستعداد واملواجهة والتعايف،
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وحتويل املخاطر وتبادل التجارب ،هي جمموعة مقاربات
حددها تقرير  IPCCلإدارة خماطر الكوارث والتكيف
مع تغري املناخ .ميكن لهذه املقاربات �أن تتقاطع ،وميكن
تبنيها يف وقت واحد .ومن �ش�أنها تلبية �أهداف التنمية،
مثل حت�سني �سبل العي�ش والرفاه وحفظ التنوع البيولوجي،
وامل�ساعدة يف ت�ضييق نطـاق �سـوء التكيف .وتت�ضمن
املعايري التي ميكن تب ّنيها اعتماد �أنظـمة الإنذار املبكر،
والتوا�صل امل�ستمر حول املخاطر بني �صانعي القرار وال�سكان
املحليني ،والإدارة امل�ستدامة للأرا�ضي مبا فيها تخطيط
ا�ستخدامها ،و�إدارة الأنظمة الإيكولوجية و�إعادة ت�أهيلها،
وحت�سني �أنظمة الرقابة ال�صحية و�إمدادات املياه وال�صرف
ال�صحي والري ،والتدقيق يف مواءمة البنى التحتية للمناخ،
وتطوير قوانني البناء وتعزيزها ،وحت�سني التعليم ورفع
درجة الوعي.
ً
تتطلب الإدارة الفعالة للمخاطر مزيجا من اخلطوات
املرتكزة �إىل البنى التحتية والنظم الإيكولوجية وبناء
القدرات الفردية وامل�ؤ�س�سية .وتتوافر فر�ص فعلية للتمويل
الدويل لهذه الإدارة ،مع �أن هذا التمويل يبقى منخف�ض ًا ن�سبي ًا
مقارنة مبعدل الإنفاق على الإغاثة الإن�سانية الدولية .وهناك
جمال لتعزيز توفر ر�أ�س املال املادي والب�شري وحت�سني دمج
املعرفة املحلية باخلربة العلمية الدولية ،لكي تكون الإدارة
والتكيف �أكرث واقعية وارتباط ًا بالتجربة املحلية .وميكن
تقلي�ص املخاطر وترويج الإدارة التكيفية عرب تكرار عملية
املراقبة والبحث والتقييم والتعلم واالبتكار ومواجهة الثغرات
املعرفية .وهذا ممكن فقط �إذا ت�ضافرت اجلهود املحلية
والإقليمية والعاملية ،من القطاعني العام واخلا�ص �إىل مراكز
الأبحاث واملجتمع املدين.
ميكن اتخاذ خطوات �إ�ضافية لتح�سني الكفاءة �ضمن
�أنظمة التكنولوجيا واحلوكمة والقيم� ،إ�ضافة �إىل حتوالت
جذرية لهذه الأنظمة عرب الرتكيز على الإدارة التكيفية
والتعليم ،خ�صو�ص ًا حيث تزداد ن�سبة املخاطر وتنخف�ض
قدرة التكيف .وميكن حت�سني اال�ستدامة االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية عرب دمج مقاربات �إدارة خماطر
الكوارث والتكيف يف جميع ال�سيا�سات ذات ال�صلة ،من
خالل مقاربة مكامن ال�ضعف مبا فيها عدم امل�ساواة البنيوية
الذي ي�سبب الفقر ويدميه ويقيد الو�صول �إىل املوارد .و�أكرث
اخلطوات فاعلية هنا هي تلك التي تقدم فوائد تنموية على
املدى القريب ن�سبي ًا ،وتقلل اخلطر على املدى البعيد.
وقد يكون التوفيق بينها �صعب ًا� ،إذا �أخذت القيم وامل�صالح
والأولويات يف احل�سبان ،لكنه ممكن عرب التغلب على
االنف�صام بني املمار�سات املحلية لإدارة املخاطر وامل�ؤ�س�سات
الوطنية والأطر القانونية وال�سيا�سات والتخطيط.
قد تتيح م�ساءلة الفر�ضيات وو�ضع النماذج وحتفيز
الإبداع لت�شجيع �أمناط جديدة من املواجهة ،التقدم نحو
تنمية م�ستدامة ومرنة يف �إطار املناخ املتطرف املتغري .وذلك
عرب م�شاركة وا�سعة يف تطوير اال�سرتاتيجيات والقدرة
على دمج �أبعاد خمتلفة ومقارنة طرق تنظيم العالقات
االجتماعية .ويرجح �أن يكون للتفاعالت بني تخفيف �آثار
تغري املناخ والتكيف معها و�إدارة خماطر الكوارث ت�أثري كبري
على م�سارات اال�ستدامة واملرونة ،و�سوف تثمر حتم ًا لي�س
■
حملي ًا فح�سب ،بل على نطاق عاملي كذلك.
�آذار 2012
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االقت�صاد الأخ�ضر
يخـلــق الــوظـائـف
جنيب �صعب
حتتاج اال�ستدامة االقت�صادية �إىل �إ�صالحات ت�ضع
حد ًا للف�ساد الإداري و�سوء �إدارة املوارد الطبيعية.
ومع وجود حكومات �أكرث متثي ًال ل�شعوبها� ،سوف تكون
للنا�س الأكرث ت�أثر ًا كلمة �أقوى يف حتديد القرارات ال�سيا�سية.
التقرير الأخري للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) ركز
على كيف ميكن لالقت�صاد الأخ�ضر �أن ي�ساعد يف حتقيق
حتول م�ستدام يف عامل عربي متغري.
من املطالب الرئي�سية التي دفعت املواطنني �إىل التظاهر
يف ال�ساحات وامليادين عدم توافر وظائف الئقة .وقد تو�صل
تقرير «�أفد» �إىل نتيجة رئي�سية هي �أن التحول �إىل اقت�صاد
�أخ�ضر ي�ساعد يف توليد فر�ص عمل الئقة ودائمة .لكن ذلك
يتطلب التحول من «االقت�صاد االفرتا�ضي» ال�سائد ،املبني
�أ�سا�س ًا على امل�ضاربة يف الأ�سواق العقارية واملالية� ،إىل
«اقت�صاد واقعي» يركز على الإنتاج امل�ستدام ،الذي وحده
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ميكن �أن يحمي الر�أ�سمال الطبيعي ويولد وظائف طويلة
الأجل.
يف حني تبنت البلدان العربية مناذج جريئة للنمو
االقت�صادي ،مل ينعك�س هذا حت�سن ًا يف املجاالت االجتماعية
والبيئية .هذا مل ينجم بال�ضرورة عن معوقات طبيعية ،بل
هي �أ�سا�س ًا نتائج خيارات �سيا�سية غري مالئمة.
وما برحت تطغى على ا�سرتاتيجيات التنمية العربية
مبيعات املنتجات ال�سلعية اال�ستخراجية املخ�ص�صة لأ�سواق
الت�صدير .وتتطلب هذه ال�صناعات ا�ستثمارات �أولية
مرتفعة ،لكنها تنتج م�ستويات عمالة منخف�ضة .وعلى رغم
�أن هذا النموذج يولد منو ًا مرتفع ًا يف الناجت املحلي الإجمايل
لبع�ض البلدان ،لكنه يجعل االقت�صادات العربية �أكرث ت�أثر ًا
بتقلبات الأ�سواق العاملية ،يف حني يخفق يف خلق فر�ص
عمل جديرة باالعتبار .وي�شكل انعدام تنوع املداخيل �سبب ًا
رئي�سي ًا لل�ضعف البنيوي لالقت�صادات العربية .هذا يلقي
ظال ًال من ال�شك على قدرة هذه االقت�صادات ،وفق هيكليتها
احلالية ،على خلق نحو  60مليون وظيفة جديدة يتوقع �أن
تكون مطلوبة بحلول �سنة  ،2020ملجرد ا�ستيعاب الداخلني
اجلدد �إىل ميدان العمل ،مع �إبقاء معدالت البطالة الراهنة
على حالها.
تعترب التحوالت الدميوغرافية يف املنطقة العربية بالغة
الأهمية بالن�سبة �إىل التغريات امل�ستقبلية .فقد ازداد عدد
ال�سكان من  100مليون عام � 1960إىل ما يقارب  400مليون
ن�سمة عام � ،2011ستون يف املئة منهم حتت �سن اخلام�سة
والع�شرين .وقد ازداد عدد �سكان املدن من  38يف املئة عام
� 1970إىل  65يف املئة عام  ،2010و�إىل نحو  100يف املئة يف
�آذار 2012

بلدان جمل�س التعاون اخلليجي.
يبلغ معدل ن�سبة البطالة يف البلدان العربية حالي ًا نحو
 10يف املئة ،وي�صل �إىل  18يف املئة يف بع�ض البلدان ،وهذا
�أعلى بكثري من املعدل يف البلدان النامية .ويبلغ معدل ن�سبة
البطالة بني ال�شباب �أكرث من  25يف املئة� ،أي �ضعفي معدل
الن�سبة العاملية ،وي�صل �إىل  40يف املئة يف بع�ض البلدان.
وي�شكل ال�شباب العاطلون عن العمل �أكرث من  70يف املئة من
�إجمايل البطالة يف م�صر والأردن وموريتانيا واليمن .فلي�س
غريب ًا �أن يندفع ه�ؤالء �إىل ال�شوارع.

عوائق �أمام فر�ص العمل

ملاذا عجزت االقت�صادات العربية عن توفري فر�ص عمل
م�ضمونة لل�ساعني �إليها ،علم ًا �أن كثريين منهم متعلمون؟
هناك عدة �أ�سباب ،منها:
● عدم قدرة البلدان العربية �أو عدم رغبتها منذ �سبعينات
القرن الع�شرين يف تنويع اقت�صاداتها.
● انخفا�ض م�ستويات االنفاق على الأبحاث والتطوير،
التي هي املحرك احلقيقي للنمو االقت�صادي وخلق وظائف
جديدة.
● غياب كتلة �أو �سوق اقت�صادية �إقليمية� ،أو جتارة �أكرث
حترر ًا.
● تف�ضيل العمال الأجانب املنخف�ضي الكلفة ،خا�صة
الآ�سيويني ،الذين ال ي�شكلون عادة متاعب �سيا�سية.
● �إهمال اال�ستثمارات يف القطاعني الزراعي وال�صناعي.
● ال�سعي �إىل ا�ستثمارات يف ال�سلع وال�صناعات امل�سرفة يف
ا�ستهالك الطاقة ،مثل البرتوكيماويات والألومنيوم ،التي
تتطلب ا�ستثمارات �أولية مرتفعة لكنها تولد م�ستويات عمالة
منخف�ضة.
● انعدام اال�ستثمارات يف البنية التحتية اخل�ضراء ،مثل
النقل العام والطاقة املتجددة والزراعة امل�ستدامة.
● ال�سعي �إىل حتقيق ثروات و�أرباح �سريعة على ح�ساب
التقدم االجتماعي والبيئي.
● الف�ساد ال�سيا�سي.
● �إر�ساء «دولة رفاه» توزع التقدميات ب�سهولة ،مع ما ينتج
عنها من انعدام �آداب العمل اجلدي يف بع�ض البلدان.

ومن املتوقع �أن يحقق التحول �إىل املمار�سات الزراعية
امل�ستدامة يف البلدان العربية توفري ما بني  5و 6يف املئة من
الناجت املحلي الإجمايل ،بحدود  114بليون دوالر �سنوي ًا،
نتيجة ازدياد �إنتاجية املاء وحماية املوارد البيئية� .أما �إذا مل
ت�صبح التنمية الريفية �أولوية ،ف�إن ازدياد الهجرة من الأرياف
�إىل املدن بحث ًا عن فر�ص عمل �سوف ي�سبب مزيد ًا من
ال�ضغط على البنية التحتية غري الوافية �أ�ص ًال.
املياه� :ستحتاج البلدان العربية �إىل تخ�صي�ص  1.5يف املئة
على الأقل من ناجتها املحلي الإجمايل �سنوي ًا ال�ستثمارات
يف تكنولوجيات نظيفة ملياه ال�صرف والبنية التحتية املائية
وكفاءة املياه و�إعادة التدوير ،لتلبية االرتفاع املتوقع يف
الطلب على املياه .وتبلغ هذه اال�ستثمارات اخل�ضراء 28
بليون دوالر �سنوي ًا� ،سوف تخلق فر�ص عمل يف املناطق
الريفية واحل�ضرية.
الطاقة :يعمل �أقل من ثالثة ماليني �شخ�ص يف املنطقة
العربية يف قطاع الطاقة ،وهم ميثلون نحو ثالثة يف املئة
من �إجمايل القوة العاملة .و�إذا مت ا�ستثمار  100بليون دوالر
�سنوي ًا يف الطاقة املتجددة ،فمن املتوقع �أن يولد ذلك نحو 565
�ألف فر�صة عمل جديدة .و�إذا انخف�ض معدل اال�ستهالك
الفردي للكهرباء يف البلدان العربية �إىل املعدل العاملي ،من
خالل �إجراءات كفاءة الطاقة ،ف�سوف يولد ذلك مدخرات

�آفاق االقت�صاد الأخ�ضر

التحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر ميكن �أن ي�ؤثر على فر�ص
العمل يف عدة قطاعات يف البلدان العربية ،منها:
الزراعة :خالل العقدين املا�ضيني ،هبطت ح�صة قطاع
الزراعة يف القوة العاملة يف املنطقة العربية من  44يف املئة
�إىل  29يف املئة .ومن �ش�أن زيادة ن�سبة العاملني يف القطاع
الزراعي يف القوة العاملة �إىل  40يف املئة �أن يولد �أكرث من
ع�شرة ماليني وظيفة يف هذا القطاع ،لت�صل �إىل  37.8مليون
وظيفة .ومبا �أن  76يف املئة من الفقراء يف املنطقة العربية
يعي�شون يف الأرياف ،ف�إن توفري دعم اقت�صادي واجتماعي
للمجتمعات الريفية والزراعية �سوف يف�ضي �إىل تعزيز
العدالة واال�ستقرار .وهذا يتطلب حتويل النمط ال�سائد
يف هذا القطاع من عمال زراعيني �أميني وغري نظاميني
ومهم�شني �إىل عمال متعلمني ومهرة يحظون بظروف عمل
نظامي و�ضمانات.
مار�س 2012

مبقدار  73بليون دوالر �سنوي ًا .و�إذا انخف�ض دعم �أ�سعار
الطاقة بن�سبة  25يف املئة ،ف�سوف يحرر ذلك �أكرث من 100
بليون دوالر خالل مدة ثالث �سنوات ،وهذا مبلغ ميكن
حتويله لتمويل االنتقال �إىل م�صادر الطاقة اخل�ضراء وتوليد
ماليني فر�ص العمل.
الأبنية� :إن حتو ًال يف دعم �أ�سعار املياه والطاقة �سوف
يزيل �أحد اال�ضطرابات الرئي�سية التي تعاين منها ال�سوق،
ويوفر مربر ًا اقت�صادي ًا للأبنية اخل�ضراء يف قطاع ال�سكن.
ونتيجة لذلك ،ف�إن ترويج ممار�سات البناء الأخ�ضر �سوف
يكون له ت�أثري عميق لي�س فقط يف التحول احل�ضري امل�ستدام
بل �أي�ض ًا يف معدالت العمالة .ويقدر تقرير «�أفد» �أن �إنفاق

اختبار حما�صيل مقاومة
للملوحة يف كلية الزراعة
يف جامعة الإمارات
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 100بليون دوالر لتخ�ضري  20يف املئة فقط من الأبنية القائمة
حالي ًا يف البلدان العربية على مدى ال�سنوات الع�شر املقبلة،
يتوقع �أن يخلق  4ماليني وظيفة جديدة .علم ًا �أن فرتة
ا�سرتداد ر�أ�س املال بالن�سبة لتعديالت كفاءة الطاقة واملياه
ترتاوح بني �سنتني وخم�س �سنوات تبع ًا مل�ستوى الدعم.
وت�شري التقديرات �إىل �أن مقدار الإنفاق على البناء
واالن�شاء يف البلدان العربية �سي�صل �سنة � 2012إىل ما بني
 116و 233بليون دوالر .و�إذا التزمت احلكومات العربية
بتخ�ضري قطاع البناء ،ف�إن االنفاق يجب �أن يزداد بن�سبة
 20يف املئة على الأقل ،مما �سيزيد اال�ستثمارات بني 23
و 46بليون دوالر يف ال�سنة .وهذه اال�ستثمارات اخل�ضراء
الإ�ضافية �ستولد فر�ص عمل خ�ضراء �أكرث بن�سبة  10يف املئة.
�إدارة النفايات :قُ درت االحتياجات اال�ستثمارية يف
قطاع �إدارة النفايات يف البلدان العربية خالل ال�سنني الع�شر
املقبلة ب�أكرث من  21.6بليون دوالر �سنوي ًا ،بالتف�صيل الآتي:
اجلمع والتحويل  38يف املئة ،الطمر والت�سميد  27يف املئة،
املعاجلة الآلية والبيولوجية  17يف املئة ،حت�سني املكبات �أو
�إقفالها  12يف املئة ،حتويل النفايات �إىل طاقة  6يف املئة� .إن
�إدارة النفايات ال�صلبة البلدية حتفز االقت�صاد مبا�شرة ،لأنها
حتتاج �إىل كثري من الأيدي العاملة وتتطلب ا�ستثمارات يف
الآالت واملعدات الالزمة لأعمال املناولة والنقل واملعاجلة.
وي�ساهم تطوير �إدارة خ�ضراء للنفايات ال�صلبة البلدية يف
خلق فر�ص عمل ،ويحفز الطلب على املنتجات والنظم
واخلدمات يف قطاعات �أخرى مثل الزراعة والت�صنيع
واالن�شاء وحتويل النفايات �إىل طاقة واملعاجلة والنقل والبيع
بالتجزئة واخلدمات االحرتافية .وت�ؤدي زيادة معدالت �إعادة
تدوير النفايات �إىل دفق كبري للوظائف امل�ستقرة اجلديدة،
مبعدل �أكرب � 10إىل  20مرة من الطمر واحلرق.
ال�سياحة� :أ�صبحت ال�سياحة قطاع ًا مهم ًا يف اقت�صادات
معظم البلدان العربية� ،إذ ت�ساهم يف التنوع االقت�صادي
وخلق فر�ص عمل و�إيرادات بالعمالت الأجنبية .ويف
العام  ،2010بلغت م�ساهمة ال�سياحة يف �إجمايل العمالة
يف املنطقة العربية نحو  4يف املئة .لكن الت�أثريات البيئية
واالجتماعية غري امل�ؤاتية تبدد االجنازات االقت�صادية
للقطاع .ومن �ش�أن تخ�ضري قطاع ال�سياحة �أن يعزز الإيرادات
ويخلق فر�ص عمل .و�إذا ارتفعت ح�صة ال�سياحة الدولية يف
البلدان العربية  12يف املئة ،فيقدر �أن يولد ذلك  228بليون
دوالر كحد �أدنى �سنوي ًا ،و 5.6ماليني وظيفة �إ�ضافية ،مما
يرفع ح�صة القطاع �إىل  10يف املئة من الأيدي العاملة.
�إن توجه الإرادات �إىل اتباع �أجندة اقت�صاد �أخ�ضر هو
فر�صة العادة النظر يف ال�سيا�سات العامة ال�سائدة يف البلدان
العربية .ومن العوائق الرئي�سية للتحول الأخ�ضر نق�ص
املعرفة يف املعاجلات واملواد واخلدمات اخل�ضراء لل�صناعات،
لذا يجب و�ضع برامج لإعادة تدريب العمال يف جميع
القطاعات .ومن ال�ضروري تخ�صي�ص ميزانيات مرموقة
للبحث والتطوير واالخت�صا�صات اجلامعية املالئمة.
يجب �إعادة االعتبار واالحرتام للوظائف املنتجة ،وتوفري
ال�شروط الأ�سا�سية للعمل بكرامة .وكما �أثبتت التطورات
الأخرية يف البلدان العربية ،ف�إن اال�ستدامة ال ميكن �أن تكون
مقاي�ضة بني احلرية والكرامة من جهة واال�ستقرار من جهة
■
�أخرى.
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ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكــ

اقت�صاد �أخ�ضــ

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

دبي ـ «البيئة والتنمية»
مبادرة االقت�صاد العربي الأخ�ضر التي �أطلقها
املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) بد�أت
تثمر على �أعلى امل�ستويات ال�سيا�سية يف
املنطقة .فقد �أعلنت الإمارات العربية املتحدة
يف  15كانون الثاين (يناير)  2012مبادرتها
الوطنية لتحويل اقت�صاد البالد حتت �شعار
«اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة» .وت�سعى
هذه املبادرة اىل جعل االمارات «مركزاً عاملي ًا
ومنوذج ًا ناجح ًا لالقت�صاد الأخ�ضر اجلديد،
مبا يعزز من تناف�سيتها وا�ستدامة التنمية
التي تعي�شها ويحافظ على بيئتها للأجيال
القادمة» ،وفق ما ذكره ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء وحاكم دبي.

�آذار 2012

ــــتوم يعلـن مبادرة الإمارات اجلديدة

ــر لتنميـة م�ستدامــة
خالل �إعالنه املبادرة� ،أ�شار ال�شيخ حممد اىل
�ضرورة احلفاظ على رابط قوي بني االقت�صاد
والبيئة ،م�ؤكداً �أن �إدخال حت�سينات على
�أحدهما يجب �أال يتم على ح�ساب الآخر ،وطالب ًا
من «اجلميع �أن ي�ستعدوا ملرحلة جديدة يف
م�سرية النمو بدولة الإمارات العربية املتحدة».
وت�شتمل املبادرة على ت�شريعات وبرامج
وم�شاريع خ�ضراء يف �ستة جماالت :الطاقة،
اال�ستثمارات اخل�ضراء ،املدن ،تغري املناخ،
التنوع البيولوجي ،التكنولوجيا اخل�ضراء.
ي�أتي االعالن عن مبادرة االقت�صاد الأخ�ضر
يف االمارات على �أثر �صدور تقرير املنتدى العربي
للبيئة والتنمية (�أفد) بعنوان «االقت�صاد
متغي» يف ت�شرين الأول
الأخ�ضر يف عامل عربي رّ
(�أكتوبر)  .2011وهذا التقرير جزء من مبادرة
االقت�صاد العربي الأخ�ضر التي �أطلقها «�أفد»
وت�سعى اىل «حتول من االقت�صاد االفرتا�ضي
القائم على امل�ضاربات العقارية واملالية
وا�ستنزاف املوارد اىل االقت�صاد الواقعي القائم
على النمو امل�ستدام املرتافق مع ا�ستثمار منتج
يخلق فر�ص عمل جديدة» ،بح�سب جنيب
�صعب �أمني عام «�أفد».
وكان «�أفد» �أعلن برناجمه االقليمي اخلا�ص
باالقت�صاد الأخ�ضر عام  2009عندما نظم،
بال�شراكة مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة
(يونيب) ،جمموعة اجتماعات ت�شاورية يف
�سبعة بلدان عربية ،الختيار القطاعات ذات
الأولوية ور�سم خريطة طريق النتقال �سل�س
اىل االقت�صاد الأخ�ضر .وا�ست�ضافت هيئة
البيئة يف �أبوظبي �أحد هذه االجتماعات ،كما
ا�ست�ضافت «برتوفاك» اجتماع ًا �آخر يف ال�شارقة.
ويف �شباط (فربار)  ،2011قدم «�أفد» مبادرته
حول االقت�صاد الأخ�ضر يف جل�سة خا�صة �أثناء
انعقاد جمل�س �إدارة «يونيب» واملنتدى البيئي
الوزاري العاملي يف نريوبي ،حيث ناق�شها الوزراء
العرب امل�شاركون ،مبن فيهم وزير البيئة
واملياه يف االمارات الدكتور را�شد بن فهد.
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وانطالق ًا من الر�ؤية الثاقبة ملبادرة االقت�صاد
العربي الأخ�ضر ،نظمت دائرة التنمية
االقت�صادية يف �إمارة عجمان بالتعاون مع «�أفد»
يف ت�شرين الثاين (نوفمرب) « 2011ملتقى
االقت�صاد الأخ�ضر م�سار التنمية» ،الذي ركز
على عر�ض مفهوم التنمية اخل�ضراء وتقدمي
املكا�سب االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
املتوقعة يف ثمانية قطاعات اقت�صادية .وقد ن َّوه
حاكم عجمان ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي
مبداوالت املنتدى وتو�صياته.
�أما وقد �أعلنت دولة االمارات مبادرتها
الوطنية لالقت�صاد الأخ�ضر ،في�ؤمل �أن تكت�سب
مبادرة «�أفد» الرائدة لالقت�صاد العربي الأخ�ضر
زخم ًا �إ�ضافي ًا ،فتُ لهم وتوجه بلدان ًا عربية
�أخرى نحو التخطيط لتحوالت بعيدة املدى يف
�أجنداتها التنموية.

م�سارات مبادرة الإمارات

ت�شمل مبادرة االقت�صاد الأخ�ضر الإماراتية �ستة
م�سارات رئي�سية تغطي جمموعة كبرية من
الت�شريعات وال�سيا�سات والربامج وامل�شاريع.
يتناول امل�سار الأول الطاقة اخل�ضراء ،يف
جمموعة من الربامج وال�سيا�سات الهادفة
لتعزيز �إنتاج وا�ستخدام الطاقة املتجددة
والتقنيات املتعلقة بها� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع
ا�ستخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة،
والعمل على تطوير معايري كفاءة ا�ستهالك
الطاقة يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
�أما امل�سار الثاين فيت�ضمن ال�سيا�سات
احلكومية الهادفة �إىل ت�شجيع اال�ستثمارات يف
جماالت االقت�صاد الأخ�ضر ،وت�سهيل عمليات
�إنتاج املنتجات والتقنيات اخل�ضراء وا�ستريادها
وت�صديرها و�إعادة ت�صديرها� ،إ�ضافة اىل
خلق فر�ص عمل للمواطنني وجتهيز الكوادر
الوطنية يف هذه املجاالت.
وي�أتي امل�سار الثالث للمبادرة حتت
عنوان «املدينة اخل�ضراء» ،وفيه جمموعة

من �سيا�سات التخطيط العمراين الهادفة
�إىل احلفاظ على البيئة ورفع كفاءة امل�ساكن
واملباين بيئي ًا .كما ي�شمل مبادرات لت�شجيع
و�سائل النقل ال�صديقة للبيئة �أي ما ي�سمى
النقل امل�ستدام ،باال�ضافة اىل برامج تهدف
لتنقية الهواء الداخلي للمدن لتوفـري بيئة
�صحية للجميع.
وي�شمل امل�سار الرابع التعامل مع �آثار تغري
املناخ ،عرب �سيا�سات وبرامج خلف�ض االنبعاثات
الكربونية من املن�ش�آت ال�صناعية والتجارية،
�إ�ضافة �إىل ت�شجيع الزراعة الع�ضوية عن طريق
جمموعة من احلوافز على امل�ستويني االحتادي
واملحلي .كما ي�شمل احلفاظ على التنوع
البيولوجي وحماية التوازن البيئي جلميع
الكائنات الربية والبحرية يف بيئة الإمارات.
ويحمل امل�سار اخلام�س ت�سمية «احلياة
اخل�ضراء» ،وي�شمل جمموعة من ال�سيا�سات
والربامج الهادفة �إىل تر�شيد ا�ستخدام املاء
والكهرباء واملوارد الطبيعية ،وم�شاريع �إعادة
تدوير املخلفات الناجتة عن اال�ستخدامات
التجارية والفردية .كما يت�ضمن مبادرات
التوعية والتعليم البيئي للجمهور� ،سواء عن
طريق القطاعات التعليمية �أو عرب و�سائل
التوعية الإعالمية ،مبا ي�ضمن رفع م�ستوى
تفاعل اجلمهور مع مبادرات االقت�صاد الأخ�ضر
كافة.
امل�سار ال�ساد�س والأخري يف مبادرة االقت�صاد
الأخ�ضـر ي�شمل التكنولوجيـا اخل�ضراء.
و�سوف يركز يف مرحلته الأوىل على تقنيات
التقاط الكربون وتخزينه ،وتقنيات حتويل
النـفايات �إىل طاقـة مما ي�سـاهم يف التخل�ص
منهـا بطريقة اقت�صادية تلبي بع�ض
احتياجات الطاقة .و�سريكز هذا امل�سار �أي�ض ًا
على تقنيات تعزيز كفاءة الإ�ستهالك التي تقلل
من ا�ستخدامات الطاقة اليومية وا�ستهالكها
لدى ال�شركات والأفـراد من دون الت�أثري على
■
الإنتاج .
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ت�صمد يف وجه الزالزل
والفي�ضانات يف باك�ستان

بيوت من ق�ش
لقي نحو � 2000شخ�ص م�صرعهم ،وت�أثر  20مليون �شخ�ص ،وت�ضرر
�أو دمر نحو مليوين منزل ،يف الفي�ضانات التي اجتاحت باك�ستان
عام  .2010و�صنفتها الأمم املتحدة ك�أكرب �أزمة �إن�سانية يف التاريخ
احلديث ،حيث ت�أثر �أنا�س �أكرث ممن ت�أثروا بت�سونامي جنوب �شرق
�آ�سيا والزلزالني الأخريين يف ك�شمري وهايتي جمتمعة .وقد زالت
قرى بكاملها من الوجود من دون �أن يبقى �أثر حتى للبنى التحتية.
ومب�ساعدة �إحدى املنظمات غري احلكومية ،يعيد �آالف الباك�ستانيني
امل�شردين بناء حياتهم من خالل بناء بيوت م�أمونة وكفوءة بالطاقة
�صنعت من باالت الق�ش ،م�ستعملني مواد حملية
على �أثر زلزال ك�شمري املدمر عام  ،2005أُ�ن�شئت
م�ؤ�س�سة «باالت الق�ش والبناء امل�ستدام يف
باك�ستان» حلماية بيوت املواطنني من تداعيات الزالزل
والفي�ضانات و�أحوال الطق�س القا�سية .وت�ستثمر امل�ؤ�س�سة
يف م�شروع للتمويالت ال�صغرية يوفر للمجتمع املحلي حلو ًال
ت�صميمية خالقة لإن�شاء بيوت كفوءة بالطاقة .وبعد فرتة
تدريبية ،تتمكن العائالت املت�أثرة بالكوارث من بناء بيوت
لها با�ستعمال مواد طبيعية حملية .ويتم ت�شغيل مواطنني
حمليني للم�شاركة يف تطوير املجتمع املحلي.
دربت امل�ؤ�س�سة منذ � 2006أكرث من خم�سني �شخ�صاً،
و�أن�ش�أت  26مبنى منوذجي ًا من باالت الق�ش يف �إقليم خيرب
باختونخا .وارتقت خربة البناء لدى العائالت املعوزة بتعلمها
اخلطوات ال�ضرورية لبناء بيوتها من هذه الباالت .وهذا ما
فعله «برنامج تطوير املجمتمع» ) (CDPالتابع للم�ؤ�س�سة
عام  ،2007مقدم ًا ما يلزم من املواد والتدريب والتمويل اىل
املجتمعات الفقرية يف املنطقة.
من خالل �إتاحة هذه الفر�صة التي تغري جمرى احلياة،
ت�أمل امل�ؤ�س�سة حت�سني الظروف ال�صحية واملعي�شية
للباك�ستانيني الفقراء ،خ�صو�ص ًا �ضحايا الفي�ضانات
والزالزل .فرفع الوعي البيئي لدى اجلماعات الأكرث تعر�ض ًا،
وتدريبها على مهارات �إعادة االعمار ،يخلقان ا�ستقرار ًا
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا .وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة �أن هذه البيوت
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الرخي�صة املالئمة لكثري من بلدان العامل النامي هي مقاومة
للزالزل و�أكرث كفاءة بالطاقة بنحو �ضعفي طرق االن�شاء
املعتادة.
توفر هذه التقنية املالئمة طرق بناء بديلة هي �أكرث �صداقة
للبيئة املحلية من االن�شاء الع�صري .ويف حني ت�ستخدم
�أدوات ومواد بناء م�شابهة ،فان بيوت باالت الق�ش هي �أقل
كلفة اىل حد بعيد ،م�ستفيدة من وجود عمال يدويني
راغبني يف العمل ومواد متوافرة حملي ًا.
وترتاوح كلفة البيت املبني من باالت الق�ش بني  54و64
دوالر ًا للمرت املربع ،يف ما يتعلق باملواد والعمل ،باملقارنة
مع  130دوالر ًا للمرت املربع هي كلفة بيت تقليدي مماثل
منخف�ض الكلفة .وبذلك يكون معدل كلفة بيت م�ساحته 50
مرت ًا مربع ًا �أقل من  3000دوالر.

ت�صميم مقاوم للزالزل
و�أحوال الطق�س القا�سية

يف �آذار (مار�س) � ،2009أجرت امل�ؤ�س�سة اختبارات زلزالية
لبيت بني من باالت الق�ش .فتبني �أن نظام االن�شاء مقاوم
جد ًا للزالزل .وقد �أجريت االختبارات يف مرفق «�شبكة
حماكاة هند�سة الزالزل» يف جامعة نيفادا الأمريكية،
بدعم من معهد �أبحاث هند�سة الزالزل .ومت تعري�ض البيت
ل�سل�سلة حماكاة من ثمانية زالزل ذات قوة متزايدة .فتحمل
�آذار 2012

تدريب على بناء بيوت الق�ش

ت�سارعات زلزالية بلغت �ضعفي ت�سارعات زلزال ك�شمري.
الق�ش امل�ستعمل يف بناء هذه البيوت هو منتج زراعي
ثانوي من مو�سم احل�صادُ ،يربط يف باالت ت�شكل «لبنات
بناء» اجلدران .ويتم بناء الأ�سا�سات واجلدران بحيث حتتمل
�ضغط ًا قوي ًا ،كما هي حال البيوت املبنية من الطوب.
وخـالفـ ًا لالعتقاد ال�سائد ،فان البيت املبني من الق�ش
امل�ضغوط هـو �أكرث احتما ًال مما يتخيله املرء .وهو بطبيعته
ي�صد
كفوء طاقوي ًا ،فاجلدران عازلة للتيارات الهوائية ،ما
ّ
الرياح العا�صفة يف ف�صل ال�شتاء .وت�ستعمل يف البناء مواد
طبيعية� ،أي الطني الق�شي اخلفيف والدعائم اخل�شبية
املحبوكة ،ما يعني �أن البيت «ع�ضوي» ت�ستعمـل يف بنائه
منتجات غري �ضارة .وبا�ستعمال مواد متوافرة حملياً ،تكون
العائالت الفقرية غري جمربة على �شراء مواد باهظة الثمن
�أو االعتماد على ب ّنائني مهرة لت�شييد بيوتهم .وقد ثبت �أن
بيوت الق�ش مقاومة �أي�ض ًا للرطوبة والآفات.

كيف ُيبنى بيت الق�ش

الت�صميم الأخ�ضر هو العن�صر الأ�سا�سي يف هذه البيوت
املقاومة للزالزل والفي�ضانات .وتقدم كل عائلة نحو 1200
�ساعة عمل .وتكلف مواد البناء نحو  2300دوالر للبيت.
وقد مت تطوير نظام ل�صنع باالت الق�ش ،بوا�سطة رافعات
زراعية ت�شغل يدوي ًا وقوالب �ضغط م�صنوعة حملي ًا .والقامة
مار�س 2012

م�شاريع حملية م�ستقلة ،دعمت امل�ؤ�س�سة �إقامة معمل ل�صنع
باالت الق�ش يف بلدة خاكي التي يعي�ش �سكانها من زراعة
الرز.
يتم ربط نحو  300بالة ق�ش جاهزة بع�ضها ببع�ض ،ور�صها
بني دعائم خ�شبية �أفقية ،وطليها مبالط طيني .هذا يدعم
ثقل ال�سطح ويخفف ال�ضغط عن الأ�سا�سات وي�صد الرياح.
ومن التقنيات البارعة الأخرى يف هذا الت�صميم مد �أ�سا�س
من �أكيا�س احل�صى للتثقيلُ ،ي�سكب عليه مزيج من الرتاب
واال�سمنت .ويتم تغليف ال�سطح بكامله ب�شبك نايلون كالذي
ي�ستعمل ل�صيد الأ�سماك ،ما يوفر تقوية للمالط الطيني
ومقاومة للزالزل .وتبلغ م�ساحة البيت القيا�سي الـتابع
لربنامج تطوير املجتمع نحو  53مرت ًا مربع ًا (� 7.3أمتار 7.3 x
�أمتار) ،وهو يتكون من غرفتني و�شرفة ،مع مطبخ اختياري.
البناء ال�صديق للبيئة جزء من برنامج م�ؤ�س�سة «باالت
الق�ش والبناء امل�ستدام يف باك�ستان» .فمنازلها املبنية بالق�ش
م�صممة للإفادة جيد ًا من الطاقة ال�شم�سية ،حيث يخزن
ال�سطح واجلدران الطاقة (احلرارة) ال�شم�سية ويوزعانها
بفعالية .وهي توفر حيز ًا مالئم ًا للطبخ ،وتقنية مالئمة
حتول ف�ضالتها اىل �سماد
لتجميع مياه الأمطار ،ومراحي�ض ّ
طبيعي.
وتعمل امل�ؤ�س�سة على جمع الأموال لبناء بيوت ل�ضحايا
■
الفي�ضانات .

�أفغاين يبني بيته
وطفالن داخل بيت منجز
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«يونيب» يحتفل بعيده الأربعني

هل يتحول يف ريو
من برنامج اىل
وكالة متخ�ص�صة؟
�أ�شرف �أمني (نريوبي)
يقولون �إن بلوغ �سن الأربعني يعني التحول �إىل
مرحلة جديدة من العمر متتاز باحلكمة والكيا�سة
يف �إدارة الأمور .وعلى القيا�س نف�سه ميكن القول �إن احتفال
برنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب) بعيده الأربعني تطلب
حتو ًال جدي ًا يف الإدارة والتعامل مع ق�ضايا البيئة العاملية .بدا
ذلك وا�ضح ًا خالل الدورة اال�ستثنائية الثانية ع�شرة ملجل�س
�إدارة «يونيب» واملنتدى البيئي الوزاري العاملي ،اللذين
عقدا من  20اىل � 22شباط (فرباير) يف مقر الأمم املتحدة
بالعا�صمة الكينية نريوبي.
فما بني اجتماعات وزراء البيئة داخل الغرف املغلقة
وم�شاورات امل�ؤ�س�سات الأهلية واخلرباء والكم الهائل من
التقارير والأوراق التي طرحت للنقا�ش ،بدا وا�ضح ًا �أن هناك
مو�ضوعات حمددة ت�شغل اهتمام احلا�ضرين� .أبرزها �آلية
جديدة يتعامل بها «يونيب» مع ق�ضايا البيئة ،تعتمد على
طرح احللول وال�سيا�سات املمكنة بد ًال من الرتكيز على
احلقائق العلمية واملخاطر البيئية التي تهدد العامل.
خالل كلمته االفتتاحية� ،أكد �أخيم �شتايرن املدير التنفيذي
لربنامج الأمم املتحدة للبيئة �أن من اخلط أ� ف�صل ق�ضايا
البيئة عن بقية الق�ضايا الدولية .فالهدف الأ�سمى من جميع
املفاو�ضات واالتفاقات البيئية هو حتقيق العدل واال�ستدامة،
لذلك من املهم و�ضع ق�ضايا البيئة يف �إطارها ال�صحيح.
هذه الأفكار ،و�إن بدت مثالية� ،إال �أن مقرتحات تطبيقها
خلقت حالة من اجلدل طوال �أيام امل�ؤمتر بني امل�شاركني
من ممثلي الدول واملجموعات الكربى التي ت�ضم الهيئات
غري احلكومية .وقد تناولت الآليات وال�سيا�سات الدولية
واالقت�صادية التي �ستعالج ق�ضايا البيئة وحتقق التنمية
امل�ستدامة .ومنها على �سبيل املثال طرح «يونيب» على
طاولة املفاو�ضات مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر كحل بديل
لل�سيا�سات االقت�صادية احلالية التي متار�سها الدول وتعوقها
عن الو�صول �إىل اتفاق دويل حول عدة ق�ضايا بيئية� ،أبرزها
ق�ضية تغري املناخ وارتفاع معدالت التلوث العاملي .كما متت
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الدعوة اىل �ضرورة �إيجاد م�ؤ�شر بديل لقيا�س معدالت
النمو االقت�صادي للدول غري ذلك القائم حالي ًا ،من خالل
�إدماج قيم مالية ملا متتلكه الدول من موارد طبيعية وب�شرية
واجتماعية.

االقت�صاد الأخ�ضر

انق�سمت عدة دول من العامل النامي واملتقدم حيال مفهوم
االقت�صاد الأخ�ضر و�آليات تنفيذه ،ومدى ت�أثري االتفاقات
الدولية فى هذا الأمر على مقدرات ال�شعوب.
وحتدث جنيب �صعب �أمني عام املنتدى العربى للبيئة
والتنمية يف جل�سة وزارية ت�شاورية ،ف�أو�ضح �أن مفهوم
االقت�صاد الأخ�ضر ال يختلف عن التنمية امل�ستدامة التي
ت�شجعها وتدعمها دول العامل كافة .وعر�ض تقرير ًا للمنتدى
عن جدوى تطبيق االقت�صاد الأخ�ضر يف الدول العربية ،وما
�ستحققه مثل هذه ال�سيا�سات من توفري لفر�ص �أكرب للعمل
وتعزيز قطاعات الطاقة والزراعة واملياه وال�سياحة وغريها.
وحذر من ت�سيي�س مو�ضوع االقت�صاد الأخ�ضر وبلوغ بع�ض
الدول يف حتفظاتها حدود ال�سلبية ،ما يهدد بعزلها عن
اجلهود الدولية وخ�سارتها لفر�ص اال�ستفادة والتطوير.

«يونيب» برنامج �أم هيئة؟

يف �سياق �آخر ،دعت عدة دول يف طليعتها �سوي�سرا واالحتاد
الأوروبي واملجموعة الأفريقية �إىل �ضرورة دعم «يونيب»
مالي ًا وم�ؤ�س�سي ًا ،بطرح فكرة حتويله من برنامج اىل وكالة
دولية لها �صالحيات �أكرب ،مما ي�ساهم يف حتقيق تقدم فعلي
يف العديد من الق�ضايا البيئية العالقة والو�صول اىل اتفاقات
دولية ملزمة .هذا الأمر كان حمل اعرتا�ض بع�ض الدول
النامية ،ومنها م�صر ،كذلك الواليات املتحدة واليابان ،ملا
�سيمثله من عبء مايل جديد على كاهل الدول� ،إ�ضافة �إىل
املخاوف من ال�صالحيات الأكرب التي �سيحظى بها «يونيب»
والتي قد تلزم الدول بقرارات ت�ؤثر يف ال�سيا�سات االقت�صادية
والتجارية املحلية .هذا اىل جانب �أن هذا التحول امل�ؤ�س�سي
�سي�ضعف دور هيئات دولية �أخرى مثل مرفق البيئة العاملي
وغريه من امل�ؤ�س�سات .فيما دعت �سوي�سرا بقوة اىل و�ضع
هذه الهيئات جميع ًا حتت مظلة «يونيب» بعد تقويتها.
و�أو�ضح الدكتور م�صطفى طلبه ،املدير التنفيذي الأ�سبق
لـ«يونيب»� ،أن التحول الذي تريده بع�ض الدول قد يعزل
ملف البيئة عن الق�ضايا الدولية الهامة ،مثل املياه وال�صحة
والأمن الغذائي والطاقة والتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
�آذار 2012

فالبيئة مو�ضوع متداخل مع كل هذه الق�ضايا ،والأهم
�أن ي�ستمر تعاونه امل�شرتك مع امل�ؤ�س�سات الدولية ذات
االهتمامات املتعددة .كما يجب �أن تدعم الدول «يونيب»
مالي ًا ومتنحه �صالحيات.
ويف حديث اىل «البيئة والتنمية» ،حددت الدكتورة
كاميال توملني ،مديرة امل�ؤ�س�سة الدولية للبيئة والتنمية،
امل�شكلة يف �أن ق�ضية البيئة دون بقية ق�ضايا العامل تدار من
خالل  194دولة و�آلية خمتلفة ،وبالتايل ف�إننا نعجز دائم ًا عن
حتقيق �سيا�سة عاملية موحدة .وهذا ما ينعك�س بو�ضوح من
خالل نظرة دول العامل �إىل احللول وال�سيا�سات التي يطرحها
«يونيب» يف عالج ق�ضايا البيئة ،وحتى �صالحياته كربنامج
دويل.
فمن ناحية ،تتفاعل بع�ض دول العامل النامي واملتقدم
بقدر من الرتحاب مع الأفكار وال�سيا�سات املطروحة لعالج
م�شكالت البيئة� .إال �أنها يف الوقت ذاته ترف�ض �إلزامها
ب�أي �سيا�سات بحجة �أن ذلك يعد تدخ ًال يف �سيادة الدول
ومقدرات �شعوبها .لذلك جند �أي�ض ًا �أن بع�ض الدول ال تدعم
برنامج الأمم املتحدة للبيئة كما تدعم برامج وهيئات الأمم
املتحدة الأخرى ،وال تريد �أن يتحول �إىل هيئة دولية ذات
�صالحية �أكرب .وترى توملني �أن دول العامل تثق يف البحوث
العلمية التي يطرحها «يونيب» ،لكنها يف الوقت ذاته ال تريد
�أن حتول امل�ست�شار �إىل «مارد» يقرر ما يجب وما ال يجب �أن
تقوم به الدول �إزاء ق�ضايا البيئة.

ت�سيي�س البيئة

ال�سري بوب وات�سون ،اخلبري العاملي وامل�ست�شار العلمي لدى
وزارة البيئة والغذاء وال�ش�ؤون الريفية الربيطانية ،كان له
ر�أي �آخر .فهو �أكد �أن امل�شكلة احلالية لي�ست منح �صالحيات
لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ،ولكن الأهم من ذلك هو
تفعيل دوره الرئي�سي و�أال تكون ق�ضايا البيئة مبعزل عن
الق�ضايا احلياتية امللمو�سة للدول واملواطنني ،وذلك ب�أن
يعمل «يونيب» مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) يف
طرح حلول للموا�ضيع امل�شرتكة بينهما واملتعلقة بالأمن
الغذائي ،و�أن يتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية يف ما يتعلق
بالأمور امل�شرتكة واملعنية بال�صحة مثل تلوث املياه وندرتها.
�إ�ضافة اىل ذلك ،يجب �أن يكون هناك تن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
الدولية املختلفة املعنية بق�ضايا البيئة ،مثل مرفق البيئة
العاملي والبنك الدوىل .فامل�ؤكد ،كما يو�ضح وات�سون� ،أن هذه
امل�ؤ�س�سات الدولية ال تتحدث لغة واحدة وال تتوافق على و�ضع

مار�س 2012

احللول وال�سيا�سات الدولية.
حول حجم الأ�ضرار البيئية وما هو مثبت علمي ًا� ،أو�ضح
ال�سري بوب وات�سون �أن هناك ت�سيي�س ًا للحقائق العلمية يف
ما يتعلق بق�ضية تغري املناخ« ،فنحن كعلماء نعرف بع�ض
الأ�شياء ون�سرت�شد بظواهر ما لتقدير امل�ستقبل ،لكننا ال منلك
احلقيقة واملعرفة الكاملة .هذا الو�ضع ي�ستغله بع�ض ال�سا�سة
كي يعطل املفاو�ضات الدولية �أو يلزم دولته ب�سيا�سات قد ت�ؤثر
على منوها االقت�صادي» .وامل�ؤكد ،كما يكمل وات�سون ،هو �أن
حجم ما منلكه من معلومات كبري ،ويلزمنا التحرك الفوري،
لأنه علمي ًا ال ميكننا الفرار من حقيقة �ستحدث ،وهي �أن
درجة حرارة الغالف اجلوي �سرتتفع مبقدار درجتني،
و�ستحدث بكل ت�أكيد تغري ًا ملحوظ ًا يف طبيعة احلياة على
الأر�ض .الأمل الآن معقود على و�صولنا �إىل اتفاق دويل
ملزم ،بحيث ال ترتفع درجة حرارة الغالف اجلوي ثالث �أو
خم�س درجات �أخرى.
ويف ال�سياق ذاته ،قدم «يونيب» التقرير ال�سنوي
اخلام�س عن توقعات البيئة العاملية ،الذي اختلف عن
التقارير ال�سابقة من خالل طرحه عدد ًا من ال�سيا�سات
للتعامل الأمثل مع الق�ضايا البيئية الدولية ،مثل التنوع
البيولوجي وتغري املناخ .كما ت�ضمن ر�صد ًا لتبعات  90اتفاق ًا
دولي ًا ومدى حتقق الأهداف املرجوة منها .و�أظهر التقرير
�أن �أكرث من  50يف املئة من هذه االتفاقات مل حتقق �إال �أهداف ًا
�ضئيلة جد ًا ،مثل اتفاقات قمم تغري املناخ واتفاقية الأهداف
الإمنائية للألفية .ويف بع�ض احلاالت مل تتوافر املعلومات
لتفعيل هذه االتفاقات ،وهو ما يدعو �إىل مزيد من التكاتف
الدويل لتفعيل االتفاقات الدولية.
كذلك مت طرح تقرير « 21م�س�ألة للقرن احلادي
والع�شرين» ،الذي جاء مب�شاركة  400عامل من �أقاليم العامل
كافة طرحوا �أهم  21ق�ضية بيئية من وجهة نظرهم ،مثل
الأمن الغذائي وتوفري مياه ال�شرب وتغري املناخ� ،إ�ضافة اىل
�سيا�سات مقرتحة لعالج مثل هذه الق�ضايا خالل العقد املقبل
�أو العقدين املقبلني ،مع الإ�شارة �إىل امل�شكالت املحتملة
التي قد تنجم يف حال التباط�ؤ �أو جتاهل القيادات ال�سيا�سية
للأمر.
ب�شكل عام ،مثلما بد�أ اجتماع «يونيب» بالنيات الطيبة
انتهى كذلك بتو�صيات مطاطة وكلمات ديبلوما�سية ،على
�أمل �أن تناق�ش ق�ضايا البيئة وحتديد ًا مو�ضوعي االقت�صاد
الأخ�ضر واحلوكمة البيئية ب�شكل �أف�ضل وبطرح حلول فعالة
■
بعد �أ�شهر قليلة خالل قمة «ريو .»20+

جل�سة االقت�صاد الأخ�ضر
يف املنتدى الوزاري العاملي:
رئي�س الدورة وزير البيئة
الإ�سباين فردريكو رامو�س
دي �أراما�س ومدير «يونيب»
التنفيذي �آخيم �شتاينـر.
على طاولة املتحدثني :جنيب
�صعب �أمني عام «�أفد» ،يانز
بوتكنيك مفو�ض البيئة
الأوروبي� ،أدنا موليوا وزيرة
املياه والبيئة يف جنوب
�أفريقيا
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بح�صة
قرب�ص بد�أت العمليات وتركيا تطالب ّ

حمى التنقيب
عن الغاز يف
�شرق املتو�سط
اكت�شافات الغاز
الطبيعي يف قاع
�شرق البحر املتو�سط
قد ت�ؤدي �إىل اكتفاء
طاقوي للبنان
وقرب�ص و�إ�سرائيل،
لكنها تنذر مب�شاكل
بيئية وبنزاعات مع
تركيا التي تطالب
بح�صة من هذه الرثوة
اجلديدة

موري�س بيكو (نيقو�سيا)
على �أثر اكت�شافات الغاز الطبيعي بكميات كبرية
يف منطقة �شرق البحر املتو�سط ،با�شرت قرب�ص
عملية التنقيب عن ح�صتها ،مقدرة قيمة احتياطها بباليني
الدوالرات .وهذا قد يجعل اجلزيرة ال�صغرية م�ستقلة طاقوي ًا
عن بلدان االحتاد الأوروبي.
و�أعلنت �شركة «نوبل �إنرجي» الأمريكية ،التي تنقب عن
الغاز يف املنطقة ،عن اكت�شاف نحو  226بليون مرت مكعب من
الغاز يف «بلوك  »12من حقل �أفروديت للغاز �ضمن املنطقة
االقت�صادية احل�صرية القرب�صية .وهذا يكفي لت�شغيل جميع

خماوف حول الأثر البيئي ال�ستخراج الغاز
�أ�سفر تنقيب �إ�سرائيل عن الغاز يف �شرق البحر املتو�سط عن خالفات على احلق يف
قاع البحر بينها وبني لبنان ،ما جعل الأمم املتحدة تعر�ض التو�سط حلل اخلالف.
و�إ�ضافة �إىل املخاوف البيئية املتعلقة بهذه احلفريات ،هناك �أي�ض ًا خماوف من خطة
اقرتحتها �إ�سرائيل تق�ضي مبد �أنبوب حتت �سطح البحر لتزويد البلدان الأوروبية
بالغاز الطبيعي .ولكن بعد حادثة ت�سرب وقود الطائرات يف �أواخر حزيران (يونيو)
 ،2011ي�شك البيئيون يف م�ؤهالت �إ�سرائيل لإن�شاء مثل هذه البنية التحتية
وحمايتها من الت�سربات.
وكان وزير التجارة وال�صناعة وال�سياحة القرب�صي ال�سابق �أنتوني�س
با�سكاليد�س عرب عن خماوفه من �أ�ضرار بيئية ي�سفر عنها التنقيب عن الغاز يف
«بلوك � ،»12أي املنطقة االقت�صادية احل�صرية جنوب �شرق قرب�ص .و�أتت هذه
املخاوف يف �أعقاب م�شاكل يف احلفر واجهتها �شركة «نوبل �إنرجي» ،التي ا�ستثمرت
يف عدد من �آبار الغاز الطبيعي يف حقول تامار البحرية الإ�سرائيلية .وقد تخلت
ال�شركة عن حفر بئر يف املنطقة بكلفة  42مليون دوالر.
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حمطات توليد الكهرباء على اجلزيرة ملدة � 210سنني .وهـذا
خام�س حقل للغاز الطبيعي تكت�شفه نوبل �إنرجي و�شركا�ؤها
يف �شرق البحر املتو�سط .وهي قدرت املجموع الكلي ملوارد
االكت�شافات اخلم�سة ب�أكرث من  935بليون مرت مكعب،
م�صنفة املنطقة «ذات مرتبة عاملية».
لكن التنقيب عن الغاز �شيء والإنتاج التجاري الفعلي
�شيء �آخر .ونظر ًا �إىل �ضخامة تكاليف حفر الآبار البحرية
وت�سييل الغاز الطبيعي ،توجهت قرب�ص �إىل بلدان �أخرى
للم�ساعدة .ف�أبرمت اتفاقيات مع �إ�سرائيل ،التي اكت�شفت هي
�أي�ض ًا احتياطات كبرية يف مياهها ،كما توجهت �إىل االحتاد
الأوروبي.
وثمة قوة �إقليمية �أخرى هي تركيا تطالب بح�صتها
يف هذه الر�سوبيات ،خ�صو�ص ًا يف �ضوء احتاللها الثلث
ال�شمـايل جلزيـرة قرب�ص .وبلغ تورطها مرحلة تواجد
دائم ل�سفنها احلربية قبالة ال�سواحل القرب�صية .هذا
الو�ضـع قد يتطور �إىل نـزاع بني �إ�سرائيل وتركيا ال ي�ستبعد
�أن ي�ؤدي �إىل ا�شتباك ع�سكري .وعلى رغم هذا االحتمال
املقلق ،تبدو حكومة قرب�ص ملتزمة تنفيذ امل�شروع .وقالت
وزيرة التجارة وال�صناعة وال�سياحـة بـراك�سـوال �أنتونيادو:
«قرب�ص يف و�ضع ي�ؤهلها لتقوية �أمن الطاقة يف االحتاد
الأوروبي ،لأننا البلد الوحيد يف املنطقة الذي ينت�سب
�إىل هذا االحتاد» .و�أ�ضافت �أن الطاقة النووية �أ�صبحت �أقل
�شعبية على �أثر حادثة حمطة الطاقة النووية يف فوكو�شيما
باليابان ،و�أن الغاز الطبيعي �أ�صبح �أكرث �شعبية كم�صدر
للطاقة.
و�أبـدت املعار�ضة القرب�صية اهتمام ًا كبري ًا باالكت�شافات
الغازية وت�أييد ًا لأعمال التنقيب واال�ستخراج ،مطالبة
احلكومة بو�ضع خطـة طاقوية �شاملة وتوفري �شفافية
حقيقية لتفا�صيل امل�شروع .لكن العقبة الرئي�سية موقف
تركيا غري الودي ،جتاه قرب�ص التي تدعمها اليونان وجتاه
■
حليفتها ال�سابقة �إ�سرائيل.
�آذار 2012

�ســوق البيئــة
طريان الإمارات تروج لل�سياحة يف موري�شيو�س

وقعت «طريان الإمارات» ووزارة
ال�سياحة يف موري�شيو�س
اتفاقية لرتويج ال�سياحة يف
اجلزيرة ،وذلك �ضمن �أكرث من
 100حمطة تخدمها رحالت
طريان الإمارات.
وقال ال�شيخ ماجد املعال،
نائب رئي�س طريان الإمارات
للعمليات التجارية« :ت�ضم
جزيرة موري�شيو�س الكثري من
�أماكن اجلذب واملرافق ال�سياحية الراقية .وتظهر الزيادة املتوا�صلة يف عدد رحالتنا على هذا
اخلط فاعلية حمالتنا الرتويجية ونتائجها الإيجابية» .وتخدم «طريان الإمارات» موري�شيو�س
حالي ًا بت�شغيل  11رحلة من دون توقف �أ�سبوعي ًا انطالق ًا من دبي.
وقال وزير ال�سياحة يف موري�شيو�س مايكل �سيك وين �إن بالده توا�صل تطوير عنا�صر اجلذب
ال�سياحي ،التي ت�شمل ريا�ضة الغولف وال�سياحة العالجية والرحالت البحرية ومرافق
الت�سوق واجلوالت ال�سياحية �ضمن اجلزيرة.

خر�سانة �صديقة البيئة

طورت �شركة «�شوغوكو» للطاقة الكهربائية يف
اليابان خر�سانة «نظيفة» باال�شرتاك مع �شركة
«كاجيما» للإن�شاءات و�شركة  DENKAالتي
ت�صنّع منتجات كيميائية .اخلر�سانة اجلديدة تنتج
«�صفر انبعاثات» �أثناء عملية ت�صنيعها� ،إذ تتم
تق�سيتها بامت�صا�ص ثاين �أوك�سيد الكربون املنبعث
من حمطة طاقة حرارية.
امل�شكلة البيئية املرتبطة عادة باخلر�سانة هي
انبعاث كمية كبرية من ثاين �أوك�سيد الكربون
�أثناء عملية ت�صنيع مكونها الرئي�سي الذي هو
اال�سمنت .ويحتوي النوع اجلديد من اخلر�سانة
على مادة م�ضافة تق�سيها بامت�صا�ص ثاين �أوك�سيد
الكربون ،وبذلك تخف�ض �إىل حد كبري كمية
الإ�سمنت امل�ستعملة ،وبالتايل تخف�ض االنبعاثات
املرتبطة ب�إنتاج الإ�سمنت �إىل الن�صف ،وتعو�ض

الكمية الباقية بامت�صا�ص ثاين اوك�سيد الكربون.
وبا�ستعمال رماد الفحم الناجم عن حمطة الطاقة
كبديل من اال�سمنت املخفَّ�ض ،ت�ساهم اخلر�سانة
اجلديدة يف �إعادة ا�ستخدام هذه «النفاية» املفيدة.

 12بليون يورو �أملانية
للطاقة املتجددة

تعتزم �شركة  RWEالأملانية للمرافق ا�ستثمار نحو
خم�سة باليني يورو ( 6.4بليون دوالر) للتو�سع
يف �أن�شطتها لإنتاج الكهرباء من امل�صادر املتجددة
على مدى ال�سنوات الأربع املقبلة ،ا�ستعداد ًا حلظر
الطاقة النووية يف ال�سوق املحلية .وهي بذلك
ت�سري على خطى مناف�ستها الأملانية «�إي �أون»
التي �ستنفق �سبعة باليني يورو على �أن�شطتها
للطاقة اخل�ضراء خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة.

«توتال الإمارات» ت�شارك يف «�شم�س »1

�أعلنت �شركة «توتال الإمارات» عن م�ساهمتها يف م�شروع «�شم�س  »1لإنتاج  100ميغاواط
كهرباء من الطاقة ال�شم�سية .وتبلغ كلفة امل�شروع الذي يغطي حاجة نحو � 160ألف منزل
من الكهرباء  600مليون دوالر .ومتتلك «م�صدر»  60يف املئة من امل�شروع و«توتال»  20يف
املئة و«�أبينجوا �سوالر»  20يف املئة .وت�ساهم حمطات الطاقة النظيفة التي تنفذها «م�صدر»
بتحقيق هدف �أبوظبي ت�أمني  7يف املئة من طاقتها من م�صادر متجددة بحلول .2020
وتبنى حمطة «�شم�س  »1على م�ساحة  2.5كيلومرت مربع يف املنطقة الغربية من �إمارة
�أبوظبي .وتعمل من خالل جتميع �أ�شعة ال�شم�س بوا�سطة مئات �آالف املرايا .وقد �سجلت
�ضمن «�آلية التنمية النظيفة» وفق ًا لربوتوكول كيوتو .ويحقق امل�شروع فوائد لالقت�صاد
املحلي ،من خالل ت�أمني فر�ص عمل وبناء �أحياء وجممعات جديدة يف املناطق الريفية.
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ورق من طحالب

بعدما ط ّورت �شركة ايطالية �صناعة الورق بوا�سطة
طحالب خ�ضراء ،يربز يف فرن�سا ا�ستعمال جديد
لهذه الطحالب التي ي�ؤدي انت�شارها يف ال�صيف �إىل
تلوث خلجان عدة يف منطقة بريتاين غرب فرن�سا.
فقد ا�شرتى م�صنع الورق االيطايل «فافيني»
 130طن ًا من الطحالب اخل�ضراء الآتية من
�سواحل منطقة بريتاين ال�ستخدامها يف �صناعة
الورق امل�سمى «�شريو �ألغا كارتا» يف م�صنعه يف
البندقية .وكان امل�صنع بد�أ �إنتاج هذا النوع من الورق
عام  1992بناء على طلب من بلدية البندقية التي
كانت يف تلك الفرتة تبحث عن حلول لال�ستثمار
يف الطحالب اخل�ضراء املنت�شرة يف بحرية املدينة.
وبعد تراجع الطحالب يف بحرية البندقية ،بد�أ
«فافيني» ي�ستوردها من �آ�سيا ومن بريتاين.
ويندرج  90يف املئة من الأوراق التي ينتجها امل�صنع
يف �إطار «ح�سن �إدارة الغابات» .وهدفه الآن �أن
يثبت �أن الطحالب اخل�ضراء لي�ست جمرد م�صدر
�إزعاج.

كهـرباء من املـد واجلـزر

با�شرت �شركة كاوازاكي اليابانية الرائدة
يف �صنع املاكينات الثقيلة تطوير نظام
لتوليد الكهرباء من حركة املد واجلزر.
وهي واحدة من ال�شركات التي اختارتها
منظمة تطوير التكنولوجيات الطاقوية
وال�صناعية اجلديدة ) (NEDOلتجري
�أبحاث ًا يف هذا املجال.
ً
يبدو امل�ستقبل واعدا لهذا النوع من
الطاقة البديلة .فتيارات املد واجلزر
تتوزع على نطاق وا�سع يف �أنحاء العامل،
وال تت�أثر كثرياً بعوامل الطق�س واملناخ،
وهي قادرة على �إنتاج �إمدادات ثابتة من
الكهرباء .و�سوف ت�ستخدم «كاوازاكي»
جتاربها وخرباتها املتعلقة بال�سفن
املحيطية واملحركات واملن�ش�آت البحرية
وحمطات توليد الكهرباء بوا�سطة
التوربينات الغازية ،لتطوير نظام
توليد الكهرباء من حركة املد واجلزر.
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عامل العلوم

مدن حتت املياه تكيف ًا مع تغ ّيـر املناخ
موري�س بيكاو (�أم�سرتدام)

يت�سبب تغري املناخ يف ذوبان
اجلليد ومتدد مياه املحيطات
والبحار وارتفاع م�ستوياتها،
ما يهدد ب�إغراق �شواطئ
وجزر و�أرا�ض منخف�ضة .وهذا
دفع رئي�س جزر املالديف اىل
التفتي�ش عن مكان �آخر لدولته.
وبنت هولندا وبلدان �أخرى
�سدوداً بحرية حلماية �أرا�ضيها
ال�ساحلية .ويبحث خمططو
املدن عن حلول جديدة للتعامل
مع ارتفاع املياه.
يدرك الهولنديون �أكرث من
�سواهم احلاجة اىل حماية �أنف�سهم
من زحف مياه البحر على
�أرا�ضيهم املنخف�ضة ،نظراً اىل �أن
هولندا تعاملت مع هذه امل�شكلة
منذ قرون .ولكن قد ي�أتي وقت
ال يعود فيه بناء ال�سدود كافي ًا

عندما ترتفع م�ستويات مياه
البحار كثرياً .واحتمال حدوث
ذلك دفع الهولنديني املحا�صرين
باملياه اىل طرح �أفكار جديدة:
مدن حتت املياه.
فكرة اقامة مدن حتت املياه كانت
�ضرب ًا من اخليال العلمي املتداول
منذ �سنني .لكن حتويل الأحالم
املجردة اىل حقيقة مقبولة
ظاهري ًا �شيء �آخر .وكان املهند�س
املعماري الهولندي مو�ش زفارت
�صاحب هذه الفكرة ،عندما اقرتح
جممع لوقوف
عام  2008بناء
َّ
ال�سيارات والت�سلية حتت
الأر�ض وحتت م�ستوى املياه يف
العا�صمة �أم�سرتدام ،للم�ساعدة
يف حل النق�ص املزمن يف امل�ساحات
ال�صاحلة لال�ستعمال يف املدينة.
ُ
وقدرت كلفة اجناز اخلطة بنحو
 14.4بليون دوالر.
تقت�ضي فكرة زفارت تفريغ

بع�ض القنوات
الكثرية يف املدينة،
جممع
وبناء
َّ
متعدد الطبقات
ي�ضم
حتتها
موقف ًا لل�سيارات
ومركزاً للت�سوق
والت�سلية ،بحيث
ال يتعار�ض عند اجنازه مع ما
يجري على م�ستوى ال�شارع،
مبا يف ذلك �إعادة تعبئة القنوات
باملياه.
قال زفارت« :تقع �أم�سرتدام
على طبقة من الطني غري
الن ّفاذ للمياه ب�سماكة  30مرتاً.
و�سوف ي�ستعمل هذا الطني مع
اخلر�سانة والرمل ل�صنع جدران
جديدة .وعندما نعيد «ختم»
�أر�ضيات القنوات ،ن�صبح قادرين
على العمل حتتها مع �إعادة �صب
املياه يف القنوات� .إنها تقنية

�سهلة ،وهي ال تخلق م�شاكل من
نوع �ضجيج احلفر يف ال�شوارع».
يعتقد البيئييون �أن فكرة زفارت
لي�ست م�ستدامة �إيكولوجي ًا
واقت�صادي ًا .وتتمثل �إحدى
املع�ضالت بتخلي�ص املجمع من
تراكمات ثاين �أوك�سيد الكربون
التي �ستحدث بال �شك ،خ�صو�ص ًا
مع توقيف ال�سيارات فيه .لكن
هذه الفكرة تبدو عملية �أكرث من
املدينة املقببة ،من نوع مدينة
«�أتالنتي�س» الأ�سطورية يف
روايات اخليال العلمي.

ّ
ال�سكر كال�سجائر
والكحول؟

ر�سم تخيلي للتم�ساح املغربي،
وجمجمته املتحجرة التي يبلغ
طولها مرت ًا ون�صف مرت

جد التما�سيح الأفريقية مغربي

تو�صل الدكتور كاي�سي
هوليداي ،الباحث يف كلية الطب
بجامعة مي�سوري الأمريكية� ،إىل
�أن اجلمجمة املتحجرة التي مت
اكت�شافها يف املغرب عام 2003
تعود �إىل مت�ساح من ع�صر
الدينو�صورات قبل نحو 95
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مليون �سنة .وقد ُو�صف بـ «جد
التما�سيح الأفريقية» لأنه الأقدم
بني ما عرث عليه .ويزيد طوله
على ت�سعة �أمتار ،و�أطلق عليه
ا�سم � Shieldcrockأي التم�ساح
امل�صفح ب�سبب طبقة اجللد
ال�سميكة التي تغطي �أعلى

ر�أ�سه .ويبدو �أن هذه «الدرع»
كانت مبثابة جهاز ل�ضبط حرارة
الر�أ�س ويف الوقت نف�سه جلذب
الإناث.
وقد اكت�شف هوليداي اجلمجمة
من�سية يف �أحد �أدراج متحف
�أونتاريو يف كندا.

ق���ال ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة �سان
فرن�سي�سكو �إن ال�سكر ال��ذي
ي�ضاف �إىل املواد الغذائية املعاجلة
وامل�شروبات م�س�ؤول عن كثري من
الإ�صابات بالأمرا�ض املزمنة واملوت
املبكر ،وبالتايل ينبغي تنظيم بيعه
مثل الكحول والتبغ .و�أ�شاروا �إىل
�أن امل�شروبات وامل ��أك��والت املحالة
بالفروكتوز ت�ساهم بنحو  35مليون
وف��اة �سنوي ًا يف ال��ع��امل ،وينبغي
�ضبطها بال�ضرائب والت�شريعات.
وحذروا من �أن ال�سمنة �صارت م�شكلة
�أكرب من �سوء التغذية يف العامل ،و�أن
ال�سكر ال يجعل الأ�شخا�ص بدناء
يغي الأي�����ض يف اجل�سم
فقط بل رّ
ويرفع �ضغط الدم وي�ؤثر يف التوازن
الهورموين وي�ضر بالكبد.
وطالب الباحثون با�ستخدام ال�ضريبة
وم�ضاعفة ثمن امل�شروبات الغازية
وجعلها م�سموحة فقط ملن تخطوا
� 17سنة.
�آذار 2012

جديد العلم والتكنولوجيا

�أجمل ال�صور العلمية

ال�صور امليكرو�سكوبية والر�سوم البيانية و�سيلة �أ�سا�سية
لإي�صال املفاهيم العلمية اىل اجلمهور .وتنظم امل�ؤ�س�سة
الوطنية للعلوم وجملة  Scienceيف الواليات املتحدة م�سابقة
�سنوية لأف�ضل ال�صور والر�سوم العلمية والهند�سية ،هنا مناذج
من �أف�ضلها للعام .2011

م�ست�شعرات خاليا �سرطان
الثدي وقد ا�ستهدفها اجل�سيم
امل�ضاد antibody TRA-8

�صورة جزيئية كومبيوترية
لعني ف�أرة تظهر تنوع العمليات
اخلليوية يف ال�شبكية .ويبدو
الع�صب ال��ب�����ص��ري يف �أع��ل��ى
اليمني ،والع�ضالت امل�ستقيمة
بالأحمر والذهبي ملت�صقة
بغ�شاء بيا�ض العني الذي يبدو
هنا �أخ�ضر .وتظهر طبقات
ال�شبكية بطيف من الألوان.

املوهبة تقهر الفقر

�سمانتا غاريف طالبة ثانوية يف ال�سابعة ع�شرة من العمر،
تعي�ش مع �أهلها يف ملج�أ للم�شردين يف نيويورك ،بعدما
خ�سرت العائلة منزلها يف الأزم��ة املالية التي �ضربت
الواليات املتحدة .وعلى رغم �ضيق العي�ش ا�ستطاعت
الو�صول اىل نهائيات «م�سابقة �إنتل للمواهب العلمية»،
تقديراً للأبحاث التي جتريها منذ �سنتني على طريقة
تكيف نوع من الأ�صداف مع التغريات البيئية احلا�صلة.
وبعد اختيارها بني  40مر�شح ًا لنيل اجلائزة التي تبلغ � 100ألف
دوالر ،كاف�أتها بلدية نيويورك بت�أمني منزل مدفوع الأجر لعائلتها.
و�سوف تعلن نتائج امل�سابقة يف �آذار (مار�س) احلايل.

تلفزيون ذكي

ابتكرت �شركة «�سام�سونغ« تلفزيون ًا «ذكي ًا» يت�صل بالإنرتنت وله القدرة
على حتديث �أجزائه كل ع��ام ،كما انه يتعرف �إليك من ال�صوت والوجه
والإ�شارة .فالكامريا املثبتة باجلهاز ت�سمح للم�ستخدمني بت�صفح االنرتنت
ب�إ�شارة من �أيديهم ،وميكن تغيري القنوات عن طريق التحدث بواحدة من
 20لغة يفهمها اجلهاز .وت�سمح ميزة التعرف على الوجه بتحديد اختيارات
التطبيقات املف�ضلة لدى امل�ستخدمني.
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بو�سرت �إعالمي يتقفى املجرات
واملادة املظلمة يف الكون
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يربد املناخ
«كريجي» قد ّ

اكت�شف فريق من الباحثني االيطاليني والأمريكيني جزيئ ًا جديد ًا يف
الغالف اجلوي للأر�ض ميكن �أن ي�ساعد يف �إحداث تربيد ،ولكن مل تت�ضح
بعد �إمكانية �أن يلعب دور ًا كبري ًا يف معاجلة
االحتبا�س احلراري.
دع��ي اجل��زيء اجلديد «كريجي» (criegee
 ،)biradicalوميكنه �أن يحول ملوثات مثل ثاين
�أوك�سيد النيرتوجني وثاين �أوك�سيد الكربيت اىل
مركبات قد ت�ؤدي لتكوين ال�سحب ،مبا ي�ساعد يف
حماية الأر�ض من ال�شم�س.
وقال �أحد م�ؤلفي الدرا�سة الباحث كارل بر�سيفال« :اكت�شفنا هذه اجلزيئات
من خالل ا�ستخدام م�صدر �ضوئي �أقوى مئة مليون مرة من ال�شم�س .ميكنها
مث ًال �أك�سدة ثاين �أوك�سيد الكربيت الذي يتحول يف نهاية الأمر اىل حم�ض
الكربيتيك املعروف بت�أثريه املربد» .لكنه �أ�ضاف �أن من ال�سابق لأوانه توقع
كمية اجلزيئات التي يجب ت�شكيلها الحداث ت�أثري كبري على حرارة العامل،
كما يجب اختبار مدى �سالمتها.
مار�س 2012
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ن�شاطات مدر�سية
جمعيات بيئية يف املدار�س ال�سعودية

وقعت وزارة الرتبية والتعليم يف الريا�ض
وجمعية البيئة ال�سعودية مذكرة تفاهم
لإطالق «مدار�س احل�س البيئي» .وذلك
للعمل على تو�سيع دائرة الربنامج الوطني
للتوعية البيئية والتنمية امل�ستدامة ،وهو
برنامج على م�ستوى اململكة يطبق على
 300مدر�سة ،وتدريب � 21ألف طالب وطالبة
وع�شرة �آالف معلم ومعلمة .و�سيتم حتويل
هذا العمل �إىل مبادرة وطنية مبجرد االنتهاء
من التدريب.
ي�سعى الربنامج �إىل �إن�شاء جمعيات بيئية
مدر�سية يف املدار�س ال�سعودية كافة.
ويهدف �إىل حتقيق خم�سة �أهداف� :أو ًال،
زيادة معارف املدر�سني واملدر�سات بق�ضايا

البيئة املختلفة مع اهتمام خا�ص بالق�ضايا
املحلية ،و�إمدادهم باملعلومات واملفاهيم
واملهارات التي ت�ساعدهم على امل�ساهمة
الفعالة يف هذه املبادرة .ثاني ًا ،زيادة
معارف الطالب وتعزيز قدراتهم القيادية
يف جمال املحافظة على البيئة وتعزيز
ال�سلوكيات الإيجابية .ثالث ًا ،الربط بني
املناهج التعليمية والن�شاطات خارج املنهج
الر�سمي .رابع ًا ،تفعيل دور املدر�سة واملعلم
يف خدمة املجتمع .خام�س ًا� ،إدخال �أ�ساليب
تربوية حديثة.
و�أقيمت ال�شهر املا�ضي ور�شة عمل حول
احل�س البيئي يف مقر الأر�صاد وحماية
البيئة.

ندوة يف عجمان حول البيئة
الربية يف الإمارات

نظمت وحدة التثقيف ال�صحي يف دائرة البلدية
والتخطيط يف عجمان ندوة تثقيفية حتت �شعار
«ال�صحراء تنب�ض باحلياة» �ضمن احتفاالتها
باليوم الوطني للبيئة.
ح�ضر الندوة قرابة  120طالب ًا وطالبة من املرحلة
الثانوية .وقدم فيها املهند�س �أحمد �سيف املطري،
مدير �إدارة الت�صحر يف وزارة البيئة� ،شرح ًا
تف�صيلي ًا حول البيئة ال�صحراوية يف الإمارات
و�إن�شاء حمميات برية للحفاظ عليها ،م�شري ًا �إىل
�أن يوم البيئة الوطني هو دعوة �صريحة للحفاظ
على الرثوة الربية التي تكتنزها ال�صحراء .ودعا
الطالب �إىل ن�شر الوعي البيئي يف حميطهم

مدار�س حمايدة كربوني ًا يف لبنان

�أطلقت منظمة « »Gاال�ست�شارية التي تقدم خدمات تتعلق بالأبنية اخل�ضراء حملة وطنية لتخ�ضري
املدار�س حتت �شعار « »going G, going carbon neutralبهدف حتويل  40مدر�سة لبنانية �إىل مدار�س
حمايدة كربوني ًا .كما تهدف احلملة �إىل رفع الوعي واملعرفة البيئية حول تغري املناخ ،وتقييم الب�صمة
الكربونية للمدار�س ،وتنفيذ ممار�سات تتعلق مبقاي�ضات الكربون.
ملزيد من املعلوماتwww.gbldg.com :
من جهة �أخرى ،با�شر م�شروع كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ( )CEDROالذي يرعاه برنامج الأمم
املتحدة االمنائي التح�ضريات الالزمة لربط  44نظام ًا فوتوفولطي ًا لتوليد الطاقة ال�شم�سية ب�شبكة
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان با�ستعمال التعداد ال�صايف ( .)net meteringو�سوف ت�ستفيد النظم املركبة يف
 44مدر�سة حكومية يف �أنحاء لبنان من امتيازات يوفرها تطبيق التعداد ال�صايف ،خ�صو�ص ًا تخفي�ض
فواتري الكهرباء .وتقدم م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان العدادات الرقمية الالزمة جمان ًا .وي�شجع املركز اللبناين
حلفظ الطاقة ( )LCECعلى ربط جميع نظم الطاقة املتجددة بال�شبكة با�ستعمال التعداد ال�صايف.

بيئتي تغدو �أجمل
حتت �شعار «بيئتي تغدو �أجمل»
�أقامت جلنة البيئة يف ثانوية
االمام اخلميني يف احلدث،
التابعة ملدار�س جمعية االمداد
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اخلريية ،م�شروع ًا بيئي ًا لتدوير
الورق والكرتون مب�شاركة �أكرث
من  1800تلميذ ومعلم.
يهدف هذا امل�شروع الرتبوي
البيئي اىل جعل مدر�ستنا
مدر�سة �صديقة للبيئة ،من
خالل التوعية وم�شاركة الهيئات
االدارية والتعليمية والتالمذة
والعاملني يف عملية تدوير
النفايات� .سبق ذلك تنظيم
العديد من املحا�ضرات والندوات
حول امل�شاكل البيئية واملخاطر
املحيطة بنا.

وعدم �إلقاء املخلفات بعد الرحالت الربية وخا�صة
الأكيا�س البال�ستيكية غري القابلة للتحلل.
وعر�ض فيلم وثائقي حول �إطالق ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي طيور احلبارى يف حممية املها.
وتخلل الندوة نقا�ش مع الطالب ،كما مت توزيع
مل�صقات بيئية.

ق�سم االر�شاد ،جلنة البيئة املدر�سية

ثانوية الإمام اخلميني ،احلدث ،لبنان

يقوم امل�شروع على جتميع
الورق والكرتون امل�ستعمل يف
�سالل خ�ضراء ُطبع عليها اللوغو
اخلا�ص بهذه احلملة ،وزعت
يف �أرجاء املدر�سة من �صفوف
الرو�ضات اىل احللقة الثالثة ويف
املمرات وغرف الهيئات الإدارية
والتعليم ّية .وذلك بهدف جمع
هذه النفايات وار�سالها اىل
امل�صنع اللبناين لتدوير الورق
ال�ستعمالها كمواد �أولية يف عملية
ت�صنيع �سلع جديدة (ورق،
�أوراق جدار ،علب كرتون )...

وقد مت �إحلاق املجتمع املحلي
املحيط باملدر�سة ،من الدكاكاين
واملحال واملنازل ،بهذه العملية
البيئية عرب ار�سال النفايات
الورقية اىل املدر�سة.
القى هذا امل�شروع ا�ستح�سان ًا
كبرياً عند االهل والتالمذة ،ملا فيه
من فائدة بيئية خلدمة الوطن،
ومعنوية بتنمية اجلانب البيئي
يف �شخ�صية �أبنائنا ،على �أمل �أن
نزرع يف نفو�سهم الوعي البيئي
الذي نطمح اليه لدى �شعبنا
حتى تغدو بيئتنا �أجمل.
�آذار 2012

ن�شاطات مدر�سية
م�سابقة هيئة البيئة ــ �أبوظبي

كرمت هيئة البيئة ـ �أبوظبي �أكرث من مئة فائز من
التالميذ امل�شاركني يف امل�سابقة البيئية ال�سنوية
لل�سنة  2011ـ .2012
و�أقيم معر�ض للأعمال املميزة امل�شاركة يف
امل�سابقة ،لإتاحة الفر�صة للجمهور والأهايل
واملعلمني مل�شاهدة م�شاركات الطالب والتعرف
على �آرائهم يف امل�شاكل البيئية .وتزامن هذا
املعر�ض مع يوم البيئة الوطني اخلام�س ع�شر
لدولة االمارات الذي ي�صادف الرابع من �شهر
�شباط (فرباير) ومع يوم الأرا�ضي الرطبة الذي
ي�صادف الثاين من ال�شهر نف�سه.
حملت امل�سابقة �شعار «الغابات :الطبيعة يف
خدمتكم» متا�شي ًا مع �شعار يوم البيئة العاملي
للعام  .2011و�سيكون مو�ضوع امل�سابقة البيئية
لل�سنة املقبلة  2012ـ « 2013االقت�صاد الأخ�ضر»،
ويدعو �إىل تبني املنتجات واخلدمات واحللول
والتقنيات والأفكار االقت�صادية القائمة على فكر
التنمية امل�ستدامة.

حملة ت�شجري مدر�سية

مبنا�سبة ال�سنة العاملية للغابات
وتطويب البابا الأخ�ضر يوحنا بول�س
الثاين ،ويف �إطار م�شروع مكتبة ال�صغار
الرتبوي البيئي يف ثانوية القلبني
الأقد�سني عني جنم ،قدمت الثانوية
كتاب ًا بعنوان «حملة ت�شجري عائلية وفا ًء
للبابا الأخ�ضر» �إىل رئي�س حترير جملة
«البيئة والتنمية» جنيب �صعب .وهو
من ت�أليف املد ِّر�سة والنا�شطة البيئية
عليا جدعون ،ويت�ضمن �صوراً لتالميذ
املدر�سة خالل عملية غر�س بذور
ال�صنوبر يف حرم املدر�سة ،بالتعاون مع
جمعية الرثوة احلرجية والتنمية.

مار�س 2012

طالب ثانويـة �صخـور الرحامنة يـزورون املنتـزه الـوطني لتوبقـال

نظمت ثانوية �صخور الرحامنة الت�أهيلية
يف و�سط املغرب زيارة �إيكولوجية �إىل املنتزه
الوطني لتوبقال� ،شارك فيها  30تلميذاً
من ال�صفوف الإعدادية والثانوية .وذلك
من �أجل تر�سيخ مفاهيم الرتبية البيئية
واملحافظة على الأو�ساط الطبيعية والتنوع
البيولوجي.
ويعترب املنتزه الوطني لتوبقال ،الذي
يقع يف �أعايل جبال الأطل�س الكبري على بعد
 70كيلومرتاً جنوب مدينة مراك�ش ،ف�ضاء
للرتفيه والرتويح عن النف�س واكت�شاف ما
تزخر به هذه املنطقة من تنوع الطبيعة وما
ت�شتمل عليه من �أنواع احليوانات النادرة.
قدمت �إىل التالميذ معلومات حول املنتزه
واخل�صو�صيات الإيكولوجية واجلغرافية
للمنطقة اجلبلية� ،إ�ضافة �إىل اخل�صو�صيات
الثقافية والعادات املحلية لل�ساكنة .ومتت
زيارة مواقع جبلية حتتوي على نقو�ش
�صخرية ت�سجل حقبة الإن�سان احلجري،
وهي تظهر �أنا�س ًا وحيوانات عا�شت يف
املنطقة خالل تلك احلقبة .و�أطل الزائرون
على منظر عام حلو�ض تان�سيفت يزخر بنوع
متميز من الغطاء النباتي املتمثل يف العرعار
الفواح والبلوط الأخ�ضر .وعلى رغم ق�ساوة
املناخ يف املناطق املرتفعة ،ففي املنتزه ثروة
حيوانية متنوعة ،ا�ستطاعت �أن تتكيف مع
التقلبات ال�سريعة للمناخ .ومن الثدييات
الأروي املغربي والقرد وال�سنجاب والظربان

والثعلب .كما يعد املنتزه ف�ضا ًء رحب ًا لأنواع
من الطيور مثل احلجل والغراب والن�سر
والعقاب ،والزواحف مثل �أفعى الأطل�س
واحلرباء ،والفرا�شات والدعـا�سيق وغريها
من احل�شرات.
وقد مت �إحداث هذا املنتزه عام  ،1942وهو
ينتمي �إىل �شبكة من  156موقع ًا ذات �أهمية
بيولوجية و�إيكولوجية يرجع ت�سيريها
للمندوبية ال�سامية للمياه والغابات
وحماربة الت�صحر .ويتميز مبوقعه اجلغرايف
يف منطقة «�أدرار ندرن» (�أي جبل اجلبال)
التي ت�ضم �أعلى القمم يف �شمال افريقيا،
وهو جبل توبقال بعلو  4165مرتاً ،واملنطقة
الأكرث ارتياداً والأ�سهل ولوج ًا والأكرث جاذبية
وروعة يف كل مناطق الأطل�س الكبري.
تخلل الزيارة تنظيم م�سابقات بيئية
لتقييم مدى �إدراك التالميذ للمعلومات
واملعطيات املقدمة لهم.
ووجهت �إىل التالميذ تو�صيات للتقيد بعدد
من ال�سلوكيات وعدم القيام ب�أعمال ت�ضر
بالطبيعة وتخل بالنظام الإيكولوجي.
ومنها عدم �إ�شعال النار يف الغابة ،وعدم
اخلروج من املمرات ،وتفادي قطف النباتات،
وجتنب �إزعاج احليوانات .ومينع ال�صيد يف
البحريات والأنهار واملجاري املائية هناك.
يف نهاية الزيارة ،قام التالميذ مبمار�سة
ريا�ضة التزحلق على اجلليد و�أخذ جمموعة
من ال�صور التذكارية.
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�سيارات خ�رضاء

عمان
حمطة �شحن �شم�سية يف ّ

افتتحت �أول حمطة �شحن كهربائية يف
الأردن تعمل بالطاقة ال�شم�سية يف مدينة
احل�سن العلمية .وقال مدير عام �شركة
النعيم لتكنولوجيا الطاقة املنفذة للم�شروع
من�صور احلالج �إن �شحن ال�سيارات واملركبات
الكهربائية بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية
يتوافق مع مبد�أ ال�سيارات العدمية االنبعاث
( .)Zero Emissionو�سارت «ني�سان ليف»
عمان م�سافة �ألف كيلومرت .ومن املقرر �أن تقوم ال�شركة ببناء
الكهربائية يف �شوارع العا�صمة ّ
عدد من حمطات ال�شحن وتوزيعها تدريجي ًا يف العا�صمة.

كهربائية مبقعد واحد
من فولك�سفاغن

تعر�ض فولك�سفاغن يف املعار�ض الدولية
�سيارة كهربائية جديدة مبقعد واحد.
وقال رئي�س الأبحاث يف ال�شركة يورغن
ليوهولد�« :إذا ح�صرت �سيارة ب�شخ�ص
واحد ،فيمكن جعلها �أ�صغر حجم ًا
و�أخف وزن ًا وحتتاج �إىل طاقة �أقل لنقل
هذا ال�شخ�ص ،وبالتايل �أقل �إطالق ًا
النبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون».
�سيكون هذا الطراز� ،إىل جانب �سيارات
كهربائية �أخرى تزمع ال�شركة �إطالقها
خالل ال�سنتني املقبلتني ،مقرون ًا
بخطة ل�شحنه بالطاقة املتجددة،
دح�ض ًا لالنتقاد القائل ب�أن ال�سيارات
الكهربائية لي�ست خالية من االنبعاثات
متاماً ،لأنها ت�شحن من م�أخذ
للكهرباء املولدة من الوقود .وتخطط
فولك�سفاغن �أي�ض ًا لإطالق ن�سخة
كهربائية من «غولف» �سنة .2013
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حمطة �شحن ال�سيارات الكهربائية
يف عا�صمة الأردن

مر�سيد�س هايربيد لأوروبا و�أمريكا

دخلت �شركة «مر�سيد�س ـ بنز» ميدان �إنتاج ال�سيارات الهجينة التي تعمل بالديزل والكهرباء،
فعر�ضت طراز  E300 Bluetec Hybridيف معر�ض ديرتويت لل�سيارات يف كانون الثاين (يناير) .2012
هذا الطراز موجه �إىل ال�سوق الأوروبية� ،أما الطراز اجلديد الآخر  E400فيعمل بالبنزين والكهرباء وهو
موجه �إىل ال�سوق الأمريكية.
يذكر �أن �شركات «بيجو» و«�سيرتوين» و«فولفو» هي الوحيدة حتى الآن التي �أطلقت� ،أو تنوي قريب ًا
�إطالق� ،سيارات هجينة تعمل بالديزل وميكن �أن تكون مقت�صدة �أكرث من تلك التي تعمل بالبنزين.
كهربائية هوندا EV-STER
عر�ضت هوندا منوذج �سيارتها
التي متثل اجليل املقبل من ال�سيارات الريا�ضية
الكهربائية ال�صغرية ،يف معر�ض طوكيو يف
كانون الأول (دي�سمرب)  .2011مبقعدين ولها
غطاء قابل للطي� .أما هيكلها امل�صنوع من مواد
كربونية فيخف�ض وزنها ويطيل مداها بال�شحنة
الواحدة �إىل  160كيلومرت ًا.
EV-STER

�آذار 2012

�سيارات خ�رضاء
فان رينو الكهربائي
للحكومة الفرن�سية

فازت �شركة «رينو» يف مناق�صة لبيع 15637
فان كهربائي � kangoo ZEإىل  19هيئة حكومية
فرن�سية .وتوزع الطلب على النحو الآتي1000 :
فان مل�صلحة الربيد 1950 ،ل�شركتي كهرباء1200 ،
مل�صلحة امل�شرتيات املركزية 510 ،ل�شركة «فيوليا»
للخدمات البيئية 330 ،ل�شركة الهند�سة «�سباي».

متفرقات

• تعمل �شركة  YoAutoل�صنع ال�سيارات ،التي
يدعمها البليونري الرو�سي ميخائيل بروخوروف،
على �إنتاج �سيارة هجينة (هايربد) تكون يف
متناول اجلميع وتقل كلفتها عن � 10آالف دوالر.
• تهدف «ني�سان» �إىل حتقيق مبيعات تراكمية
مقدارها  1.5مليون �سيارة كهربائية عدمية
االنبعاثات بحلول �سنة  2016من خالل حتالفها
مع «رينو».
• تعهدت �شركات هوندا وني�سان وتويوتا
ومازدا الإنتاج التجاري ل�سيارات تعمل بخاليا
الوقود الهيدروجيني بحلول �سنة  .2015وقد
باتت  Honda FCXالهيدروجينية تباع ب�أعداد
حمدودة يف اليابان.

للطي
«هرييكو» للمدينة قابلة
ّ

عُ ر�ضت على املفو�ضية الأوروبية �سيارة
كهربائية �صغرية قابلة للطي �أنتجتها
جمموعة �شركات �إ�سبانية ،منوذج ًا ل�سيارة
غري مل ِّوثة معدة للمدينة .وذلك ا�ستجابة
لفكرة املفو�ضية حظر ال�سيارات التي تعمل
على الوقود يف و�سط املدن .وهي �ستو�ضع يف
اخلدمة �سنة  2013يف مدن عدة �أعجب هذا
املفهوم �سلطاتها.
�أطلق فكرة هذه ال�سيارة الكهربائية باحثون
يف جامعة  MITيف بو�سطن� .إال �أن جمموعة
من �سبع �شركات با�سكية �صغرية طورتها
و�أنتجتها يف اطار كون�سور�سيوم حتت ا�سم
 .Hiricoوكل من هذه ال�شركات ال�سبع
مكلفة �إنتاج جزء من ال�سيارة� ،أما الفكرة
املبتكرة فتتمثل ب�إقامة م�صانع جتميع يف
املدن التي تقرر اعتماد ال�سيارة ال�صغرية.
وقد �أعجبت الفكرة مدن ًا عدة ،بينها ماملو
يف ال�سويد وبرلني وبر�شلونة و�سان
فرن�سي�سكو وهونغ كونغ وكيتو عا�صمة
الإكوادور وجزر غاالباغو�س .وجترى
مفاو�ضات مع باري�س ولندن و�أم�سرتدام

وجنيف وبروك�سل وبو�سطن ودبي
و�أبوظبي العتمادها.
وهرييكو موجهة للتنقل يف و�سط املدينة،
على غرار الدراجات الهوائية .مقودها
مدجج ب�أجهزة �إلكرتونية وي�شبه مقود
�سيارات فورموال واحد .وهي تت�سع
ل�شخ�صني ،وميكن رفع مق�صورتها وطيها
لت�سهيل ركنها يف م�ساحة ال تزيد عن 1.5
مرت .وبطاريتها الكهربائية تتيح قطع
م�سافة  120كيلومرتاً داخل املدينة.

بيئيتان من �سيات

�أ�سفر التعاون بني �شركة «�سيات» وجامعات
�إ�سبانية ومراكز بحوث ووزارة العلوم عن �إطالق
طرازي «ليون» هايربد و»�ألتيا» كهربائي .وقد
ت�أخرت ال�شركة التابعة ملجموعة فولك�سفاغن يف تقدمي طرازات «بيئية» ،على رغم اهتمامها بهذا القطاع
احليوي منذ زمن ،خ�صو�ص ًا �أنها تعتمد على ت�صدير �إنتاجها �إىل �أوروبا بوا�سطة القطارات بد ًال من
ال�شاحنات ،وهي خطوة جتنب �إطالق  2600طن من غاز ثاين �أوك�سيد الكربون �سنوي ًا .وتت�صدر �سيات
الئحة امل�صنعني الداعمني لتحويل قطاع النقل تدريجي ًا �إىل الطاقة الكهربائية يف �إ�سبانيا.

تخ�ضري تاك�سي لندن ال�سوداء

�أعلنت �شركة «الطاقة الذكية» �أنها �أنتجت عدة مناذج �أولية ل�سيارة
الأجرة ال�سوداء ال�شهرية يف لندن تعمل بخاليا الوقود ،و�أنها بد�أت
التجول يف �شوارع املدينة .ويتم ت�صميم هذه النماذج بحيث جتمع بني
تكنولوجيتي خاليا الوقود واملحرك الكهربائي ل�ضمان عدم �إطالق �أي
انبعاثات .وبلغت امل�سافة التي تقطعها بالتعبئة الواحدة  400كيلومرت،
وب�إمكانها بلوغ �سرعة ق�صوى مقدارها  130كيلومرتاً يف ال�ساعة.
هذه ال�سيارات جزء من خطة �شاملة �أعدها عمدة لندن بوري�س
جون�سون لإنزال �أ�سطول كامل من �سيارات الأجرة ال�سوداء البيئية
�سنة  ،2012تزامن ًا مع دورة الألعاب الأوملبية التي ت�ست�ضيفها العا�صمة
الربيطانية .وهي �أي�ض ًا جزء من خطته لزيادة دعم تكنولوجيا خاليا
الوقود يف �أنحاء املدينة من خالل �إقامة املزيد من حمطات التزود
بالهيدروجني.

مار�س 2012
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املفكـرة البيئيــة
�آذار (مار�س) 2012

 5ــ 6

Global Fuels
Conference & Exhibition

امل�ؤمتر واملعر�ض العاملي للوقود
�آخن� ،أملانيا.

www.cemfuels.com

 22ــ 25

WORLD ecoConstruct

املعر�ض الدويل للت�صميم والبناء
امل�ستدام
�أبوظبي ،الإمارات.

www.abcexpo.me/worldecobuild/Home

 23ــ 27

 13ــ 15

H2FC-FA!R

معر�ض املياه والطاقة والتكنولوجيا
والبيئة

هانوفر� ،أملانيا.

WETEX 2012

دبي ،الإمارات.

www.wetex.ae

 14ــ 16

GLOBE 2012

م�ؤمتر ومعر�ض الأعمال والبيئة
فانكوفر ،كندا.

http://2012.globeseries.com

 21ــ 23

املنتدى الدويل العادة ا�ستخدام
ال�سيارات
بوداب�ست ،هنغاريا.

يوم املياه العاملي

www.icm.ch

22

مو�ضوعه هذه ال�سنة :املياه والأمن
الغذائي

 25ــ 27

املعر�ض الثامن ع�شر خلاليا
الهيدروجني والنفط

www.h2fc-fair.com

�أيار (مايو) 2012

 7ــ 10

معر�ض الطاقة ال�سعودي

املعر�ض التجاري الدويل للكهرباء
والطاقة املتجددة وتقنية املياه واالنارة
والتكييف.
الريا�ض ،ال�سعودية.

www.saudi-energy.com

 7ــ 11

IFAT ENTSORGA 2012

معر�ض �إدارة املياه ومياه ال�صرف
والنفايات واملواد الأولية
ميونيخ� ،أملانيا.

www.ifat.de

 22ــ 23

Global Water, Oil & Gas
Summitt

املنتدى واملعر�ض الدويل للبيئة
والتنمية امل�ستدامة اخلليجي

قمة املياه والنفط والغاز

www.gulfenvironmentforum.com

www.cwcoilgasandwater.com

جدة ،ال�سعودية.

29-26

م�ؤمتر املنيا الدويل للزراعة والري يف
دول حو�ض النيل
املنيا ،م�صر.

www.micma2011.org

ني�سان (�أبريل) 2012

24-22

10th Gulf Water
conference

م�ؤمتر اخلليج العا�شر للمياه
الدوحة ،قطر.

www.wstagcc.org
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اجلمرية ،دبي ،الإمارات

31-29

World Bioenergy 2012

امل�ؤمتر واملعر�ض العاملي لطاقة
الكتلة احليوية
يرن�شريبينغ ،ال�سويد.

www.worldbioenergy.com

حزيران (يونيو) 2012

5

يوم البيئة العاملي

مو�ضوعه هذه ال�سنة :االقت�صاد
الأخ�ضر هل ي�شملك؟

القمة العاملية للمياه 2013

�أعلن ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي� ،أن «القمة العاملية
للمياه» �ستعقد يف دورتها الأوىل يف
�أبوظبي يف كانون الثاين (يناير) ،2013
بالتزامن مع «القمة العاملية لطاقة
امل�ستقبل».

الريا�ض
م�صادر بديلة
يف معر�ض الطاقة ال�سعودي

ي�ست�ضيف مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات
واملعـار�ض من � 7إىل � 10أيار (مايو) املقبل
يعتب من�صة
«معر�ض الطاقة  »2012الذي
رَ
لطرح حلول الطاقة البديلة وتعزيز التطورات يف
قطاع توليد الطاقة .و�سيكون الرتكيز هذه ال�سنة
على الطاقة النووية والطاقة البديلة يف �أ�شكالها
املختلفة ،خ�صو�ص ًا ال�شم�سية .و�سيجمع احلدث
�أربعة معار�ض :للكهرباء ،ومعدات الإنارة،
والتكييف والتهوئة ،ومعدات وتقنيات املياه.
يذكر �أن ال�سعودية تعتزم ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية لإنتاج  10يف املئة من حاجاتها للكهرباء
بحلول �سنة  ،2020متا�شي ًا مع �سعيها �إىل توليد
خم�سة جيغاواط من الطاقة ال�شم�سية بحلول
 .2020وت�شري التوقعات �إىل �أن قطاع الطاقة
ال�شم�سية �سي� ّؤمن نحو � 15ألف فر�صة عمل
جديدة� ،إ�ضافة �إىل الت�شجيع على تطوير املحطات
ال�شم�سية و�إن�شاء م�صانع ملعاجلة املواد اخلام
و�صنع املعدات ال�شم�سية.

ت�أثري النفايات
على بيئة البحر الأحمر

النفايات املبعرثة وت�أثرياتها على البيئة ال�ساحلية
والبحرية كان عنوان ور�شة عمل نظمتها الهيئة
الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر
وخليج عدن .ونوق�ش خاللها حجم امل�شكلة يف كل
من الدول الأع�ضاء ،والطرق امل�ستخدمة حديث ًا
يف �إجراء عمليات التقييم والتحكم بهذا النوع من
النفايات.
و�أو�ضح �أمني عام الهيئة الدكتور زياد �أبوغرارة
�أن �أهم م�صادر هذه النفايات املرافق ال�سياحية
ومرتادو ال�شواطئ والقوارب ال�صغرية وال�سفن
العابرة ومكبات النفايات املقامة يف املناطق
ال�ساحلية �أو القريبة منها .و�أ�ضاف �أن �أهمية الدور
الإقليمي للتعامل مع هذه النفايات تكمن يف
كونها تنتقل ب�سهولة من مكان �إىل �آخر ومل�سافات
بعيدة بفعل الرياح والتيارات البحرية ،مما
يتطلب ت�ضافر اجلهود وتن�سيقها بني الدول.
�آذار 2012

املكتبــة اخل�ضــراء
�إعادة نظر يف �إعادة التدوير
Recycling Reconsidered

By Samantha MacBride. 316 pages. The MIT press, 2012
ISBN: 978-0-262-01600-1

تعترب �إعادة التدوير ق�صة جناح بيئي ،ميكن ر�ؤيته يف
املمار�سات البلدية ويف ازدهار �صناعة �إعادة التدوير
ويف امل�شاركة اجلماهريية .لكن ،كما ت�شري �سامنتا
ماكربايد يف كتابها «�إعادة نظر يف �إعادة تدوير» ،ف�إن
الأهداف املتوخاة من هذه املمار�سة� ،أي �صون الأر�ض
والأ�شجار وحفظ املوارد وتخ�ضري االقت�صاد ،ما زالت
�أبعد من �أن تتحقق .فما زال اجلزء الأعظم من النفايات
ال�صلبة يحرق �أو يطمر .وترى ماكربايد �أن م�صنّعي
املنتجات التي تنتهي يف النفايات ،منذ ظهور حركة �إعادة التدوير عام  ،1970ي�سعون
للح�ؤول دون اعتماد �سيا�سات م�ستدامة وفعالة لتقليل النفايات .و�إعادة التدوير
كما نعرفها اليوم توهم بالتقدم ،يف حني تتيح لل�صناعة الإبقاء على الو�ضع الراهن
و�إلقاء امل�س�ؤولية على امل�ستهلكني والبلديات .والأدهى �أنها تفعل ذلك بدعم قوي من
احلركات االجتماعية البيئية التي تدافع عن �إعادة التدوير مبا فيها من نواق�ص.

«الرتبيئية» طريق �إىل عامل م�ستدام
�أحمد في�صل �أ�صفري� 108 .صفحات .الكويت 2011

يتناول كتاب «الرتبيئية طريق �إىل عامل م�ستدام»
العالقات والتفاعالت بني الإن�سان والتنمية والبيئة.
ويبحث يف مكونات الرتبية البيئية ،التي اخت�صرها
امل�ؤلف بعبارة «الرتبيئية» ،و�أمناط تفعيلها يف املجتمع
�سعي ًا �إىل حتقيق عامل م�ستدام .وهو يق ّيم الواقع الراهن
للرتبية البيئية يف املنطقة العربية ومعوقات ن�شرها
وتطبيق مبادئها ،عار�ض ًا املنظور الإ�سالمي للرتبية
البيئية انطالق ًا من بع�ض ما ورد يف القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية من �إر�شادات وتو�صيات حت�ض على �صون البيئة ومكوناتها احلية
واجلامدة .ويقدم ملحة عن بع�ض الكوارث البيئية التي حلت بالعامل ،وي�ست�شرف
م�ستقبل البيئة العاملية انطالق ًا من الو�ضع الراهن و�سيناريوهات حمتملة.

تقا�سم املياه ،تقا�سم الفوائد :درو�س من �ستة �سدود كبرية
Sharing the Water, Sharing the Benefits

Edited by Frederic Bazen, Jamie Skinner, Jerome koundouno
129 pages, 2011. ISBN:978-1-84369-825-8

مت بناء �أكرث من � 150سد ًا يف غرب �أفريقيا خالل
ال�سنوات اخلم�سني الأخرية .وهناك �سدود كثرية
�أخرى يف مراحل التخطيط لتلبية الطلبات املتعاظمة
على الطاقة واملياه والغذاء ،و�سوف ي�شرد �آالف ال�سكان
املحليني لإقامتها .وكان النجاح حمدود ًا يف �إعادة
توطني ال�سكان املت�أثرين .ي�ستعر�ض كتاب «تقا�سم
املياه ،تقا�سم الفوائد» جتارب مف�صلة من �ستة �سدود
يف بوركينا فا�سو ومايل وال�سنغال ،و�إىل �أي مدى
انتفعت املجتمعات املحلية منها وكيف مت تقا�سم النتائج
الإيجابية .الدرو�س امل�ستمدة من هذه التجارب قد توجه �صنع القرار يف امل�ستقبل.
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خملوقات ف�ضولية
Curious Critters

By David Fitzsimons. 32 pages. Wild Iris
Publishing, 2011 ISBN-13: 978-1936607693

عند مطالعة كتاب
للأطفال تدور موا�ضيعه
حول حيوانات ،يتوقع
املرء �أن يرى �صوراً
حمببة جلراء وفراخ� ،أو
خملوقات كرتونية تقوم
ب�سلوكيات ب�شرية.
لكن ديفيد فيتز�سيمونز اتخذ مقاربة خمتلفة
للحيوانات يف كتابه «خملوقات ف�ضولية»
الذي نال جائزة Moonbeam
لكتب الأطفال �سنة .2011
فقد التقط �صوراً مف�صلة
جميلة لبع�ض احليوانات
الغريبة �إمنا ال�شائعة يف �أمريكا ال�شمالية.
جميع ال�صور يف كتاب «خملوقات ف�ضولية»:
تظهر �أمام خلفية بي�ضـاء �أبـرزت الألـوان
والرتاكيب والأ�شكال التي قد ال ُتالحظ عادة.
وترافق كل �صورة ق�صة ق�صرية ،حيث
تفعل احليوانات �أكرث من جمرد
ال�س�ؤال عن �أماتها ،فتتكلم
عن هواياتها وعن البيئة
التي تعي�ش فيها.
ي�سلط الكتاب ال�ضوء على  21حيوان ًا،
مبا فيها �سنجاب طائر وعنكبوت و ّثاب
وبومة �صياحة وجرادة بحر .ويف �إحدى
ال�صور الالفتة خنف�ساء حلاء
ال�شجر امل�سطحة احلمراء،
حيث بيا�ض اخللفية يربز
اللون الأحمر الالمع للخنف�ساء
والتفا�صيل الدقيقة ،مثل �أجزاء قر و ن
اال�ست�شعار و «الغمازات» على ر�أ�سها وبدنها،
ف�ض ًال عن ح�شرة �صغرية جداً جتثم متطلفة بني
�صدر اخلنف�ساء وبطنها.
ديفيد فيتز�سيمونز م�ص ِّور �أ� ً
صال ،وهو �ألف
كتاب «خملوقات ف�ضولية» �آم ًال
�أن يلهم الأطفال والبالغني
حماية الطبيعة .وهو يـورد
يف نهـاية الكتاب التاريخ
الطبيعي جلميع الأنواع التي
ي�شمله ،و «التحديات» التي تخترب
مهارات ال�صغار يف الت�صنيفات وحتديد الأ�شكال.
لالطالع على مناذج من �صفحات الكتاب:

http://curious-critters.com

�آذار 2012

املكتبــة البيئيــة بالربيــد اىل عنوانــك اخلــا�ص يف �أي بلــد عربــي

لبنان 60‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 50 :دوالر ًا

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

جملدات جملة
«البيئة والتنمية»

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

ق�سيمــة طلـــب من�شــورات ﷲ
اال�سم 					

العنوان
�صندوق الربيد

الهاتف

عدد الن�سخ

ال�سعر االفرادي

املجموع

املدينة

الرمز الربيدي

�أرجــو تزويــدي باملن�شــورات التاليــة:
		
ا�سم الكتاب

املجلد الواحد:
لبنان 100‚000 :لرية لبنانية
الدول العربية 100 :دوالر �أمريكي

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

البلد

ح�ســم  ٪٢٠لأع�ضــاء «املنتــدى العربي للبيئــة والتنميــة» وامل�شرتكني يف جملة «البيئة والتنمية»
املجمـوع العـام
			
			
{ نقد ًا { �أرفق لكم �شيك ًا م�صرفي ًا باملبلـغ
Master Card
{ بوا�سطة بطاقة االئتمانAmex :
التوقيع
			
التاريخ

Visa

Expiry Date

Card #

جميع الأ�سعار ت�شمل �أجور الربيـد

ميكن طلب هذه املن�شورات من جملـة «البيئـة والتنميـة»  /املن�شورات التقنية

�ص.ب ٥٤٧٤ .ـ  ،١١٣بريوت ،١١٠٣ ٢٠٤٠ ،لبنان .فاك�س ٣٢١٩٠٠ :ـ  )+٩٦١( ١بريد الكرتوينenvidev@mectat.com.lb :

تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية

الـمـرجـع املوثــوق عن و�ضــع البيئــة فـي العـالـم الـعـربـي

هدية مع كل تقرير :فيلم وثائقي عن مو�ضوع التقرير

متغيـر ()2011
االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي
ّ

الطبعة العربية

English Edition

الطبعة العربية

English Edition

الطبعة العربية

English Edition

الطبعة العربية

English Edition

تقرير �شامل م�ستقل وخمت�ص حول التحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر فـي
البلدان العربية ،يطرح خيارات متنوعة للتطور االجتماعي واالقت�صادي
مع احلفاظ على التوازن الطبيعي وا�ستدامة املوارد .يغطي التقرير ،الذي
�شارك يف �إعداده �أكرث من مئة خبري ،ثمانية قطاعات :الطاقة ،املياه،
الزراعة ،النقل واملوا�صالت ،ال�صناعة ،ادارة النفايات ،املدن والعمارة،
ال�سياحة.

املياه� :إدارة م�ستدامة ملورد متناق�ص ()2010

مت ت�صميم هذا التقرير للم�ساهمة يف النقا�ش حول االدارة امل�ستدامة
للموارد املائية يف العامل العربي .وهو يوفر فهم ًا نقدي ًا للمياه يف املنطقة
من دون �أن يكون تقني ًا �أو اكادميي ًا يف طبيعته �أكرث مما ينبغي .التقرير
يقدم ا�صالحات يف ال�سيا�سات واالدارة لتطوير قطاع مائي م�ستدام يف
البلدان العربية .ويتم ت�سليط ال�ضوء على درا�سات حاالت ،حتتوي على
ق�ص�ص جناح وف�شل ،لتعميم الفائدة� .ساهم هذا التقرير يف فتح حوار حول
م�ستقبل املياه والتحفيز على اجراء ا�صالحات م�ؤ�س�ساتية ،و�صو ًال اىل
اتخاذ �إجراءات فاعلة لو�ضع �سيا�سات مائية م�ستدامة يف البلدان العربية.

تغيـر املناخ على البلدان العربية ()2009
�أثر ّ

يوفر هذا التقرير معلومات موثوقة للحكومات وقطاع الأعمال
تغي املناخ على الدول العربية،
واالكادمييني واجلمهور عامة حول �آثار رّ
وال�سبل املتاحة ملواجهة التحدي .ويحلل م�ستوى التعامل العربي مع
التحدي العاجل التخاذ تدابري التك ّيف مع �آثار التغريات املناخية .وهو
ي�ستخدم �آخر ما تو�صلت اليه الأبحاث العلمية لي�صف مواطن ال�ضعف يف
تغي املناخ ،و�أثر هذا على االن�سان .ويف حماولة
الأنظمة الطبيعية جتاه رّ
للم�ساعدة يف تطوير �سيا�سات منا�سبة ،يبحث التقرير اخليارات املتاحة
للدول العربية يف املفاو�ضات اجلارية لالتفاق على اطار دويل ملا بعد
بروتوكول كيوتو.

البيئة العربية :حتديات امل�ستقبل ()2008

للمرة الأوىل يو�ضع قيد النقا�ش العام تقرير �شامل وم�ستقل حول البيئة
العربية .ا�ستناد ًا �إىل �أحدث املعلومات املتوافرة .لكنه يذهب �أبعد من هـذا
�إذ ًا ،يجري تقييم ًا للتقدم احلا�صل يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
ويحلل ال�سيا�سات الراهنة متفح�ص ًا فعالية امل�ساهمات العربية يف امل�ساعي
البيئية الدولية .ويف املح�صلة ،يقرتح التقرير �سيا�سات بديلة وحلو ًال
عملية لال�صالح.

ميكن تنزيل تقارير املنتدى جمان ًا بالعربية والإنكليزية من املوقع االلكرتوين للمنتدىwww.afedonline.org :
كما ميكن طلب ن�سخة مطبوعة بوا�سطة املن�شورات التقنيةenvidev@mectat.com.lb :

�سعر الن�سخة مبا فيها �أجور الربيد :لبنان  40دوالر ًا �أمريكي ًا ،الدول الأخرى  70دوالر ًا ،مع هدية فيلم وثائقي عن مو�ضوع التقرير

