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الجئـو المناخ
150 مليونًا �سنـة 2050

�سموم يف البيت 
كيف حتمي 

�أطفالك منها

غابات ظفار 
هل ُت�ستعاد

رئـة ُعمان؟

عمارة خ�سراء 
�ل�سفارة �لهولندية 

يف �الأردن

تقرير جديد بالوقائع و�الأرقام

تغري املناخ وراء ازدياد الكوارث





نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

العـالـم  يف  الأوىل  والطبيعــة  البيئـة  جملـة  هي   
العربي. انها جملة الراأي احلر التي تعطيك �صورة ثاقبة عن كل ما 

يوؤثر على الكائنات احلية، اأكانت تفكر اأو مت�صي اأو تطري اأو ت�صبح. 

اإنها املجلة اخل�صراء الرائدة يف حتقيقاتها امل�صورة ال�صيقة.

كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعلومات  اأحدث 

. �صهـر يف  

اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان  هي جملة 

لك اأنت.

ا�شرتك الآن واربح
الق�سيمة على اجلهة اخللفية
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ادفع ا�ضرتاك 24 عدداً واح�ضل على 12 عدداً اإ�ضافيًا جمانًا

اأرجو ت�ضجيل ا�ضرتاكي يف  لـمدة 36 �ضهراً

وذلك ب�ضعر 24 �ضهراً وفق العر�ض اخلا�ض

ا�ستـرك الآن ل�سنـتني
واح�سـل عـلى

�سنة اإ�سافية جمانًا
اال�سم:  

املهنة:

امل�ؤ�س�سة:

العن�ان 

الرمز الربيدي: �سندوق الربيد: 

فاك�س: هاتف: 

الربيد االلكرتوين:

�أمريكيًا دوالر�ً   150 �الأخرى  �لدول       �لدول �لعربية 100 دوالر �أمريكي    لبنان 120.000 ل.ل. 

  نقدًا       اأرفق لكم �سيكًا م�سرفيًا باملبلغ

  ب�ا�سطة بطاقة االئتمان:

الت�قيع التاريخ  

لال�ضرتاك ميكن اإر�ضال الق�ضيمة بوا�ضطة الفاك�ض اأو الربيد اأو الربيد الإلكرتوين
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هــذا ال�شهـــر

ر اأكرث من 150 مليون ن�سمة من اأرا�سيهم واأوطانهم بحلول �سنة 2050، وهناك اليوم  تغري املناخ �سيهجِّ

نحو 25 مليون الجئ مناخي حول العامل. مو�سوع الغالف يف هذا العدد يحكي ق�س�ص ت�سعة مواقع 

يتحول �سكانها اإىل »الجئي مناخ«. ويتناول تقرير دويل جديد بالوقائع واالأرقام كيف يت�سبب تغري املناخ 

يف ازدياد الكوارث الطبيعية عدداً وا�ستداداً. لكن هذا العدد يت�سمن اأي�سًا نقاطًا م�سيئة يف التقدم البيئي 

العربي، من انطالقة م�سروع »ديزرتك« ال�سخم باأربع حمطات لطاقة �سم�سية يف ال�سحارى العربية، 

وحتّول �ل�ضيار�ت يف م�ضر للعمل بالغاز �لطبيعي �مل�ضغوط، �إىل �لعمارة �خل�ضر�ء و�أبحاث جامعية يف 

اإدارة املياه العربية. ويتابع املنتدى العربي للبيئة والتنمية م�ساهماته العملية يف املوؤمترات واللقاءات 

�لدولية و�لإقليمية، من ندوة عّمان ـ كولونيا حول �ملياه، �إىل م�ضاور�ت �لقانون �لبيئي يف و��ضنطن، �إىل 

اجتماعات املنتدى الوزاري البيئي العاملي واملجل�ص احلاكم لربنامج االأمم املتحدة للبيئة يف نريوبي.

''البيئة والتنمية''
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�سورة الغالف

اأطفال �سوماليون يف خميم لالجئني من اجلفاف 

واجلوع على احلدود مع كينيا )رويرتز(

البيئة والعالقات العامة          

جنيب �صعب

�سموم يف البيت

كيف حتمي اأطفالك من املواد ال�سامة

نداء هالل الجئو املناخ   

ماليني النازحني من الكوارث

راغدة حداد روفي�سك ال�سنغالية ُلْقمة للمحيط  

�ضيار�ت م�ضر بالغاز �مل�ضغوط  ابراهيم عبداجلليل

�ل�ضفارة �لهولندية يف عّمان

فلورنتني في�رس منوذج للعمارة اخل�سراء  

حممد التفراوتي نيزك مريخي �سقط يف املغرب  

اإدارة املياه العربية يف 13 درا�سة جامعية

ح�سان طروادة وحمادثات تغري املناخ

حممد م�صطفى اخلياط  

»ديزرتك«: طاقة �سم�سية من ال�سحارى العربية

حممد �صما�س هل ُت�ضتعاد غابات ظفار؟ 

ثروات حية مهددة يف حو�ص نهر ميكونغ

نداء هالل اإدارة الكوارث للتكيف مع تغري املناخ  

جنيب �صعب االقت�ساد االأخ�سر يخلق الوظائف 

مبادرة االإمارات: اقت�ساد اأخ�سر لتنمية م�ستدامة

هل يتحول »يونيب« يف  ريو 

اأ�رسف اأمني من برنامج اىل وكالة متخ�س�سة؟  

حمى التنقيب عن الغاز يف �سرق املتو�سط



جمّلـة متجددة لع�صر جديد

جملة تتكلم لغـة الع�ضر وتتوجـه اىل ق�رئ ذكي متطـّلب ل يقبل ب�أقل من الأف�ضـل  

وب�لتع�ون مع �ضحف عربية رائدة و�ضبكة وا�ضعة من املرا�ضلني والكّت�ب

حتّول الهّم البيئي اىل اهتم�م يومي

مع                         اكت�ضف اأ�ضرار الع�مل مبنظ�ر بيئي

العربية املكتب�ت  يف  �ضهر  كل  مطلع 

�ص.ب ٥٤٧٤ ـ ١١٣ بريوت ٢٠٤٠ ـ ١١٠٣، لبنان

www.mectat.com.lb   )+هاتف: ٣٢١٨٠٠ ـ ١ )٩٦١+(، فاك�ص: ٣٢١٩٠٠ ـ ١ )٩٦١
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�أن مو�ضوع  �أن �لوعي �لبيئي �ضهد تطورً� ملمو�ضًا يف �لبلد�ن �لعربية، غري  �صحيح 
يقت�ضر  عنو�نًا  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني  موؤ�ض�ضات  من  �لكثري  عند  ز�ل  ما  �لبيئة 

��ضتخد�مه للعالقات �لعامة، بعيدً� عن �اللتز�م �لفعلي. وما يظهر على �ل�ضطح قد يكون 

يف معظم �الأحيان خمالفًا للو�قع.

حوارية  جل�سة  يف  العاملي  الن�ساط  ذات  العربية  ال�سركات  اإحدى  رئي�س  مع  ت�ساركنا 

للبيئة  العربي  املنتدى  برامج  فيها  قدمنا  الأعمال،  لقطاع  الجتماعية  امل�سوؤولية  حول 

تنفذها  التي  والربامج  البيئة  رعاية  اأهمية  عن  جميلة  اأفكارًا  هو  عر�س  فيما  والتنمية، 

جميع  اأن  احلديث  خالل  واكت�سفنا  الجتماعية.  امل�سوؤولية  جمال  يف  باملاليني  �سركته 

�سركته  دعم  اأن  هو  التنفيذي  الرئي�س  يقله  مل  ما  العربي.  العامل  خارج  هي  الربامج  هذه 

يف  اخلا�س  القطاع  م�ساهمة  اأنظمتها  تفر�س  دول  على  يقت�سر  البيئية  الرعاية  لربامج 

مبادرات امل�سوؤولية الجتماعية، ويراقب املجتمع الأهلي فيها ممار�سات ال�سركات. قلنا 

ميكن  العربي،  العامل  خلدمة  نظرياتك  تطبيق  تود  كنت  اذا  املرموق:  الأعمال  لرجل 

�سركتك الن�سمام اىل املنتدى العربي للبيئة والتنمية وامل�ساهمة يف براجمه. بعد اأيام، 

ت�سلم املنتدى طلب ع�سوية من ال�سركة الكربى، مع اإي�ساح اأن نظامها ل ي�سمح لها بدفع 

اآلف يف  امل�ساهمة بب�سعة  التي »مينع« نظامها  العربية  ال�سركة  الع�سوية. هذه  ر�سوم 

منظمة بيئية عربية م�ستقلة، تدفع مئات الآلف �سنويًا بدل ا�سرتاك يخولها فقط ح�سور 

منتدى دافو�س!

والعقارية  النفطية  ال�سركات  كربيات  فبع�س  موقفها.  يف  وحيدة  ال�سركة  هذه  لي�ست 

على  واملجتمع  البيئة  رعاية  يف  اجلميلة  اأفكارها  لرتويج  �سخمة  بحمالت  تقوم  العربية 

�سبكات تلفزيونية عاملية، وتخ�س�س لها ع�سرات املاليني من الدولرات، يف حني تبخل 

بدعم ب�سيط ملبادرات بيئية عربية.

ممار�سات تلميع ال�سورة اأمام العامل اخلارجي واإهمال العمل اجلدي يف املجتمع املحلي 

ل تنح�سر يف بع�س القطاع اخلا�س، بل متتد اىل موؤ�س�سات عامة وحكومات. فقد �ساع 

ملجرد  وذلك  »دولية«،  �سفة  حتمل  وموؤمترات  لقاءات  ا�ست�سافة  الأخرية  ال�سنوات  يف 

اأن بع�س امل�ساركني فيها يحملون اأ�سماء اأجنبية وعيونًا زرقاء. وغالبًا ما يح�سر املوؤمتر 

مئات املدعوين يف جل�سة الفتتاح، يتفرقون بعدها لتقت�سر اجلل�سات على املحا�سرين، 

وينتهي  امل�سيفة.  الدولة  ملواطني  م�ساركة  اأية  غياب  يف  بع�سًا  بع�سهم  يحاورون  الذين 

العالم  و�سائل  اإىل  ال  طريقها  جتد  ل  �سلفًا،  جمهزة  رنانة  بتو�سيات  »الدويل«  احلدث 

ويبدو  و»ودع«.  و»ا�ستقبل«  »اأ�ساد«  بعبارات  دائمًا  تبداأ  باأخبار  املتخ�س�سة  املحلية، 

كتابة  فيه  مبا  املوؤمترات،  هذه  لتنظيم  توظيفها  يتم  التي  العامة،  العالقات  �سركات  اأن 

مباليني  ميزانيات  عن  نتحدث  هنا  ونحن  الوحيد.  امل�ستفيد  هي  والتو�سيات،  اخلطب 

الدولرات للموؤمتر الواحد، يذهب معظمها للرتويج.

»دولية«،  اأنها  على  املنطقة  دول  بع�س  يف  اإطالقها  يتم  وبرامج  مبادرات  عنا  تغيب  ول 

لتنظيف هواء ال�سني اأو اإدارة �سواطئ اإندوني�سيا اأو جمع معلومات عن غابات الأمازون، 

توفري  عن  وتعجز  املحلي،  البيئي  التدهور  لواقع  الت�سدي  عن  تتغا�سى  اأنها  حني  يف 

بع�س  هم  الوحيدون  امل�ستفيدون  بلدانها.  يف  البيئة  و�سع  عن  املوثوقة  البيانات  اأب�سط 

من  �ملئة  يف   80 خ�س�س  الربامج  هذه  اأحد  امل�ست�سارين.  �سفة  يّدعون  الذين  املتطفلني 

الثنني  يف  وف�سل  التقارير،  وكتابة  املعلومات  جلمع  والبقية  العامة  للعالقات  ميزانيته 

معًا. واإذا كانت العالقات العامة �سرورية للتوعية واإي�سال ر�سالة البيئة، اإل اأنها ل ميكن 

اأن تنجح يف فراغ. فالعالقات العامة يجب اأن تو�سع يف خدمة البيئة ولي�س العك�س.

العربية  الدول  م�ساهمة  اأن  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج  الأخري  ال�سنوي  التقرير  يظهر 

يف »�سندوق البيئة« الذي يديره اقت�سرت على: 25 األف دولر من م�سر، و8700 دولر 

من تون�ص، و3500 دولر من الأردن، ف�ساًل عن دولتني عربيتني تعهدتا ومل تدفعا. لن 

نقارن مب�ساهمات هولندا واأملانيا والوليات املتحدة وبريطانيا والدامنارك والرنوج، التي 

ت�سل اىل ع�سرة ماليني دولر لكل منها، بل نذكر اأن بلدانًا �سغرية مثل اأندورا وقرب�س 

و�سلوفينيا قدم كل منها اأكرث من الدول العربية جمتمعة.

كيف ميكن، واحلال هذه، اإثبات اجلدية العربية يف امل�ساعي البيئية، حملياً ودولياً؟

جنيــب �صعــب

البيئة والعالقات العامة

nsaab@mectat.com.lb
www.najibsaab.com

رئي�س التحرير ـ النا�سر     جنيب �صعب

راغدة حداد رئي�صة التحرير التنفيذية 

بوغو�س غوكا�سيان الأبحاث والتدريب 

عماد فرحات اأمانة التحرير 

اأمل امل�سرفية الرتويج وال�صرتاكات 

ال�صـور: كـري�ستو بار�س، رويتـرز، وكالة ال�سحافة الفرن�سية

الر�صوم: لو�سيان دي غروت الخـراج: برومو�سي�ستمز انرتنا�سونال 
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ر�سائـــل

�شكراً »البيئة والتنمية«

الإمارات،  جامعة  يف  طالب  اأربعة  كنا  عندما  جيدًا  اأذكر 

مع  العلوم.  بكلية  احلياة  علوم  ق�سم  يف  البيئة  م�سار  ندر�س 

التي  والتنمية«،  »البيئة  جملة  ننتظر  كنا  �سهر  كل  بداية 

الدرا�سة.  فرتة  خالل  معلوماتنا  م�سادر  اأف�سل  اأحد  كانت 

اأحد  يف  �سوية  لنجل�س  بزمالئي  واأت�سل  املجلة  اأ�سرتي  كنت 

املقاهي يف مدينة العني ونقوم بقراءة كل مقالة وكل كلمة. 

كنا ن�ستمتع كثريًا باأ�سلوب الكتابة، ونعي�س فعاًل اأحداث كل 

مقال، ونناق�س املوا�سيع ال�ساخنة.

خ�سو�سًا  موا�سعيها،  يف  متميزة  جملة  والتنمية«  »البيئة 

من خالل املعلومات التي تقدمها والتي تواكب اأحداث العامل. 

لدرا�ستنا.  املتطلبة  والأبحاث  التقارير  يف  عليها  نعتمد  كنا 

فهي  بقراءتها،  البيئة  يف  اهتمام  لديه  �سخ�س  كل  واأن�سح 

بالفعل مفيدة.

والآن، بعد انتهائي من درا�سة البكالوريو�س واملاج�ستري يف 

جمال علوم البيئة، اأعتمد على »البيئة والتنمية« يف العديد 

فما  اأقدمها.  التي  العمل  وور�س  والدورات  املحا�سرات  من 

قراأته فيها بات جزءًا  ل يتجزاأ من ثقافتي البيئية.

ف�سكرًا لك يا جملتي!

اأحمد الها�شمي

دائرة البيئة، دبال، دبي

�شبق تكنولوجي

اعتدنا اأن نطالع يف جملة »البيئة والتنمية« 

بيئية  اإجنازات  على  ال�سوء  تلقي  موا�سيع 

مدينة  من  املرة  هذه  احلدث  وكان  مرموقة. 

�سبقًا  �سعودية  �سركة  �سجلت  حيث  جدة 

اأ�سـاء  لقد  العتزاز.  اىل  يدعو  تكنولوجيًا 

الثاين/ كانون  عدد  يف  الغالف  مو�سـوع 

هذه  ابتكار  على  )يناير/فرباير(  �شباط 

وتعبيد  اجلدران  طالء  يف  ت�ستخدم  �سفافة  مادة  ال�سركة 

للهواء  منقيات  اىل  هذه  فتتحول  املالب�س،  وتلوين  الطرق 

من امللوثات. فكم نحن بحاجة اىل مثل هذا البداع كي ناأخذ 

يحل  اأنه  خ�سو�سًا  العاملي،  العلمي  التطور  ركب  يف  مكانًا 

م�سكلة كربى يف املنطقة العربية.

رجاء زين العابدين

القاهرة، م�رص

اأمواج البيئة تدين �شرقة رمول �شور

�سحب  موقع  مبعاينة  البيئة«  »اأمواج  جمعية  من  فريق  قام 

احلا�سل  ال�سرر  حجم  على  واطلع  �سور،  مدينة  �سرق  الرمول 

من جراء ال�سرقة الع�سوائية للرمول. وبعد تكرار هذه املحاولت 

من  كل  اإىل  حتذيرًا  البيئة«  »اأمواج  تطلق  خمتلفة،  مواقع  يف 

املحلية  ال�سلطات  بجميع  وتهيب  العامة.  الأمالك  على  يعتدي 

ثروة  بحق  املخالفات  هذه  �سبط  الأمنية  والأجهزة  والوطنية 

وطنية ل تعو�س، خ�سو�سًا اأننا نبذل جهودًا م�سنية حلمايتها 

واملحافظة عليها ملا لها من اأهمية بيئية و�سياحية واقت�سادية.

مالك غندور

جمعية اأمواج البيئة، �صور، لبنان

مل تعد الأهوار العراقية جمرد مياه وتنوع اأحيائي فريد، اإنها بيئة ثقافية وح�شارية 

متتد اإىل اأعماق التاريخ. فقد �شهدت م�شتوطنات ب�شرية مهمة قبل �شتة اآلف �شنة، 

وازدهرت مدن، و�شنت قوانني،  اأور بكل جتلياتها،  قامت ح�شارة  وعلى تخومها 

وابتكرت اآلت. وما زال الطراز ال�شومري يف ت�شييد م�شاكن الق�شب وبناء الزوارق 

و�شيد الأ�شماك قائمًا يف اأهوار بالد الرافدين، يتناقله جيل بعد جيل.

جنوب  اأهوار  يف  بكرثة  املنت�شرة  التالل  تتو�شد  القدمية  احل�شارات  اآثار  تزال  ول 

الأ�شطوانية  والأختام  والتماثيل  الفخاريات  من  كنوزاً  حتمًا  ت�شم  وهي  العراق، 

واللقى وبقايا اأبنية ومعابد ومنظومات ري. وقد وثقت منظمة طبيعة العراق عدداً 

الوطنية  املحمية  اأربع �شنوات، حني بادرت مب�شروع  الأثرية منذ  املواقع  من هذه 

املواقع وجعلها قبلة  املحافظة على هذه  اأهمية  اىل  الرافدين، ولفتت  اأهوار بالد  يف 

لل�شياحة، خ�شو�شًا اأنها تقع يف بيئة جميلة ومتنوعة الن�شاطات الب�شرية.

اأ�شابيع ا�شت�شاف مكتب منظمة طبيعة العراق يف اجلباي�ش جمموعة دولية  قبل 

من علماء الآثار، يرافقهم اأثريون عراقيون، جاوؤا اىل مدينة النا�شرية للتنقيب عن 

الآثار يف »تل ال�شخرية«، الذي يعود اىل نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاين قبل 

امليالد، ويبعد م�شافة �شتة كيلومرتات �شرق مدينة اأور. وبناًء على ال�شور اجلوية، 

على  حتتوي  امليالد  قبل  الثاين  الألف  من  مهمة  م�شتوطنة  اكت�شاف  املتوقع  من 

اأو ق�شراً، مع وجود ميناء لل�شفن وجمرى نهر قدمي متفرع  مبنى قد يكون معبداً 

من الفرات. وقد عرث املنقبون على خمروط  فخاري يعود اإىل فرتة ما بعد اأور الثالثة 

وي�شري اىل امللك رن�شني الأول يف منا�شبة النتهاء من حفر القناة املائية. كما عرثت 

اأ�شماء  امل�شماري  واخلط  ال�شومرية  باللغة  عليها  نق�شت  اآجر  قطعة  على  البعثـة 

اآلهـة .

ال�شاحرة.  وطبيعتها  و�شاكنيها  الو�شطى  الأهوار  بروؤية  الدوليون  العلماء  انبهر 

بيوت من ق�شب، وتنوع اأحيائي فريد، وتناغم بني الإن�شان والبيئة، وجو �شتائي 

واأطربهم  والق�شب،  باحل�شائ�ش  املحملة  الزوارق  اأده�شتهم  وجميل.  م�شم�ش 

مربو  يزاول  حيث  الو�شطى  الأهوار  اأعماق  يف  غ�شبان«  »اأي�شان  تل  على  الوقوف 

عريقة  مدينة  اأقدامهم  حتت  اأن  يدركوا  اأن  دون  من  اليومي،  ن�شاطهم  اجلوامي�ش 

ت�شم رفات اأجدادهم منذ اآلف ال�شنني.

جا�شم الأ�شدي

منظمة طبيعة العراق، ال�صليمانية، العراق

اأنحاء العامل. املهم  الآثار من  اأعرق احل�صارات منقبني عن  اأن جتتذب  املحرر: ل بد 

رفع قدرات العراقيني يف التنقيب عن اآثارهم، واإخ�صاع اأعمال التنقيب لرقابة �صارمة، 

ال�رصقة  من  وحمايتها  العراق  يف  املكت�صفة  اللقايا  بقاء  ول�صمان  الآثار  على  للحفاظ 

والتهريب.

علماء اآثار يف �شيافة منظمة طبيعة العراق
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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 ياأتي:

● مطهرات املراحي�ض واملطابخ، مبا يف 

ذلك �ش�ائل التبيي�ض.

● م�اد التنظيف وال�شيانة، مثل منظفات 

م�شارف املياه والطالءات والغراءات.

● م�اد ال�شيارات التي تخزن يف املنزل، مثل 

�ش�ائل منع التجمد و�ش�ائل تنظيف الزجاج.

● م�شتح�شرات ال�شحة واجلمال، مثل الأدوية والعط�ر 

ومنتجات العناية بال�شعر والأظافر.

● مبيدات وطاردات احل�شرات.

● �شم�م اجلرذان والفئران.

● مبيدات الأع�شاب.

● مبيدات العفن والفطريات.

● �شامب� وم�شاحيق مكافحة القمل والرباغيث.

● حماليل تطهري احلي�انات املدللة من اجلراثيم.

● امل�اد الكيميائية املطهرة لربك ال�شباحة.

حفظ املنظفات واملبيدات واملذيبات واملواد املنزلية ال�سامة الأخرى 

يف اأماكن مقفلة وبعيداً عن الأطفال هو اأف�سل و�سيلة لتقليل حالت 

الت�سمم. فت�سمم الطفل ل ي�ستغرق اإل جزءاً من ثانية. وعلى اجلميع اأن 

يتذكروا اأن الأطفال يت�سرفون ب�سرعة، وكذلك تفعل ال�سموم.

البالغون معر�سون اأي�سًا للت�سمم عن ق�سد اأو غري ق�سد، لكن من م�سادر خمتلفة 

عمومًا، منها الأدوية املخففة للأمل ومهدئات الأع�ساب وم�سادات الكتئاب 

والأقرا�ض املنومة وعقاقري معاجلة اأمرا�ض القلب، اإ�سافة اإىل الكحول ومنتجات تنظيف املنازل. 

يف و�سعنا جتنب غالبية حالت التعر�ض يف املنزل، من خلل تخزين هذه املواد 

وا�ستعمالها وال�سراف عليها ب�سكل منا�سب وماأمون. كما يجب قراءة املعلومات 

املدونة على املل�سقات واتباعها لتقليل املخاطر املحتملة

�سموم يف البيت
كيف حتمي اأطفالك من املواد ال�سامة
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خطوات ب�سيطة ملنع ح�سول 
ت�سمم يف منزلك

● �شع امل�اد املنزلية دائمًا يف خزانة مقفلة اأو داخل �شقيفة 

يف احلديقة بعيدًا عن متناول الأطفال اأو احلي�انات الأليفة.

● اقراأ مل�شق املنتجات اأوًل واتبع الت�جيهات حرفيًا، 

فهي ت�فر معل�مات عن التعامل بها ومعدلت ا�شتعمالها 

والتدابري ال�قائية حلماية الأ�شخا�ض والبيئة.

● ا�شتعمل م�اد التنظيف املاأم�نة قدر 

امل�شتطاع.

● ل تغفل عن امل�اد يف اأثناء ا�شتعمالها.

● اأقفل العب�ة اذا اأوقفك طارئ عن 

ا�شتعمالها، مثل مكاملة هاتفية اأو 

جر�ض الباب.

● اأقفل العب�ة باإحكام بعد ال�شتعمال.

● ل ت�شع املبيدات يف اأوعـية اأخـرى، فالأطفال يت�ش�رون 

اأن بع�ض الأوعية حت�ي دائمًا طعامًا اأو �شرابًا.

● اأبعد الأطفال واحلي�انات الأليفة والدمى والألعاب قبل 

ا�شتعمال املبيدات، داخل املنزل اأو خارجه. واتبع الت�جيهات 

املدونة على املل�شق لتحديد متى ي�شتطيع الأطفال 

واحلي�انات الدخ�ل جمددًا.

● اأبِق رقم الط�ارئ يف دفرت الهاتف. 

درهم وقاية

تنظم وكالة البيئة الأمريكية يف كل �سنة »الأ�سبوع الوطني للوقاية من ال�سموم«، 

درا�سة  وجدت  وقد  املنزلية.  املواد  بع�ض  يف  املحتمل  للخطر  اجلمهور  وعي  لرفع 

خم�ض  عن  اأعمارهم  تقل  اأطفاًل  ت�سم  التي  العائالت  ن�سف  اأن  الوكالة  اأجرتها 

�سنوات ت�سع املبيدات يف خزانة غري مقفلة يف متناول الأطفال.

ويفيد الحتاد الأمريكي ملراكز مراقبة ال�سموم اأن ثمة 2.4 مليون حادثة ت�سمم تقع 

كل �سنة يف الوليات املتحدة، ن�سفها يح�سل لأطفال تقل اأعمارهم عن �ست �سنوات.

ة   الر�سوم خا�سّ

بـ »البيئة والتنمية« ©

من لو�سيان دي غروت
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ن�شرت جلنة ال�ش�ؤون 

اخلارجية يف الربملان الفرن�شي 

تقريراً غري م�شب�ق بلهجته 

احلادة اتهمت فيه اإ�شرائيل 

مبمار�شة »اأبرتايد جديد« 

)ف�شل عن�شري( يف ال�شفة 

الغربية املحتلة يف كل ما 

يتعلق با�شتهالك املياه. 

ويتجلى ذلك اأ�شا�شًا يف منح 

نح� ن�شف ملي�ن م�شت�طن 

يه�دي يف ال�شفة كمية 

مياه اأكرث مما متنح لـ 2.3 

ملي�ن فل�شطيني يف املنطقة ذاتها، ف�شاًل 

عن قيامها بتح�يل جمرى املياه اإىل غرب 

اجلدار الفا�شل. وزاد اأنه يف �شن�ات القحط، 

تعطي اإ�شرائيل الأف�شلية للم�شت�طنني 

لال�شتفادة من املياه، منتهكًة بذلك القان�ن 

الدويل.

وبح�شب التقرير فاإن اجلدار الفا�شل 

الذي اأقامته اإ�شرائيل يف ال�شن�ات الأخرية 

للف�شل بينها وبني الأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة اأتاح لها ال�شيطرة على م�ارد املياه، 

خ�ش��شًا اجل�فية، وبالتايل حت�يل جمرى 

املياه اإىل امل�شت�طنات الإ�شرائيلية غرب 

اجلدار. كما اتهم التقرير جي�ش الحتالل 

بـ »هدم منهجي لالآبار« التي حفرها 

الفل�شطيني�ن يف ال�شفة الغربية وبتفجري 

متعمد ملجمعات املياه يف قطاع غزة خالل 

احلرب الأخرية عليه قبل ثالث �شن�ات.

واأ�شاف التقرير اأن اإ�شرائيل تدعم ادعاءاتها 

»على اأ�شا�ش نظرية حقنا يف الأر�ش«، 

وترف�ش اأي اقرتاح للتعاون مع ال�شلطة 

الفل�شطينية يف كل ما يتعلق با�شتهالك 

املياه.

واتهم املتحدث با�شم اخلارجية الإ�شرائيلية 

يغاآل بامل�ر وا�شع التقرير باأنه »تعمد 

الإ�شاءة لإ�شرائيل من خالل اإخفاء حقائق 

كثرية مبنهجية �شافرة«. وادعى اأن 

اإ�شرائيل ل تاأخذ املياه من اأرا�شي ال�شلطة 

الفل�شطينية اإمنا تعطي الفل�شطينيني 

كميـات امليـاه املتفق عليـها يف اتفاقيات 

ال�شالم، »بل واأكرث« متهمـًا الفل�شطينيني 

بعدم الإيفاء بالتزاماتهم »من خالل 

متكينهم قرا�شنة من حفر اآبار على نح� 

ي�شر بالطرفني«.

من جهة اأخرى، يتعر�ش قطاع غزة لكارثة 

بيئية نتيجة انقطاع الكهرباء �شاعات 

ط�يلة، ما ي�شّل حمطات معاجلة مياه 

املجاري وي�شطر ال�شلطات اإىل التخل�ش 

منها يف البحر. وقال املدير العام مل�شلحة 

املياه منذر �شبالق: »ت�شبب هذا الإجراء 

يف تل�يث البحر وفقدان الرثوة ال�شمكية، 

ما اأثر اأي�شًا يف قطاع ال�شياحة، املك�ن 

القت�شادي الأ�شا�شي لغزة، بالإ�شافة اإىل 

اأن املجاري هي م�شدر مهم للمياه بعد 

معاجلتها وت�شكل 40 يف املئة من الإمدادات.

فرن�سا تتهم اإ�سرائيل مبمار�سة 

»ف�سل عن�سري« يف ا�ستهالك املياه

لبنان

�سمكة دخيلة يف قاع البحر

ر�شد فريق م�شرتك من نقابة 

الغ�ا�شني املحرتفني يف لبنان وفريق 

الإنقاذ البحري يف الدفـاع املدين 

جمم�عة كبرية من اأ�شماك »القطط«  

Plotosus lineatus  يف قاع البحر 
قبالة منطقة اجلية. وحذر من اأن 

هذه الأ�شماك الدخيلة تتمتع بقدرة 

الل�شع، وتفرز اأ�ش�اكها �شمًا م�ؤذيًا قد 

ي�شبب امل�ت. وقالت مدربة الغ��ش 

مها احلاج: »املنظر مذهل، ت�شبح هذه 

الأ�شماك معًا كاأنها كتلة من نار. ومن 

املرجح اأنها و�شلت اإىل بحرنا من البحر 

الأحمر«.

وطلبت النقابة من ال�شيادين اأخذ 

اأق�شى درجات احلذر يف التعاطي مع 

هذه الأ�شماك، داعية الهيئات املعنية 

اإىل اإجراء درا�شة لتدارك �شلبياتها على 

البيئة البحرية والرثوة ال�شمكية.

معهد م�سدر ير�سد الأر�ض من الف�ساء

ي�شارك خمترب مراقبة الأر�ش وال�شت�شعار البيئي عن بعد يف »معهد م�شدر« حاليًا يف اأبحاث تط�ير 

اأدوات ف�شائية جديدة لر�شد الأخطار البيئية يف الإمارات ودول جمل�ش التعاون اخلليجي. وي�شمل 

ذلك ر�شد ن�عية املياه ال�شاحلية من الف�شاء، ور�شم خرائط حمتملة للرياح، والك�شف عن الغبار، 

ور�شد غطاء الأر�ش، ور�شم خرائط حرارية للمناطق احل�شرية.

وقد اختارته وكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا( م�ؤخراً ك�احد من �شبعة م�اقع عاملية لختباراتها قبل 

اإطالق قمر ا�شطناعي جديد خا�ش مبراقبة الأر�ش �شنة 2014. وميتلك املخترب حمطة ا�شتقبال 

ف�شائي تتلقى بيانات اآتية من الأقمار ال�شطناعية التابعة ل�كالة نا�شا وال�كالة الأوروبية للف�شاء، 

وبرجميات متط�رة من اأجل معاجلة هذه البيانات وحتليلها.

جزيرة من احلمم 

يف البحر الأحمر

الف�ضاء  لوكالة  اال�ضطناعية  االأقمار  التقطت 

على  بركانية  حلمم  �ضورًا  )نا�ضا(  االأمريكية 

�ضطح  حتت  بركان  ثوران  نتيجة  مرتًا،   30 ارتفاع 

البحر االأحمر، مكونة جزيرة جديدة قرب اأرخبيل 

جبل الزبري.

العلماء املخت�ضون بالتغريات اجليولوجية  ويقول 

اإذا ا�ضتمرت  ان هناك امكانية لبقاء هذه اجلزيرة، 

اأر�ضية �ضلبة، واإال ف�ضوف  احلمم بالتدفق مكونة 

تزول.

ن�شاط  �آخر  �شهدت  �لزبري  جبل  جزر  �ن  �إىل  ي�شار 

الدرا�ضات  بح�ضب  �ضنة   187 نحو  قبل  بركاين 

الربكانية.
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م�سروع �سخم يف دبي

لإنتاج الطاقة ال�سم�سية

نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �أطلق 

دبي،  حاكم  الوزراء  رئي�س  االإمارات  دولة  رئي�س 

جمّمع  عرب  �ل�شم�شية،  �لطاقة  لتوليد  م�شروعًا 

يف  و�لتطوير  للبحث  عامليًا  مركزً�  ي�شمل  �شخم 

جمال الطاقة.

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  »جممع  كلفة  وتبلغ 

 3.2 )نحو  درهم  بليون   12 �ل�شم�شية«  للطاقة 

دبي  ��شرت�تيجية  �إطار  يف  وياأتي  دوالر(،  بليون 

لتنويع  خطة  ت�شمل  �لتي   ،2030 للطاقة  املتكاملة 

بن�ضبة  املتجّددة  الطاقة  واإدخال  الطاقة  م�ضادر 

واحد يف املئة بحلول �ضنة 2020، وخم�ضة يف املئة 

بحلول 2030، ف�شاًل عن 12 يف املئة للطاقة النووية 

املتبقية  والن�ضبة  النظيف،  للفحم  املئة  يف  و12 

للغاز.

و�شيبد�أ �إنتاج �لطاقة �ل�شم�شية خالل �لربع �الأخري 

طاقة  �الأوىل  �ملرحلة  و�شت�شهد  �ملقبلة.  �ل�شنة  من 

 1000 �إىل  ت�شل  حتى  ميغاو�ط،   10 تبلغ  �إنتاجية 

على  ميتد  �لذي  �مل�شروع  �إجناز  عند  ميغاو�ط 

م�ضاحة 40 كيلومرتًا مربعًا.

م�سر الأوىل عربيًا 

يف الأداء البيئي

حلت م�شر يف املرتبة الأوىل على م�شت�ى 

العامل العربي يف م�ؤ�شر الأداء البيئي 

العاملي ل�شنة 2012، الذي اأعده مركز 

ق�انني و�شيا�شات البيئة التابع جلامعة 

ييل الأمريكية بالتعاون مع مركز عل�م 

الأر�ش الدويل التابع جلامعة ك�ل�مبيا 

الأمريكية، كما احتلت املرتبة 60 عامليًا 

بني 132 دولة غطاها امل�ؤ�شر.

وجاءت الإمارات يف املركز 77 عامليًا، 

وال�شع�دية 82، واجلزائر 86، ولبنان 

94، وت�ن�ش 99، وقطر 100، واملغرب 

105، وُعمان 110، والأردن 117، 

والك�يت 126. وحل العراق يف املرتبة 

132 الأخرية عامليًا. ويتاألف امل�ؤ�شر من 22 

مقيا�شًا، بينها اأهداف �شيا�شات الدولة يف 

ما يت�شل ب�شحة البيئة، والنظام البيئي، 

وتاأثريات اله�اء يف البيئة، والتن�ع 

الأحيائي، وتغري املناخ، وعبء الأمرا�ش 

املتعلقة بحالة البيئة، وتاأثري املياه يف 

�شحة الب�شر، ومعدل وفيات الأطفال، 

والب�شمة الكرب�نية الفردية، وجه�د دعم 

القطاع الزراعي، وم�شائد الأ�شماك.

وعلى امل�شت�ى العاملي، جاءت �ش�ي�شرا 

يف املركز الأول، تلتها لتفيا والرنوج 

ول�ك�شمب�ر وك��شتاريكا وفرن�شا.
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خليج العقبة مكب للخردة البحرية

حت�ل خليج العقبة اىل مقربة لل�شفن التي يتم التخلي عنها. وقال في�شل اأب� �شند�ش، مدير 

امل�شاريع يف اجلمعية امللكية حلماية احلياة البحرية، اإن تراخي الق�انني الناظمة للميناء ال�حيد يف 

الأردن يجعل بع�ش مالكي ال�شفن القدمية ي�شت�شهل�ن التخلي عنها واإغراقها. ودعا اىل الت�شدد يف 

تطبيق الق�انني حلماية احلياة البحرية و�شمان �شالمة الإبحار يف اخلليج. 

وال�شفن الغارقة تلحق ال�شرر باحلياة البحرية، لأنها حتمل م�اد �شامة مثل ال�ق�د، وم�اد قد تطلق 

�شم�مًا عندما تتحلل وتتفكك. ثم اإن خليج العقبة �شيق، لذلك قد ت�شكل ال�شفن الغارقة خطراً على 

املالحة.
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هل تنري مزارع الرياح 

ليايل لبنان؟

 Vestas زار لبنان وفد هند�شي من �شركة

الدمناركية. وجال على �شيا�شيني لعر�ش 

درا�شات علمية ح�ل ا�شتغالل الرياح 

لنتاج الكهرباء. واأ�شار ال�فد اإىل اأن هذه 

الطاقة اأثبتت فعاليتها بيئيًا واقت�شاديًا 

واجتماعيًا، لأن الرياح تدخل يف �شلب 

القت�شاد الأخ�شر.

واأّكد ال�فد الدمناركي يف حديث اإىل �شحيفة 

»احلياة« اأن لبنان ميتلك رياحًا برّية 

م�ؤاتية يف مناطق عّدة، خ�ش��شًا يف ال�شمال 

وال�شفح اللبناين من جبل ال�شيخ وعلى 

ط�ل �شل�شلة اجلبال الغربّية. واأو�شح اأن 

من ال�شعب بناء حمطات ت�ليد كهرباء 

ب�ا�شطة اله�اء يف املناطق ذات الكثافة 

ال�شّكانّية العالية، وقرب امل�اقع الع�شكرّية 

وامل�شالح التجارّية وممرات الطريان 

املدين، وكذلك احلال بالن�شبة اىل املحميات 

واحلدائق ال�طنّية وامل�اقع التاريخّية 

واملناطق القريبة من الرادارات اأو م�اقع 

الت�شالت.

واأ�شار ال�فد اإىل اأّن مزارع الرياح، وه� 

التعبري امل�شتخدم يف الإ�شارة اىل جتميع 

ت�ربينات ه�ائية �شمن منطقة مفردة، 

تتطّلب هب�ب رياح ل يقل مت��شط 

�شرعتها عن 6.5 مرت يف الثانية عند حم�ر 

ارتفاع الت�ربني الذي يبلغ 80 مرتاً. واأو�شح 

اأن ن�شر مزارع حتت�ي على اأربعة ت�ربينات 

يف الكيل�مرت املربع كحد اأدنى، يعطي لبنان 

القدرة على ت�ليد طاقة مقدارها 6.1 

جيغاواط �ساعة، بالإ�ستفادة من الرياح 

الرّبية وحدها.

وتقدمت »في�شتا�ش« بعر�ش ي�ؤمـن ت�ليد 

طاقة كهربائية تنري الأرا�شي اللبنانية من 

اأق�شى ال�شمال اإىل اجلن�ب بعد 13 �شهراً 

من بداية العمل، وبكلفة اأدنى من الكلفة 

احلا�شرة. ويف املقابل، لحظ ال�فد غياب 

الأطر الت�شريعية والقان�نية املّت�شلة 

بتجارة ت�ربينات الرياح.

الكويت

حًا يتبنون 33 مر�سَّ
ميثاق حماية البيئة

ى 33 مر�شحًا النتخابات جمل�س �الأمة »ميثاق  تبنَّ

�أخريً�  �إطالقه  مت  �لذي  �لكويتية«  �لبيئة  ��شتد�مة 

مببادرة من نا�شطني يف جمال �لبيئة ومب�شاركة  

�مليثاق  ويت�شمن  �الإمنائي.  �ملتحدة  �الأمم  برنامج 

ثالثة بنود رئي�شية هي: 

البيئة  حماية  لقانون  والفوري  ال�ضريع  االقرار   ●

املوجود حاليًا يف جمل�س االأمة.

�قر�ر قو�نني وت�شريعات وحو�فز ت�شجع �لقطاع   ●

�لبيئية  �مل�شاريع  يف  �ال�شتثمار  على  �خلا�س 

وال�ضديقة للبيئة.

بتنفيذ  التنفيذية  ال�ضلطة  يلزم  مقرتح  تبني   ●

للمجتمع  �ملدى  طويلة  بيئية  توعية  حملة 

الكويتي.

حتويل �سرم ال�سيخ 

اىل مدينة خ�سراء

جنوب  وحمافظ  والبيئة  ال�ضياحة  وزيرا  وقع 

�شرم  لتطوير  تعاون  بروتوكول  م�شر  يف  �شيناء 

 .2020 �ل�شيخ وجعلها مدينة خ�شر�ء بحلول �شنة 

خف�س  على  �لتحويل  ��شرت�تيجية  وت�شتمل 

للماء،  دائم  م�ضدر  وتوفري  الكربونية،  االنبعاثات 

ال�ضائلة وال�ضلبة، واحلفاظ  واإدارة فعالة للنفايات 

�لتنوع  وحماية  �لبيئية،  �الأو�شاع  �شالمة  على 

وا�ضتخدام  الغو�س،  ريا�ضة  وتطوير  البيولوجي، 

الطاقة املتجددة.

جائزة  CAMRE ل�سنة 2012 

فتح باب الرت�شيح جلائزة جمل�ش 

ال�زراء العرب امل�ش�ؤولني عن �ش�ؤون 

البيئة )كامري(، التي �شتمنح هذه 

ال�شنة لأف�شل البح�ث يف جمال تغري 

املناخ واآثاره على املنطقة العربية. 

التقدم للجائزة متاح لأي فرد اأو 

جمم�عة اأو م�ؤ�س�سة عربية تنخرط يف 

العمل الط�عي. اجلائزة الأوىل 10000 

دولر، والثانية 7000 دولر، والثالثة 

3000 دولر.

تعلن اأ�شماء الفائزين باجلائزة خالل 

اجتماع املكتب التنفيذي للمجل�ش يف 

اأكت�بر )ت�شرين الأول( 2012.

تقبل ملفات الرت�شيح حتى اآخر حزيران 

)ي�ني�( 2012.

ملزيد من �ملعلومات: 

www.arableagueonline.org
envsusdev.dept@las.int

اجلوع يف جنوب ال�سودان

�جلوع  خطر  �ل�شود�ن  جنوب  فى  �ملاليني  يو�جه 

تتخذ  مل  ما  �ل�شنة،  هذه  غ�شون  فى  �ل�شديد 

بـاأنه  و�ضف  الذي  الو�ضع  لتدارك  عاجلة  اإجراءات 

عن  �شدر  م�شرتك  لتقرير  وفقًا  مرّوعة«،  »حالة 

)فاو(  �ملّتحدة  لالأمم  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة 

�ل�شكان  عدد  قفز  وقد  �لعاملي.  �الأغذية  وبرنامج 

�لذين يهددهم خطر �جلوع �ملبا�شر من 3.3 مليون 

عام 2011 �إىل 4.7 مليون يف 2012.

يف  دولة  اأحدث  يف  املتدهور  الو�ضع  هذا  ويعزى 

ورد�ءة  �جلفاف  تت�شمن  عو�مل  جملة  �إىل  �لعامل 

املت�ضاعدة  واالأ�ضعار  املتزايد،  والطلب  احل�ضاد، 

�مل�شردين  �أعد�د  و�رتفاع  �لنز�ع،  وحالة  ب�شرعة، 

ف�شاًل  �شابقًا،  �لنازحني  �لعائدين  وتدفق  د�خليًا، 

عن �لنق�س �لكبري فى �إنتاج �حلبوب.

الإمارات
غرامات على خمالفات الآبار

�شركات  بحق  خمالفات  �شبع  دبي  بلدية  حررت 

حفر و�شيانة �الآبار �جلوفية �ملرخ�شة يف �الإمارة، 

اجلوفية.  املياه  حماية  قانون  اأحكام  لتجاوزها 

ـ   27( درهم  األف  و500   100 بني  �لغر�مة  وترت�وح 

136 األف دوالر(. 

�إجر�ء�ت  تكون  �أن  �ل�شنة  هذه  من  بدءً�  وتقرر 

�ملياه  �آبار  حفر  مو�فقات  على  للح�شول  �لتقدم 

�جلوفية �أو �شيانتها من خالل طلب منف�شل لكل 

بئر. ويفر�س القانون على املالك تركيب عداد مياه 

على �لبئر معتمد من �لبلدية، لقيا�س كميات �ملياه 

�جلوفية �لتي يتم ��شتخر�جها.
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متى نراها عندنا؟

�شيارة اأجرة كهربائية تنتظر الركاب يف لهاي يف ه�لندا. ويف اخللفية دراجات وم�شاة يف 

ال�ش�ارع واملعابر وامل�شاحات العامة امل�شممة لراحة النا�ش واأمنهم ومتعتهم. متى نرى هذا 

يف بريوت والقاهرة والريا�ش ودبي...؟

ال�سنة الدولية للطاقة 

امل�ستدامة للجميع

اأعلن الأمني العام لالأمم املتحدة بان 

كي م�ن �شنة 2012 »ال�شنة الدولية 

للطاقة امل�شتدامة للجميع«، 

وذلك خالل م�شاركته يف افتتاح 

القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل يف 

اأب�ظبي. ودعا احلك�مات والقطاع 

اخلا�ش واملجتمع املدين اإىل امل�شاعدة 

يف ت��شيع ال��ش�ل اإىل الطاقة 

وحت�شني كفاءة ال�شتهالك وزيادة 

ا�شتخدام الطاقة املتجددة.

ووفقًا لالأمم املتحدة، فاإن اأكرث من 1.4 بلي�ن ن�شمة ح�ل العامل ل يح�شل�ن على الكهرباء، ول يزال 

ثالثة باليني ن�شمة يعتمدون على ال�ق�د التقليلدي للكتلة احلي�ية يف الطهي والتدفئة، يف حني اأن 

ما يقارب بلي�ن ن�شمة مت�شل�ن ب�شبكات كهرباء غري م�شتقرة. وي�ؤدي »ال��ش�ل املحدود للطاقة« 

اإىل ع�اقب اقت�شادية نتيجة عدم ت�فر الطاقة الكافية لالأن�شطة النتاجية املدرة للدخل وللخدمات 

الأ�شا�شية الأخرى مثل ال�شحة والتعليم. اإل اأنه غالبًا ما يتم اإغفال اأهمية ت�فر الطاقة يف مكافحة الفقر.

مبادرة دولية ملكافحة ع�سرة 
اأمرا�ض ا�ستوائية

�شركاء  ت�شم  �لنطاق  و��شعة  دولية  مبادرة  علنت 
ُ
�أ

�لق�شاء  �إىل  تهدف  و�لعام  �خلا�س  �لقطاعني  من 

�إطار  ويف  نادرة.  ��شتو�ئية  �أمر��س  ع�شرة  على 

بليون   14 بتقدمي  ال�ضيدلة  قطاع  وعد  املبادرة، 

جرعة لقاح.

�شخ�س  بليون  �ال�شتو�ئية  �الأمر��س  وتطاول 

من  و�حدً�  �شخ�شًا  �أي  �لعامل،  يف  �الأقل  على 

�شبعة. وتودي كل �شنة بحياة مليون فقري يعي�س 

�أو  مد�رية  و�شبه  مد�رية  مناطق  يف  معظمهم 

ت�شبب لهم �إعاقات.

ومن بني �الأمر��س �ملد�رية �ملهملة د�ء �خليطيات 

�شخ�س  بليون   1.3 من  �أكرث  يهدد  �لذي  �للمفاوية 

ويت�شبب بت�شوهات كبرية للم�شابني به، ومر�س 

�لذي  �لب�شري(  �الأفريقي  �ملثقبيات  )د�ء  �لنوم 

تنقله ذبابة »ت�شي ت�شي« و�لذي يوؤدي �إىل �لوفاة 

يف غياب �لعالج �ملنا�شب.

بتقدمي  غيت�س  وميليند�  بيل  موؤ�ش�شة  ووعدت 

363 مليون دوالر على مدى خمــ�س �ضنوات بغية 

�مل�شاهمة يف �شر�ء �لعقاقري ومتويل �الأبحاث حول 

هذه االأمرا�س.
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اأكرب �سرخ جليدي يف اأنتارتيكا

ك�شفت �ش�ر مذهلة التقطتها �شفينة الف�شاء »تريا« التابعة ل�كالة 

الف�شاء الأمريكية )نا�شا( عن اأكرب �شرخ ي�شرب جليد القارة القطبية 

اجلن�بية بط�ل 30 كيل�مرتاً.

والتقطت �ش�ر ال�شرخ يف جليد جزيرة باين التي هي على �شكل ل�شان 

يبلغ ط�له 48 كيل�مرتاً، يخرج من جبال هد�ش�ن اإىل بحر اأمند�شن يف 

القطب اجلن�بي. وتبني اأن ال�شرخ كان وا�شحًا جداً، ما جعل العلماء 

يعتقدون اأنهم ب�شدد حترك اأكرب كتلة جليد على وجه الأر�ش.

و�شتغطي الكتلة اجلليدية التي �شتنف�شل م�شاحة 563 كيل�مرتاً 

مربعًا من وجه املاء، و�ش�ف ت�شاهم يف رفع م�شت�ى مياه يف البحار.

ف�سيحة يف ماليزيا: �سيا�سي بارز 

ي�ستويل على اأرا�سي نخيل الزيت

�لعقار�ت  د�ئرة  من  ت�شربت  �شجالت  �أظهرت 

وامل�ضاحة يف والية �ضاراواك املاليزية اأن 31 �شركة 

عبدالطيب  الوالية  حكومة  رئي�س  لعائلة  تابعة 

الزيت  نخيل  لزراعة  اأرا�س  على  ح�ضلت  حممود 

اأ�ضدرت  وقد  هكتار.  األف   200 نحو  م�شاحتها 

�لف�شاد  تهمة  تو�جه  �لتي  �لوالية،  حكومة 

يف  �ملطر  لغابة  �ملنهجي  و�لتدمري  �مل�شت�شري 

بورنيو، عقود اإيجار االأرا�ضي يف مقابل 30 مليون 

دوالر. 

عرت هذه �الأر��شي باأقل من قيمتها على  وفيما �شُ

�الإيجار  عقود  ن�شف  من  �أكرث  فاإن  فا�شح،  نحو 

ُمنحت جمانًا �أو يف مقابل »دفعة عينية«.

�شاكنًا،  حترك  مل  �ملاليزية  �لعامة  �لنيابة  لكن 

العموم.  لدى  املتوافرة  الدامغة  االأدلة  رغم  على 

طلب  حكومية  غري  ملنظمات  دويل  حتالف  وكان 

�لف�شاد ومديرية  �لعام وجلنة مكافحة  من �ملدعي 

من  وعدد  حممود  �عتقال  ماليزيا  يف  �ل�شرطة 

لدى  ماليزيا  �شد  �شكوى  �أودع  و�إال  عائلته،  �أفر�د 

�الأمم  �تفاقية  تنفيذ  عدم  ب�شبب  �ملتحدة  �الأمم 

املتحدة ملكافحة الف�ضاد امللزمة قانونيًا يف ماليزيا.

بلجيكا
الكربون الأزرق

يحد من تغري املناخ

االيكولوجية  النظم  اإدارة  االأزرق:  »الكربون 

من تغري املناخ« كان عنوان ندوة  ال�ضاحلية للحد 

بروك�ضل  يف  االأوروبي  الربملان  يف  عقدت  مهمة 

موؤخرًا.

النظم  تخزنه  الذي  الكربون  هو  االأزرق  الكربون 

وباإمكان  والبحرية.  ال�ضاحلية  االإيكولوجية 

مثل  ال�ضاحلية،  النظم  من  مربع  كيلومرت 

املنغروف و�الأع�شاب البحرية وامل�ضتنقعات الناجتة 

من حركة املد واجلزر، اأن يخزن اأو يزيل كمية من 

و�لغالف اجلوي تزيد عما  من املحيطات  الكربون 

يخزنه اأو يزيله كيلومرت مربع من غابات املطر.

والبحرية  ال�ضاحلية  االإيكولوجية  النظم  لكن 

التلوث  من  ناجتة  جدية  تهديد�ت  تواجه 

حذر  وقد  امل�ضتدامة.  غري  االإدارية  واملمار�ضات 

من اأن ا�ضتمرار اختفاء هذه  املتحدثون يف الندوة 

املناخ.  تغري  على  �ضلبي  اأثر  له  �ضيكون  النظم 

اأوك�ضيد  ثاين  احتجاز  عن  تتوقف  ُتفقد،  فعندما 

منذ  تخزنه  كانت  الذي  الكربون  وتطلق  الكربون 

قرون.

م�ضائد  مادة  اأ�ضتاذ  كوفمان،  بون  الدكتور  وقال 

االأ�ضماك يف جامعة والية اأوريغون االأمريكية، اإن 

100 غرام من الروبيان الذي يتم اإنتاجه يف مزارع 

�أ�شجار  تعرية  خالل  من  م�ضتدام،  غري  ب�شكل 

من  املنغروف، له ب�ضمة كربونية تعادل 40 ليرتًا 

�لبنزين«.



املجموعة الكاملة ملن�سورات

 

يف جميع املناطق اللبنانية

الآن ميكن احل�ش�ل على املجم�عة الكاملة للكتب ال�شادرة 

وجملدات  والتنمية«،  »البيئة  جملة  من�ش�رات  عن 

القدمية، من مكتبات مت  والعداد  املجلة منذ �شنة 1996، 

اختيارها يف جميع املحافظات اللبنانية.

بادر اىل زيارة جناح البيئة يف املكتبات التالية:

بريوت
الفرات للن�شر والت�زيع

بناية ر�شامني،  �شارع �حلمر�ء �لرئي�شي، بريوت

هاتف: 01-750054

اجلنوب
مكتبة الحتاد

�شارع ريا�س �ل�شلح، حي �ل�شت نفي�شة، �شيد�

هاتف: 07-720251

جبل لبنان
املكتبة العلمية

�شارع �ملقاومة و�لتحرير، حارة حريك

هاتف: 01-55٩566

معر�ش ال�ش�ف الدائم للكتاب

طريق عني وزين، بقعاتا، �ل�شوف 

هاتف: 05-507576

مكتبة غاندي

مقابل ال�ضراي، عاليه 

هاتف: 05-5571٩٩

مكتبة زياد

�جلديدة، �شارع �حلكمة

هاتف: 01-8٩2721

مكتبة مع��ش

بناية معو�س، قرب كافيه جنار، جل �لديب

هاتف: 04-711202

ال�شمال
مكتبة دار ال�شمال

�أول طريق �ملينا، مقابل بنك عودة، طر�بل�س

هاتف: 06-206800

البقاع
قرطا�شية �شمري بّري

جالال ـ �شتورة

هاتف: 08-541115

مكتبة اأنط�ان بجميع فروعها
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ايرلندا
�سريبة على الأكيا�ض اليال�ستيكية

�أعلن وزير �لبيئة يف �إيرلند� �ل�شمالية �ألك�س �آتوود 

�لدوالر(  من  �شنتات   8( بن�ضات   5 غرامة  فر�س 

على �الأكيا�س �لبال�شتيكية بدءً� من �ل�شنة �ملقبلة، 

�حلد  �ىل  �شعيًا   ،2014 �ضنة  يف  ت�ضاعف  اأن  على 

كي�س  مليون   160 يبلغ  �لذي  ��شتهالكها  من 

�ضنويًا.

و�شتفيد �إيرلند� �ل�شمالية من جتربة جارتها �إيرلند� 

 2002 �لعام  من  بدءً�  فر�شت  �لتي  �ملجال،  هذ�  يف 

غرامة 18 بن�شًا على �الأكيا�س �لبال�شتيكية، ما �أدى 

�ىل تر�جع ��شتهالكها بن�شبة ٩0 يف املئة بعدما كان 

بليون كي�س �شنويـًا، ووفر خلزينة   1.2 ي�شل �ىل  

الدولـة نحـو 220 ملـيون دوالر �ضنويًا.

الوليات املتحدة

حرب بال�سور على جرذان

اأنفاق نيويورك

نيويورك  يف  �الأنفاق  قطار�ت  يف  �لعاملون  �أعلن 

كبري  ب�شكل  تنت�شر  �لتي  �جلرذ�ن  على  »حربًا« 

تتيح  �جلرذ�ن  لت�شوير  م�شابقة  تنظيم  عرب  فيها، 

للفائز ��شتخد�م قطار�ت �النفاق  ل�شهر جمانًا.

و�أ�شار �حتاد عمال �لنقل �ىل �أن �لعمال �لغا�شبني 

�ملدينة  �شكان  لفت  �أجل  من  �خلطوة  هذه  �تخذو� 

هواء ملوث يف اأوملبياد لندن 

يبدو اأن الريا�شيني امل�شاركني يف دورة 

الألعاب الأوملبية املقبلة يف لندن ميكن اأن 

يعان�ا من �ش�ء الأداء والت�عك ب�شبب 

امل�شت�يات العالية ملل�ثات اله�اء.

وقد حذر علماء باأمرا�ش ال�شدر من خماوف 

متزايدة خـالل الأوملبياد الذي �شيبداأ 

يف مت�ز )ي�لي�( املقبل. فالريا�شي�ن 

يتن�شق�ن كمية من اله�اء اأكرث من 

ال�شخ�ش املقيم، لذا �شيتن�شق�ن م�شت�يات 

عالية من املل�ثات مثل اجل�شيمات 

واأوك�شيد النيرتوجني والأوزون، وقد 

يعان�ن من م�شاكل يف التنف�ش واأمل 

بال�شدر وانخفا�ش م�شت�ى كفاءة 

الرئتني. وقال خرباء من م�شلحة الر�شاد 

اجل�ية الربيطانية انه مع تغري اأح�ال الطق�ش يف ال�شيف، وحتديداً عندما تق�م طبقة من 

اله�اء ال�شـاخن بحب�ش املل�ثات قريبًا من الأر�ش، ترتفع ن�شبة التل�ث لت�ؤثر على �شحة 

الريا�شيني واأدائهم.

واأبدى خبري ال�شحة البيئية يف جامعة كينغ يف لندن الربوف�ش�ر فرانك كيلي عن تخ�فه من 

اأن تتاأثر �شمعة البلد نتيجة للتل�ث: »الريا�شي�ن امل�شارك�ن يف املاراث�ن وراكب� الدراجات 

يحتاج�ن اىل التنف�ش بق�ة. لكنهم �شيتن�شق�ن كميات كبرية من اله�اء املل�ث، وبالتايل 

�شي�شعرون ب�شيق التنف�ش والمل وقد يحتاج�ن اىل عالج«.

ي�شتخدمها  �لتي  �الأنفاق  �جلرذ�ن  �جتياح  �إىل 

ماليني �لركاب يوميًا.

بامل�شابقة  خا�شًا  �إلكرتونيًا  موقعًا  �لعمال  و�أطلق 

�لقطار�ت.  م�شتخدمي  من  �شـورً�  ي�شتقبـل 

االأنفاق  جرذان  اأن  املوقع  على  النقابة  وذكرت 

�الأر�شفة،  على  لتتجول  يكفي  مبا  ووقحة  عد�ئية 

�شريط  �إىل  �إ�شارة  يف  �الأ�شخا�س،  على  تتنقل  �أو 

جرذً�  يظهر  »يوتيوب«  على  �ملا�شي  �لعام  �نت�شر 

مي�شي على ر�كب نائم يف قطار �الأنفاق!

رو�سيا
نفايات م�سّعة حتت املياه

قر�بة  وجود  عن  �لرو�شية  �لطو�رئ  وز�رة  �أعلنت 

25 �ألف قطعة خطرية حتتوي على نفايات م�شعة 

بالقطع  الئحة  وو�ضعت  رو�ضيا.  يف  املياه  حتت 

و�الأبي�س  وبارنت�س  �لبلطيق  بحور  يف  �خلطرية 

وكارا واالأ�ضود، ويف بحري اأوخوت�ضك واليابان.

وت�شمل �لقطع غو��شات نوويـة و�شفنًا غارقة كانت 

تنقل االألومنيوم ومنتجات النفط ومواد كيميائية 

�حلاويات  �إن  �مل�شوؤولون  وقال  نووية.  ونفايات 

ميكن  خطرية  نفايات  على  حتتوي  �لتي  �ملعدنية 

�أن تتاآكل بفعل �ملياه، ما قد يت�شبب بت�شّرب �ملو�د 

�لتي  �خلطرية  �ملو�قع  �أن  �إىل  ولفتو�  �لبحر.  �إىل 

حتتوي على �ملو�د �مل�شعة تقع على عمق 2٩0 مرتًا.
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الجـئو

املـنـــاخ

ماليني النازحني من جراء اجلفاف 

والعوا�ضف والفي�ضانات وارتفاع البحـار

تكرث التحذيرات حول العامل من التداعيات الكارثية 

لتغري املناخ، وقد يكون اأبرزها يف ال�ضنوات املقبلة زوال 

جمتمعات ووالدة اأخرى من »الجئي املناخ« الباحثني عن 

اأوطان بديلة. اإنه اأحد االأوجه املاأ�ضوية، املن�ضية غالبًا، 

لالحتبا�س احلراري. يلقي هذا املقال نظرة على ماليني 

رهم كوارث مناخية متزايدة مثل  االأ�ضخا�س الذين تهجِّ

العوا�ضف واالأعا�ضري وموجات اجلفاف وذوبان الكتل 

اجلليدية وارتفاع م�ضتويات البحار
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نداء هالل

الجئني  �صي�صبحون  �صخ�ص  مليون   150 من  �أكرث 

�ملناخ،  تغري  تد�عيات  نتيجة   2050 �صنة  بحلول 

بنحو  �حلايل  عددهم  تقدر  �لتي  �ملتحدة  �الأمم  تقدير�ت  وفق 

وقد  يرتفع،  �الأر�ص  على  �حلر�رة  فمعدل  الجئ.  مليون   25

منذ  م�صتوياته  �أعلى  �ملا�صية  ع�صر  �الثني  �الأعو�م  يف  �صجل 

1850. تر�فق ذلك مع �نخفا�ص �ملت�صاقطات يف بلد�ن كثرية 

و��صتد�د  و�زدياد  وت�صحر  وجفاف  �ملياه  خمزون  يف  وتر�جع 

يف �لعو��صف و�الأعا�صري. 

�الحتبا�ص  تد�عيات  من  �حلد  �لدويل  �ملجتمع  ويحاول 

على  �حلر�رة  معدل  �رتفاع  ملنع  �إجر�ء�ت  عرب  �حلر�ري، 

غاز�ت  �نبعاثات  بخف�ص  مئويتني  درجتني  من  �أكرث  �الأر�ص 

مناطق  يف  يتجلى  بد�أ  �ملناخ  لتغري  �حلاد  �الأثر  لكن  �لدفيئة. 

�صكاين  نزوح  حركة  تهدد  حيث  �لعامل،  حول  خمتلفة 

�لتنوع  وبخ�صارة  و��صعة  وم�صاحات  دول  بتبدد  تدريجية 

وثقافية  و�جتماعية  جغر�فية  معامل  تر�صي  كما  �لطبيعي، 

من  مفرً�  �ملت�صررون  يجد  ولن  �خلم�ص.  �لقار�ت  يف  بديلة 

��صتبد�ل �أوطانهم، �صو�ء كانو� مو�صع ترحيب كالجئني جدد 

يف �لبلد�ن �مل�صيفة �أم ال. 

يف ما ياأتي مناذج من �أكرث �لدول تاأثرً�، ��صتنادً� �إىل كتاب 

 .Collectif Argos جمموعة  عن  �ل�صادر  �ملناخ«  »الجئو 

وهي تلقي �ل�صوء على �لوجه �الإن�صاين لتغري �ملناخ.

اأال�ضكا و�ضاحل خليج املك�ضيك:

اجلالد وال�ضحية واحد

يف  �صخونة  �الأ�صرع  �ملناطق  من  هي  �الأمريكية  �أال�صكا  والية 

وتر�جع  �جلليدية  لكتلها  �صريعًا  ذوبانًا  ت�صهد  وهي  �لعامل. 

�زدياد  تو�جه  كما  �لعاتية،  و�الأمو�ج  �لرياح  �أمام  �صالبتها 

وترية �لعو��صف وقوتها. وقد بنيت فيها �أربعة �صدود بحرية 

�لياب�صة،  تاآكل  ملنع  حماولة  يف  �ملا�صيني  �لعقدين  خالل 

قرية  هي  وها  �ملياه.  �صطح  حتت  ب�صرعة  كلها  غرقت  لكنها 

�ل�صغرية  �صاري�صيف  جزيرة  على  �لو�قعة  �صيمار�صيف، 

ويقطنها 600 �صخ�ص من �صعب �الإينوبياك، تغو�ص تدريجيًا 

�أن ت�صبح غري قابلة لل�صكن بحلول  يف مياه �ملحيط، ويتوقع 

�صنة 2050. وقد �صوت �صكانها عام 2001 لالنتقال �إىل مكان 

�إىل  �النتقال  �إما  خيارين:  �أمام  لكنهم   ،2015 �صنة  قبل  �آخـر 

�صعب  يعتربه  ما  وهو  كيلومرتً�،   322 تبعد  ح�صرية  منطقة 

و�إما  وم�صتقبله«،  وفر�دته  وروحه  لثقافته  »دفنًا  �الإينوبياك 

ويف  كيلومرتً�.   20 نحو  تبعد  �أر�ص  على  �لقرية  �إن�صاء  �إعادة 

�حلالتني، �صيكونون الجئني غرباء د�خل وطنهم.

�لذي  �ملك�صيك،  خليج  ي�صهدها  �آخر  نـوع  من  معاناة 

�إع�صار  فتد�عيات  �صنويًا.  �أعا�صري  مو�صم  �صو�حله  �عتادت 

كاترينا، �لذي �صرب مدينة نيو �أورلينز يف لويزيانا عام 2005 

�ملنازل  معظم  و��صحة.  ز�لت  ما  ن�صمة،  مليون  نحو  ر  وهجَّ

خ�صو�صًا  نازح،  �ألف   300 ونحو  حالها،  على  ز�لت  ما  �ملدمرة 

يعودو�.  مل  وتك�صـا�ص،  و�أركان�صـا  مي�صيـ�صيبي  واليات  �إىل 

و�صط  يعي�ص  فال  �إليها،  عاد  �أو  �أورلينز  نيو  يف  بقي  من  �أما 

من  �الأمريكية  �ملدن  �أخطر  �أ�صبح  ما  يف  �إمنا  فح�صب،  �لركام 

بـد�أت  �لتي  �حلركة  وتـوؤ�صر  �جلر�ئم.  معدل  �رتفاع  حيث 

تتح�صن يف منطقة »فرن�ص كو�رتر« )�حلي �لفرن�صي( و�صط 

�ملدينة على تناق�ص �صارخ مع �ل�صو�حي �لفقرية. ويرى كثري 

من ذوي �الأ�صول �الفريقية �أن �لهدف من ت�صييد مبان فخمة 

هناك هو منعهم من �لعودة �إىل �ملنطقة.

منتج  �أكرب  كانت  �لتي  �ملتحدة،  �لواليات  �أن  �ملفارقة  من 

كيوتو  بروتوكول  عن  تخلت  وقد  �لعامل  يف  �لدفيئة  لغاز�ت 

لتخفي�ص �النبعاثات، هي �صحية �إحدى �أكرب حركات �لنزوح 

�ملناخي يف �لعامل.

بنغالد�س: الفي�ضان الكبري

ه�صبة  من  �ملتدفقة  �لهائلة  �ملياه  وكمية  �لت�صاري�ص  غياب 

�لتي  �لفي�صانات،  د�ئرة  يف  د�ئمًا  بنغالد�ص  ي�صعان  �لتيبت 

من  وهي  �لرياح.  مو�صم  يف  �صنويًا  م�صاحتها  ثلث  تغمر 

 147 يقطن  حيث  �لعامل،  يف  �صكانية  كثافة  �الأعلى  �لبلد�ن 

و�إن  مربع.  كيلومرت  �ألف   148 م�صاحة  يف  �صخ�ص  مليون 

يخ�صونها  باتو�  �أنهم  �إال  �لفي�صانات،  على  �عتادو�  �أهلها  يكن 

كثريً� بعدما حلظو� �ت�صاع نطاقها �لزمني و�جلغر�يف ب�صبب 

�الحتبا�ص �حلر�ري. 

�لتاأثر  �صديدة  �لبالد،  غرب  جنوب  يف  مون�صيغاجن،  بلدة 

عجوز يف اأال�ضكا التي ت�ضهد ذوبانًا �ضريعًا لكتلها اجلليدية وغرق بع�س جزرها و�ضواطئها

ناجون من في�ضان يف بنغالد�س

ال�صورة يف ال�صفحتني 

ال�صابقتني: ن�ضاء مهجرات 

من قراهن التي اأغرقتها 

الفي�ضانات �ضيف 2010 يف 

باك�ضتان، ينتظرن االإعا�ضات 

التي قدمتها هيئة االإغاثة  

االإ�ضالمية العاملية 

ومقرها يف ال�ضعودية
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مل  �أر��صيها  �أن  �ملغادرة  �إىل  �صكانها  يدفع  وما  بالفي�صانات. 

تعد �صاحلة للزر�عة بعد �رتفاع ملوحة �لرتبة، وقد ��صتبدلت 

تتطلب  ال  �لتي  )�جلمربي(  �لروبيان  مبز�رع  �لرز  حقول 

بع�ص  �صندربانز  غابات  وتوفر  �لعاملة.  �ليد  من  �لكثري 

للنمر  ومالذ  للقر��صنة  معقل  لكنها  �أخرى،  ومو�رد  �مل�صايد 

�لبنغايل �لذي يخافه �ل�صكان.

فاإليها  د�كا،  �لعا�صمة  هي  للنازحني  �الأوىل  �لوجهة 

يلجاأون بحثًا عن فر�ص �لعمل وي�صر �لعي�ص. لكن م�صاحتها 

وهي  �ملا�صية،  �لع�صرين  �الأعو�م  خالل  �ملئة  يف   40 �ت�صعت 

يزد�د  �أن  ويتوقع  �لعامل.  يف  منوً�  �لكربى  �ملدن  �أ�صرع  من 

مدينة  ر�بع  يجعلها  ما   ،2015 بحلول  مليونًا   21 �إىل  �صكانها 

يف �لعامل من حيث �لكثافة �ل�صكانية. و�ل�صوؤ�ل يطرح نف�صه: 

متى ت�صيق د�كا ب�صكانها؟ يتوقع خرب�ء �أال تتمكن �لعا�صمة 

تكون  �أن  ويرجحون  �ملتنامية،  �لنزوح  حركة  ��صتيعاب  من 

بلدة  من  للنازحني  حمتملتني  وجهتني  وميامنار  �لهند 

مون�صيغاجن وغريها. وال ي�صتبعدون موجات هجرة �إىل �أبعد 

»�صيكون  �لق�صية:  هذه  متابعي  �أحد  وقال  �آ�صيا.  جنوب  من 

�إليها.  �لهجرة  �صيا�صات  تغيري  �مل�صاحة  �لكبرية  �لدول  على 

�إذ� �عتربنا تغري �ملناخ م�صكلة عاملية ف�صن�صطر الإيجاد حلول 

عاملية، الأن حماولة حلها على �صعيد حملي خطاأ«.

ت�ضـاد: البحرية »املحيط« اأ�ضبحت ظاًل!

متاخمة  مناطق  �صكان  كان  �ملا�صي،  �لقرن  �صتينات  خالل 

لبحرية ت�صاد يطلقون عليها ��صم »�ملحيط«. لكن �ملمار�صات 

للمياه  م�صدر  ر�بع  ��صتنزفت  �ملناخ  تغري  وتد�عيات  �لب�صرية 

من  �ملئة  يف   10 �إال  �لبحرية  من  يبق  مل  �أفريقيا.  يف  �لعذبة 

قبل  مربع  كيلومرت  �ألف   25 من  تقل�صت  �لتي  م�صاحتها، 

�أربعني عامًا �إىل 2500 كيلومرت مربع �ليوم. ومل تعد حتدها 

�لنيجر  فقدت  فيما  و�لكامريون،  ت�صاد  هما  دولتني  �صوى 

�الأربعة  �لبلد�ن  وخ�صرت  للمياه.  رئي�صيًا  م�صدرً�  ونيجرييا 

نحو  عليها  يعتا�ص  كان  �لتي  �ل�صمكية،  للرثوة  مهمًا  موردً� 

300 �ألف �صخ�ص.

باتت  �لبحرية  �أن  )نا�صا(  �الأمريكية  �لف�صاء  وكالة  تعترب 

خالل  كليًا  �صتختفي  و�أنها  �صابقًا،  عليه  كانت  ملا  ظل  جمرد 

�صكان  من  كثري  نزح  ت�صاد  ويف  �صاكن.  يحرك  مل  �إذ�  �صنة   20

ال  حيث  بالريغوي،  جزيرة  �إىل  للبحرية  �ملحاذية  �الأر��صي 

ملوثة  مياهًا  ي�صربون  وهم  �صحية.  والخدمات  مدر�صة  توجد 

�إىل  �ملياه  تعيد  معجزة  وينتظرون  �لكولري�،  تف�صي  رغم  على 

جماريها ومتنع ن�صوب نز�ع م�صتقبلي على هذ� �ملورد �حليوي.

املالديف: اأرخبيل يف خطر

ثمة خطر حمدق باأرخبيل �ملالديف يف �ملحيط �لهندي. فهو 

ماأهولة،   200 منها  مرجانية،  جزيرة   1200 نحو  عن  عبارة 

�لعو��صم  من  ماليه  وتعد   .2004 ت�صونامي  معظمها  دمر 

�لعقود  خالل  حتولت  حيث  �لعامل،  يف  �كتظاظًا  �الأكرث 

برت��صف  �صغرية  مانهاتن  ي�صبه  ما  �إىل  �ملا�صية  �لثالثة 

بحرية ت�ضاد كما اأظهرتها 

ال�ضور الف�ضائية

عامي 1972 و2001. وقد 

تقل�ضت اإىل 10 يف املئة

من م�ضاحتها االأ�ضلية

اآ�سف. ال اأ�ستطيع م�ساعدتكم. 

فاملفو�سية العليا لالجئني

ال تعرتف بالجئي املناخ

خ�سرنا منزلنا!

جزيرتنا اجلميلة غرقت!

اإىل اأين نذهب االآن؟

حاجز القوات الدولية
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ماليه عا�ضمة املالديف تعد من العوا�ضم االأكرث اكتظاظًا يف العامل ويخ�ضى غرقها مع ارتفاع 

م�ضتوى البحار

طفل حممي بو�ضاح و�ضط عا�ضفة رملية يف ال�ضني

�نهيارها  من  �ليوم  وُيخ�صى  �ل�صاهقة.  و�أبر�جها  مبانيها 

كان  عما  �الأمتار  ع�صر�ت  �ملحيط  مياه  من�صوب  �رتفاع  ب�صبب 

خم�صة  مبعدل  �الرتفاع  يو��صل  وهو  �جلليدي.  �لع�صر  يف 

�أي ما قد ي�صل �إىل  مليمرت�ت �صنويًا، ب�صبب ذوبان �جلليد، 

50 �صنتيمرتً� خالل �لقرن �حلايل. وعلى رغم بناء �صور بحري 

حلمايتها، ي�صّبهها �لبع�ص باإبرة على كومة ق�ص، �أو ب�صفينة 

ز�ئدة �حلمولة �صتغرق يومًا مبا فيها. 

�صربت  �لتي  �لطبيعية  �لكو�رث  تكر�ر  من  خماوف  و�صط 

1987 و1998 و2004، وحتذير�ت من  �الأرخبيل، خ�صو�صًا يف 

�حتمال �ختفائه يف �لعقود �ملقبلة، ت�صعى �ل�صلطات �إىل �صر�ء 

�أر��ص يف دول جماورة ال�صتيعاب �لالجئني. وكانت با�صرت 

م�صكلة  حلل  هولهوماليه  منطقة  حت�صري  �صنني   10 منذ 

�لكثافة �ل�صكانية. ويتوقع �أن ي�صل عدد �صكانها �إىل 53 �ألفًا يف 

2020، عندها �صيتم تو�صيعها لت�صتوعب 100 �ألف �صخ�ص.

جزر هاليغن: اأتبقى حار�ضة بحر ال�ضمال؟ 

مل تكن جمموعة جزر هاليغن موجودة يف بحر �ل�صمال قبالة 

 1362 عام  ت�صكلت  بل  �لو�صطى،  �لع�صور  يف  �أملانيا  �صاحل 

�أوروبا،  �صمال  �لبحرية  �لعو��صف  �أعتى  �إحدى  �صربت  حني 

كبرية  م�صاحات  غرقت  فقد  �لكبري«.  »�لغرق  �صّمي  ما  يف 

وتكررت  �ملياه.  �صطح  فوق  جزرً�  �لعالية  �الأماكن  وبقيت 

�لعو��صف بني 1412 و1717 ليبتلع �لبحر مزيدً� من �ل�صحايا 

ويغرق م�صاحات جديدة من �لياب�صة يف كل مرة.

�لطبيعية  �لكو�رث  من  �جلزر  حماية  �إجر�ء�ت  تبد�أ  ومل 

بنيت  �لتي  �ل�صدود  لكن  ع�صر.  �لتا�صع  �لقرن  يف  �إال  و�لتاآكل 

كاف،  ب�صكل  و1976   1962 عو��صف  جمابهة  من  تتمكن  مل 

وعندها بد�أ م�صروع بناء �صدود جديدة وزيادة �رتفاع �ل�صدود 

�لقدمية.

�أر��صيهم  مغادرة  �إىل  ي�صطرو�  �أن  �ل�صكان  يخ�صى  �الآن 

�لع�صرين  �لقرن  خالل  �ملياه  من�صوب  �رتفع  فقد  ومنازلهم. 

 .2100 بحلول  �أكرث  �أو  مرتً�  �رتفاعه  ويتوقع  �صنتيمرتً�،   15

فهم  �صروريًا،  بات  يحت�صنهم  جديد  مالذ  عن  و�لبحث 

يعتقدون �أن �أحدً� لن يبقى يف تلك �جلزر بعد مئة �صنة. 

ال�ضني: غ�ضب التنني االأ�ضفر

غرب  �صمال  كيلومرتً�   38 تبعد  �لتي  لونغباو�صان،  قرية 

تدفنها  بل  �لبحر،  يغمرها  مل  بيجينغ،  �ل�صينية  �لعا�صمة 

و�حل�صى  �لرمال  »غطت  �ل�صكان:  �أحد  قال  ببطء.  �لرمال 

حقويل. �أين �لرت�ب؟ �أين �ملطر؟ �ل�صماء �أملي �لوحيد، �ل�صبيل 

�لوحيد لناأكل. بعد �لعا�صفة �لكبرية يف ربيع 2000، ��صطر 

�بني �إىل �ملغادرة. �أ�صبح طباخًا يف �أحد مطاعم بيجينغ. مل 

نعد نر�ه«.

�ل�صينية،  �لقرى  �صكان  من  كثري  مع  تتكرر  حكاية  هذه 

حياتها  و�أ�صكال  معاملها  بتبديد  �ل�صحر�ء  زحف  يهدد  �لتي 

�أكرث �لبلد�ن تاأثرً� بالت�صحر،  �أحد  �لطبيعية. وتعترب �ل�صني 

 2500 من  �أكرث  �ل�صحر�ء  وتتمدد  �أر��صيها.  ربع  ت�صّحر  فقد 

الجئو املناخ
Climate Refugees

Collectif Argos/ Introductions by Hurbert Reeves
and Jean Jouzel. 350 Pages.

The MIT Press. ISBN: 978 0 262 51439 2

 Collectif جمموعة  من  وم�سورون  �سحافيون  ر�سد 

االأعوام  خالل  ح�سلت  نزوح  حركات  الفرن�سية   Argos
احلراري،  باالحتبا�س  متاأثرة  مناطق  ت�سع  يف  و�سيكة،  واأخرى  االأخرية،  االأربعة 

من  تنقلوا   .)IPCC( املناخ  لتغري  الدولية  احلكومية  اللجنة  تقرير  اإىل  م�ستندين 

املالديف  وت�ساد وجزر  بنغالد�س  اإىل  املتحدة  الواليات  يف  املك�سيك  اأال�سكا و�ساحل خليج 

دونوا  حيث  الهادىء،  املحيط  يف  توفالو  اأرخبيل  اإىل  و�سواًل  ونيبال،  وال�سني  واأملانيا 

م�ساهدات موؤّثرة يف كتاب »الجئو املناخ«.

تاأخذنا �سفحات الكتاب الـ350 يف رحلة مرهقة، من »حو�س الغبار« الذي كان يومًا بحرية 

اأال�سكا. وتوثق حجم ال�سرر الذي يلحق بالطبيعة  اإىل اجلليد املت�سارع الذوبان يف  ت�ساد 

وازدياد  ال�سحراء  وتقدم  البحار  وم�ستويات  احلرارة  درجات  ارتفاع  جراء  من  والب�سر 

الفي�سانات واالأعا�سري و�سوى ذلك من النتائج الكارثية لتغري املناخ.
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اأطفال يف اأرخبيل توفالو الذي يتوقع غرق جزره املنخف�ضة

اإحدى جزر هاليغن االأملانية 

حممية ب�ضور بحـري

لن يحول دون غرقها

مع ارتفاع م�ضتوى البحار

ذوبان اجلليد يف بحريات هماليا يهدد قرى جبلية بالطوفان كما ينذر ب�ضح مائي يف امل�ضتقبل

كيلومرت مربع �صنويًا نتيجة �لعو��صف �لرملية، �لتي ي�صميها 

�ل�صينيون »�لتنني �الأ�صفر«. 

ورملية  غبارية  �صود�ء«  »رياح  �ملنطقة  على  تهب  كانت 

�لثانية.  يف  مرتً�   20 من  �أكرث  ب�صرعة  �صنويًا  مر�ت  خم�ص 

�لقرن،  هذ�  مطلع  منذ  �لعو��صف  هذه  وترية  ت�صاعفت  وقد 

غوبي  �صحر�ء  رمال  من  طن  �ألف   90 نحو  جترف  �أنها  ويقدر 

يف �صهري �آذ�ر )مار�ص( وني�صان )�أبريل( من كل �صنة، �إىل 

لونغباو�صان ثم بيجينغ، قبل �أن تنقلها �إىل �ليابان وكوريا.

 

توفالو: هزمية يف �ضراع البقاء؟ 

�لفاتيكان  بعد  �لعامل  يف  دولة  �أ�صغر  ر�بع  هو  توفالو  �أرخبيل 

يف  مربعًا  كيلومرتً�   26 م�صاحة  على  يقع  ونورو.  وموناكو 

�ملحيط �لهادىء بني هاو�ي و�أو�صرت�ليا. ي�صكنه نحو 12 �ألف 

على  �رتفاعها  معدل  يزيد  ال  منخف�صة  جزره  جميع  ن�صمة. 

مرتين فوق �صطح �لبحر. 

�ملغادرة.  �صوى  خيارً�  �ل�صكان  ميلك  لن  �مل�صتقبل،  يف 

وقد  بديل.  �إيجاد  وحتاول  ذلك  �ملحلية  �ل�صلطات  وتدرك 

�لواليات  مقا�صاة  على  عزمها  �أعلنت  حني  �لعامل  فاجاأت 

يف  لت�صببها  �لدولية،  �ملحاكم  �أمام  �لنفط  و�صركات  �ملتحدة 

لالحتبا�ص  �مل�صببة  �لدفيئة  غاز�ت  �نبعاثات  من  كبري  جزء 

�حلر�ري. ويقول �أحد �مل�صوؤولني فيها: »طلبنا من حكومتي 

�أو�صرت�ليا ونيوزيلند� �العرت�ف مبفهوم الجئي �ملناخ، لكنهما 

رف�صتا باعتبار �أن �لالجئني، وفق �لقانون �لدويل، هم �صعب 

�أو  �الإيديولوجي  �أو  �ل�صيا�صي  لل�صغط  �أو  لال�صطهاد  تعر�ص 

�الإثني �أو �لديني«.

�إال �أن �زدياد �أعد�د الجئي �ملناخ قد يدفع �ل�صعوب �ملهددة 

ذلك  يكون  وقد  �لبيئي«.  »�ال�صطهاد  مفهوم  �إثارة  �إىل 

ثة  بالن�صبة �إليها بد�ية عد�لة بيئية، بحيث ال ُي�صمح للدول �مللوِّ

برف�ص جلوء �صكان توفالو و�صو�هم من الجئي �ملناخ �إليها.

هماليا: نزف الكتل اجلليدية 

يف �جلزء �لنيبايل من �صل�صلة جبال هماليا، يتخوف �صكان 

و�دي كومبو من في�صان بحرية �إجمات�صو �جلاثمة على �رتفاع 

�أربعة  �أمتار فوق �صطح �لبحر. وعلى رغم ت�صّكلها منذ   5010

ذوبان  فت�صارع  �لبالد،  بحري�ت  �أخطر  �أنها  �إال  فقط،  عقود 

�جلليد يهدد بطوفانها على 5000 �صخ�ص من �صعب �ل�صريبا 

�لذي يقطن �لو�دي. 

وقد �صهدت �ل�صل�صلة �جلبلية، �لتي ترفد �أكرب ت�صعة �أنهار 

مئوية  درجة  �حلر�رة  درجات  معدل  �رتفاع  باملياه،  �آ�صيا  يف 

من  هي  �جلليدية  وكتلها  �ل�صبعينات.  منت�صف  منذ  و�حدة 

بني  يرت�وح  مبعدل  تتقل�ص  حيث  �لعامل،  يف  ذوبانًا  �الأ�صرع 

ثلثها  من  �أكرث  يختفي  �أن  ويتوقع  �صنويًا،  مرتً�  و60  �أمتار   10

جليدية  بحرية   200 نحو  قريبًا  تذوب  �أن  يتوقع  كما  كليًا. 

ما  وحدها،  نيبال  يف   20 منها  �حلر�ري،  �الحتبا�ص  نتيجة 

كبرية.  ومادية  ب�صرية  و�أ�صر�رً�  في�صانات  ي�صبب  �صوف 

ويحذر خرب�ء من �أن نحو بليوين �صخ�ص، �أي نحو ثلث �صكان 

�لعامل، قد يو�جهون نق�ص �ملياه يف غ�صون 50 �أىل 100 �صنة 

و�لينابيع  �الأنهار  تغذي  �لتي  �جلليدية  �لكتل  ذوبان  نتيجة 

ب�صبب تغري �ملناخ.

ا�ستمرار  ومع  الب�سري.  الن�ساط  �سحايا  هم  املناخ  الجئو 

قد  �أزمتهم،  وتفاقم  �أعد�دهم  و�زدياد  �حلر�ري  �الحتبا�ص 

�تفاقية  يف  »الجىء«  تعريف  حتديث  �ل�صروري  من  ي�صبح 

ويلحظ  بيئيًا  �مل�صطهدين  لي�صمل   ،1951 للعام  جنيف 

حقوقهم  حترتم  بديلة  �أوطان  على  �حل�صول  يف  حقهم 

وخ�صو�صياتهم وهوياتهم �الجتماعية و�لثقافية.

�أبناء  جميع  »نحن،  �ملناخ«:  »الجئو  كتاب  يف  جاء 

�أن  علينا  �حلر�ري.  �الحتبا�ص  خلطر  معر�صون  �الأر�ص، 

جند طرقًا �أف�صل لتنظيم جمتمعاتنا، وب�صرعة، خ�صو�صًا �أن 

�لطبيعي  �لتنوع  خ�صارة  �هتمامنا:  ي�صتحق  �آخر  خطرً�  هناك 

بكل �أ�صكاله. لقد حان وقت �لتغيري، ولي�ص لدينا خيار �صوى 

■ �لنجاح«.  
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مدينة �ضاحلية تغرق رويدًا يف املحيط االأطل�ضي

روفي�سك ال�سنغالية ُلْقمة �سائــغة للمحيط

�ضيادون يف روفي�ضك يعودون ب�ضيد مت�ضائل

راغدة حداد )روفي�صك(

�صاطئ  كان  حيث  �لنفايات  من  تلة  على  وقفُت 

�الأطل�صي  �ملحيط  �ل�صنغال.  يف  روفي�صك  مدينة 

�أمامي، وقد زحف نحو 500 مرت د�خل �ملدينة مبتلعًا  مفتوح 

�لقو�رب  ر�صّو  �أر�صفة  �نهارت  بيوتها.  من  و�صفوفًا  �صاطئها 

�إال  �لتي بناها �مل�صتعمرون �لفرن�صيون، ومل يبَق منها �صاهدً� 

�لزحف  من  ملزيد  وتفاديًا  �ملياه.  يف  منت�صبة  خ�صبية  �أعمدة 

�الأزرق، عمدت �ل�صلطات �إىل بناء �صور �إ�صمنتي و »�صد« من 

�ملياه.  خط  حماذ�ة  يف  ميتد  و�لنفايات  و�لردميات  �ل�صخور 

�صنويًا،  �أمتار  وثالثة  مرت  بني  ما  يتقدم  ز�ل  ما  �ملحيط  لكن 

منذرً� بابتالع �أجز�ء �أخرى من �ملدينة.

يبدو هذ� م�صهدً� مرعبًا ملا قد يفعله �رتفاع م�صتوى �لبحار. 

وهو، ب�صكل حمدود جدً� �إىل �الآن، ناجم عن تغري �ملناخ ومتدد 

ناجت  �أبعد،  حد  �إىل  لكنه،  حر�رتها.  �رتفاع  مع  �ملحيط  مياه 

يف  �ملهند�ص  ند�ي،  ديتييه  ويو�صح  ب�صري.  تدبري  �صوء  من 

�ملر�صد �الإيكولوجي يف دكار: »قبل 25 عامًا، �صمحت بلدية 

با�صتخر�ج  �صلطتها  نطاق  يف  روفي�صك  تقع  �لتي  �لعا�صمة 

رمل �ل�صاطئ و��صتعماله الأغر��ص �لبناء. ومع تاآكل �حلاجز 

�ملنخف�صة،  �لد�خلية  �الأر��صي  على  �ملحيط  هجم  �لرملي 
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روفي�سك ال�سنغالية ُلْقمة �سائــغة للمحيط

حي فقري على �ضاحل 

روفي�ضك مهدد بالدمار 

والغرق مع تقدم املحيط ما 

بني مرت وثالثة اأمتار �ضنويًا

اأعمدة باقية من ر�ضيف للقوارب

اأ�ضبح حتت �ضطح املحيط

ال�صور: حممد التفراوتي

�ضور اإ�ضمنتي للحماية، وتبدو مقابر دمرتها هجمة املحيط�ضد من �ضخور وقناة و�ضور اإ�ضمنتي لرد مياه املحيط

فغمر �ل�صاحل و�ل�صو�رع و�لبيوت و�الأر��صي �لزر�عية، وهّجر 

�ملحيط  مياه  حتت  وغرقت  �ل�صكان«.  من  �الآالف  ع�صر�ت 

غابات �ملنغروف �لتي كانت توفر غذ�ء وموئاًل لتكاثر �الأ�صماك 

و�ملحار و�لروبيان وغريها من ثمار �لبحر.

يف  �ل�صباب  �ل�صيادين  جمعية  رئي�ص  با،  �صاليو  يقول 

�إنه يعمل يف �ل�صيد منذ كان يف �خلام�صة ع�صرة  روفي�صك، 

�لبحر  من  �ل�صيادين  مع  يعود  كان  �أنه  يذكر  وهو  عمره.  من 

قر�بة �لظهر ب�صيد وفري. �أما �الآن فهم يتوغلون �إىل م�صافات 

�لتي كانو�  �ل�صمك  �أطول ل�صيد كمية  �أبعد ومي�صون �صاعات 

يف  بيئيون  خرب�ء  ويوؤكد  �صنني.  ع�صر  قبل  ي�صطادونها 

يف   40 على  �حلياة  ب  ي�صعِّ �ملناخ  تغري  �أن  حكومية  تقارير 

يف  �ل�صيد  على  يعتمدون  �لذين  �ل�صنغال  �صكان  من  �ملئة 

�ل�صيد  �أ�صاطيل  من  معاناتهم  �إىل  �إ�صافة  هذ�  قوتهم.  ك�صب 

�الأوروبية �لتي تخ�صع لقيود ت�صمح لها ب�صيد كميات حمددة 

يف �ملياه �الأوروبية، يف حني ت�صطاد بال و�زع يف �ملياه �ملقابلة 

ل�صاحل �ل�صنغال وبلد�ن �أفريقية �أخرى.

�ملناخ  بتغري  �ل�صنغال  �قت�صاد  تاأثر  �إىل  �لباحثون  ي�صري 

�صبعينات  منذ  �الأمطار  �صّحت  لقد  رئي�صيتني.  ناحيتني  يف 

�ملا�صية  وتربية  �لزر�عة  قطاع  �صرب  ما  �لع�صرين،  �لقرن 

�رتفاع  �أدى  �أخرى،  جهة  ومن  وو�صطها.  �لبالد  �صمال  يف 

�ملياه  يف  �ل�صمكية  �لرثوة  �نخفا�ص  �إىل  �ملحيط  مياه  حر�رة 

و�لنتيجـة  وجو�رها.  دكار  منطقة  يف  خ�صو�صًا  �ل�صاحلية، 

�ملناطق  �إىل  ينزحون  فاملز�رعون  خمتلفة.  باأ�صكال  هجـرة 

حول  �لبوؤ�ص  �أحزمة  يف  منهم  كثريون  وينتهي  �حل�صرية، 

�ملدن. و�لرعاة يبحثون عن مر�ع ملو��صيهم يف مناطق حرجية 

جنوب �صرق �لبالد. و�ل�صيادون يبحرون م�صافات بعيدة يف 

�ملحيط للو�صول �إىل مو�ئل �الأ�صماك. وتن�صم �أعد�د متز�يدة 

مهـاجر  مليوين  على  يزيد  ما  �إىل  �ملنـاخ«  »الجئي  من  

�أف�صل خارج بالدهم �لتي ال يتجاوز  �صنغايل، ين�صدون حياة 

■ عدد �صكانها 13 مليونًا.  
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ابراهيم عبداجلليل

يف  حاليًا  الطبيعي  الغاز  احتياطات  تقدر 

وت�ستمر  مكعب.  مرت  تريليون   2.2 بنحو  م�سر 

حجم  رفع  يف  املحتملة  واالكت�سافات  امل�ستحدثة  التقديرات 

الع�سرين،  القرن  ثمانينات  اأوائل  ومنذ  االحتياطات.  هذه 

الوافرة  الطبيعي  الغاز  موارد  ا�ستخدام  اأن  احلكومة  اأدركت 

اأن  االقت�سادي،  النمو  تعزيز  اىل  اإ�سافة  ميكن،  البالد  يف 

وحماية  الهواء  نوعية  حت�سني  يف  كبرية  م�ساهمة  يحدث 

م�سر  يف  الطاقة  �سيا�سة  تطوير  مت  لذلك  العامة.  ال�سحة 

يف  الطبيعي  الغاز  اإىل  التحول  على  ق�سوى  اأهمية  الإ�سفاء 

االقت�سادية  لفوائده  نظرًا  املختلفة،  االقت�سادية  القطاعات 

االأخرى.  االأحفوري  الوقود  اأنواع  مع  باملقارنة  والبيئية 

تطوير  على  ال�سيا�سة  هذه  حتقيق  ا�سرتاتيجيات  وت�ستمل 

الغاز  اأنابيب  �سبكة  بتو�سيع  الطبيعي،  للغاز  التحتية  البنية 

من 1000 كيلومرت اىل اأكرث من 17.000 كيلومرت.

الطلب  وتطوير  املحلية  الغاز  �سوق  تو�سيع  اأن  ثبت  لقد 

على الغاز املنزيل هما ا�سرتاتيجيتان فعالتان. ونتيجة لذلك، 

ارتفعت ح�سة الغاز الطبيعي يف ا�ستهالك الطاقة االأولية يف 

حاليًا.  املئة  يف   45 نحو  اىل   1990 عام  املئة  يف   24 من  م�سر 

وهناك خطة لتحويل قطاع توليد الكهرباء اىل الغاز الطبيعي 

كليًا. 

�سيارات الغاز

الطاقة  توليد  يف  الطبيعي  الغاز  اىل  التحول  عن  ف�ساًل 

امل�سرية  احلكومة  �سجعت  ال�سكنية،  واالأبنية  وال�سناعة 

الغاز  على  عاملة  �سيارات  ت�سويق  على  اخلا�ص  القطاع 

تاأ�س�ست   ،1994 )دي�سمرب(  االأول  كانون  ويف  الطبيعي. 

الغاز  اىل  البنزين  على  العاملة  ال�سيارات  لتحويل  �سركة  اأول 

الطبيعي  الغاز  النتاج  �سركات  �ست  حاليًا  وهناك  الطبيعي. 

�سيارة   110.000 ونحو  لتعبئته،  حمطة  و119  امل�ضغوط، 

75 يف  عاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط قيد اال�ضتعمال، 

املئة منها �سيارات اأجرة، خ�سو�سًا يف القاهرة.

املفتاح الرئي�سي لنجاح �سناعة ال�سيارات العاملة على الغاز 

الطبيعي يف م�سر هو حزمة حوافز مالية قدمتها احلكومة، 

املنتجة  لل�سركات  �سنوات  خم�ص  ملدة  �سريبي  اعفاء  منها 

للغاز الطبيعي امل�ضغوط، ور�ضوم حتويل خمف�ضة الأ�ضحاب 

ال�سيارات، و�سعر ل�سراء الغاز اأدنى من �سعر البنزين. ويبلغ 

يعادل  )ما  امل�ضغوط  الطبيعي  الغاز  من  املكعب  املرت  �ضعر 

املحتوى الطاقوي لليرت من البنزين( 0.08 دوالر، اأي اأقل من 

 1.75 )اأي  دوالر   0.30 البالغ  البنزين  لليرت  املحلي  ال�سعر  ربع 

عادية  �سيارة  حتويل  قطع  تكلف  ذلك،  اإىل  م�سري(.  جنيه 

اأ�سحاب  وبامكان  دوالر.   900 نحو  الطبيعي  بالغاز  للعمل 

ال�سيارات امل�سرفة يف ا�ستهالك الوقود، مثل �سيارات االأجرة، 

تتعدى  ال  ق�سرية  مدة  يف  �سياراتهم  حتويل  كلفة  ا�سرتداد 

�ستة اأ�سهر من وفورات الوقود وحدها. وهذا يف�سر ملاذا �سهد 

اأ�سطول �سيارات االأجرة اأكرب عملية حتويل.

الطبيعي  الغاز  ا�ستعمال  بزيادة  يتعلق  اآخر  تطور  هناك 

الذي  القاهرة  هواء  حت�ضني  م�ضروع  هو  م�ضر،  يف  امل�ضغوط 

ترعاه حكومتا م�سر والواليات املتحدة، بكلفة تبلغ 63 مليون 

دوالر. ركزت هذه املبادرة على حت�سني نوعية هواء العا�سمة 

اأمور  بني  ال�سيارات،  عوادم  انبعاثات  تخفي�ص  خالل  من 

حافلة   50 �سم  على  الربنامج  هذا  من  جزء  وي�ستمل  اأخرى. 

اأ�ضطول النقل العام  تعمل على الغاز الطبيعي امل�ضغوط اىل 

مت  بينما  حمليًا،  احلافالت  اأبدان  �سنع  مت  وقد  القاهرة.  يف 

�ضنع املحركات العاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط وهياكل 

مبادرة  تكرار  لكن  املتحدة.  الواليات  يف  الدوران  )�سا�سي( 

العام  النقل  اأ�سطول  حتويل  بتمويل  االأجرة  �سيارات  حتويل 

الذي ي�سم 5000 حافلة يف القاهرة كان حتديًا كبريًا. فالدعم 

الطبيعي  الغاز  بني  ال�سعر  فرق  جعل  الديزل  لوقود  الكبري 

امل�ضغوط والديزل غري مغر. وقد عمدت احلكومة اىل زيادة 

عدد احلافالت العاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط اىل نحو 

�سيارات  لتحويل  اآخر  برنامج  تنفيذ  يتم  وبالتوازي،   .200

اأكرث  حكومية اىل الغاز الطبيعي امل�ضغوط، �ضمل حتى االآن 

من 2000 �سيارة.

ال�ستبدال  مبادرة  تنفيذ  حاليًا  يتم  ذلك،  على  عالوة 

حتويل اأ�سطول 

�سيارات الأجرة 

واحلافالت العامة 

اإىل ا�ستخدام وقود 

اأنظف ي�ساهم يف 

حت�سني نوعية 

هواء القاهرة

�صيارات م�صر 

تتحول اإىل 

الغاز امل�ضغوط

هو  عبداجلليل  ابراهيم  الدكتور 

يف  البيئية  االدارة  برنامج  مدير 

جامعة اخلليج العربي.
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ثة قدمية ب�سيارات  اأ�سطول ي�سم نحو 40.000 �سيارة اأجرة ملوِّ

حديثة تعمل على الغاز الطبيعي امل�ضغوط. انطلقت املبادرة 

يف القاهرة، التي توؤوي 25 يف املئة من �سكان م�سر ونحو 60 

يف املئة من ال�سيارات امل�سجلة، على اأن تتو�سع اىل حمافظات 

هذه  لنجاح  �سرورية  االقت�سادية  احلوافز  وكانت  اأخرى. 

ال�سيارات  فاإن  اال�سرت�سائية،  القرو�ص  اىل  وا�سافة  املبادرة. 

واملجمعة  امل�ضغوط  الطبيعي  الغاز  على  العاملة  احلديثة 

اجلمركية  الر�سوم  من  املئة  يف   55 من  معفاة  هي  حمليـًا 

اأ�سحاب  على  يرتتب  املقابل،  ويف  اال�ستهالك.  و�سرائب 

القدمية.  �سياراتهم  من  التخل�ص  امل�ساركة  االأجرة  �سيارات 

يف  الهواء  نوعية  على  جوهرية  تاأثريات  للم�سروع  و�سيكون 

من  مرتفعًا  م�ستوى  تعاين  �سخمة  مدينة  هي  التي  القاهرة، 

تلوث الهواء.

اآلية التنمية النظيفة

�سجل  وقد  القاهرة.  هواء  ن  ح�سّ الطبيعي  الغاز  اىل  التحول 

تدريجيًا  حت�سنًا  م�سر  يف  البيئة  حالة  حول  حديث  تقرير 

تركيزات  يف  مطرد  انخفا�ص  ذلك  يف  مبا  الهواء،  نوعية  يف 

الكربون  اأوك�سيد  واأول  والر�سا�ص  الكربيت  اأوك�سيد  ثاين 

ت�ستمر  اأخرى،  جهة  ومن   .2008 اىل   2004 من  الفرتة  خالل 

الت�سبب  يف  النيرتوجني  واأوك�سيدات   )PM( اجل�سيمات 

اأخرى. وقد جتاوز معدل  القاهرة ومدن  مب�ساكل مزمنة يف 

اخلم�ص  ال�سنوات  خالل  النيرتوجني  اأوك�سيدات  تركيز 

املا�سية مقايي�ص نوعية الهواء امل�سرية.

يف  الطبيعـي  الغـاز  اىل  التحـول  �سيا�ســة  حتقق  فيمـا 

م�سر اأهدافًا اقت�سادية واجتماعية وبيئية، فهي اأي�سًا عامل 

لالحتبا�ص  امل�سببة  الغازات  انبعاثات  تخفيف  يف  رئي�سي 

مثل  الكربون،  القليلة  الوقود  اأنواع  اىل  والتحول  احلراري. 

دويل  مادي  دعم  على  للح�سول  موؤهل  الطبيعي،  الغاز 

اأن  وُيقدر  كيوتو.  بروتوكول  يف  النظيفة  التنمية  اآلية  وفق 

نحو ثلث اعتمادات الكربون املتوقع اأن تك�سبها م�سر �سمن 

الغاز  م�سـاريع  من  ياأتي  اأن  ميكن  النظيفـة  التنمية  اآلية 

■ الطبيعي. 

�سيارة اأجـرة تعمل بالغاز الطبيعي يف القاهرة

مكتبـة البيئـة

ميكنكم الآن �سراء من�سورات   

 مع جمموعة وا�سعة

من الكتب البيئية يف

مكتبة البيئة على مدخل

مركز جملة 

فيديو جملدات،  جمالت،  كتب، 

عـر�ص خا�ص

الكتابان بـ 8.000 ل.ل. بدًل من 12.000 ل.ل.

مكتبة البيئة ــ مركز جملة ''البيئة والتنمية'' 

بناية اأ�سمون ـ الطابق 2، طريق ال�سام ـ و�سط بريوت. هاتف:  ٣21800 ــ1 )٩٦1+(
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فلورنتني في�سر

ك باأرفع معايري االأداء البيئي، كان  اإىل جانب التم�سّ

احلائز  الهولندي  املهند�ص  اأويتنهاك،  رودي  على 

»امل�ست�سارون  االأردين  وال�سريك  اال�ستدامة،  جائزة  على 

ت�سمني  اأهمها  �ساّقة.  حتّديات  عدة  جتاوز  املّتحدون«، 

املوقع،  يف  قائمة  قدمية  فيال  على  االإبقاء  اجلديد  الت�سميم 

من  عالية  وم�ستويات  الزالزل،  خماطر  من  احلماية  وتدابري 

العزل، والتظليل، واحتياطات ال�سالمة الت�سغيلّية.

عالية  م�ستويات  الت�سميم  يف  البيئية  االإجراءات  �سملت 

يف كفاءة الطاقة، واحلفاظ على املاء واإعادة تدويره، واختيار 

البناء  ومواد  املنتجات  بجميع  التزّود  روعي  كما  بدّقة.  املواد 

الت�سميم  واأخذ  ممكن.  حّد  اأق�سى  اإىل  املحلّية  ال�سوق  من 

والتربيد،  التدفئة  اأحمال  تخفي�ص  االعتبار  بعني  املعماري 

منطقة  يف  االأ�سا�سي  االإنارة  م�سدر  النهار  �سوء  وجْعل 

من  التخّل�ص  اأّن  االإن�ساء  اأعمال  خالل  تبنّي  ولكن  املكاتب. 

ت�سّرب احلرارة اأمر يف غاية ال�سعوبة.

اإعادة  البناء  عملية  يف  اال�ستدامة  مظاهر  اأّول  كان 

والأجل  اجلديد.  ال�سفارة  موقع  يف  املوجودة  الفيال  ا�ستخدام 

الفيال  جت  ُتوِّ ال�سفارة،  حلاجات  كافية  م�ساحات  توفري 

ال�ضفارة الهولندّية يف عّمان

منوذج للعمارة اخل�ضراء

اأّول مبنًى يف الأردن حائز على �سهـادة LEED لكفـاءة الطاقـة والت�سميم البيئي

الواجهة الأمامية ملبنى ال�سفارة مع �سف الأعمدة واملظالت. وتظهر األواح ت�سخني املياه

بالطاقة ال�سم�سّية فوق �سقيفة مواقف ال�سيارات )اإىل الي�سار(
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القدمية بطابق اإ�سايف اأو�سع من الطابق االأر�سي القائم، مّما 

وّفر التظليل لواجهة املبنى اجلنوبّية.

البناء  الأنظمة  وفقًا  االإن�سائي،  التحليل  بنتيجة  وتبنّي 

على  الفيال  قدرة  اأّن  االأردن،  يف  الزالزل  مبقاومة  املتعلقة 

ولذا  املطلوب.  امل�ستوى  دون  هي  االإ�سايف  الطابق  حتّمل 

كانت ثّمة حاجة اإىل تدعيمها بو�سع اأعمدة اإ�سافية، ما اأوجد 

اأعمدة ع�سرية مك�سّوة  اأمامّية جميلة يف هيئة �سّف  واجهة 

املعماري  االأردين  للرتاث  انعكا�سًا  ذلك  يف  ولعّل  باحلجر. 

اليونان والرومان واالأنباط. كما  العريق، الذي يجمع تقاليد 

مزايا  من  اأي�سًا  هو  الذي  ال�سيافة  ح�سن  الواجهة  هذه  متثل 

املجتمع االأردين. ُي�ساف اإىل ذلك اأّن هذه االأعمدة توؤمن ظاًل 

اأمام واجهة املبنى.

القما�ص،  من  �سم�سّية  مبظاّلت  مغّطى  املبنى  �سطح 

اإىل  وكذلك  االأردن،  يف  التقليدية  البدو  خيام  اإىل  اإ�سارة  يف 

للريح.  املواجهة  ال�سفن  اأ�سرعة  ت�سبه  اإذ  الهولندي  الرتاث 

عمليًا  وتفيد  الثقافتني  بني  تدمج  احلالتني  كلتا  يف  وهي 

فـاإّن  اجلمالّية،  الناحية  من  اأما  بالطاقة.  االقت�ساد  يف 

هذا  اأّن  اإىل  وُي�سار  احلجر.  وطاأة  من  تلّطف  ورّقتها  خّفتها 

اإىل  يخّف�ص  ال�سطح  ويف  وجانبيه  املبنى  واجهة  يف  التظليل 

�سيف  يف  ال�سم�ص  من  املبا�ســر  احلراري  الك�سب  كبري  حّد 

لل�سم�ص  ت�سمح  بحيث  املظاّلت  �سممت  كما  احلاّر.  عّمان 

تكون  حني  البارد،  ال�ستاء  ف�سل  خالل  املبنى  داخل  بتدفئة 

كبريًا  مقدارًا  يّخف�ص  وذلك  منخف�ص،  ارتفاع  على  ال�سم�ص 

من ا�ستهالك الطاقة للتدفئة. وبف�سل هذا التظليل اأ�سبحت 

واجهة الطابق اجلديد �سبه �سّفافة. اأّما املكاتب فتتمّيز بنوافذ 

ما  النهار،  �سوء  ودخول  الوا�سحة  للروؤية  جمااًل  تتيح  وا�سعة 

يزيد يف تقلي�ص احلاجة اإىل االإنارة اال�سطناعية.

جتويف  مّت  املبنى،  قلب  اإىل  النهار  �سوء  اإدخال  وبغية 

بني  ت�سل  الناجتة  الو�سطى  القاعـة  فاأ�سبحت  الفيـال،  و�سط 

الذي  ال�سـوء  يف  وفــرة  مع  اجلديد،  والطابق  القدمي  الطابق 

يف  الكــّوة  فتح  وباالإمكـان  )املنور(.  ال�سقف  كّوة  يخرتق 

تهوئة  يف  ي�ساهم  ما  الزائدة،  احلرارة  الإطالق  احلاّرة  االأيام 

لي�ص  الداخلي  الفناء  اأو  ال�سحن  وهذا  طبيعي.  ب�سكل  املبنى 

التقليدّية.  العربّية  البيوت  معلمًا جديدًا، بل هو موجود يف 

يف  الهولندّية  ال�سفارة  ملبنى  املعماري  املهند�ص  جنح  وهكذا 

الدمج بني املفاهيم الرتاثّية والت�ساميم والوظائف احلديثة.

التقليدّية،  االأردنّية  املباين  اأ�ساليب  البناء  نظام  وي�ستلهم 

االأبي�ص  امللكي  اجلريي  باحلجر  مغّطاة  الواجهة  اإّن  حيث 

الذي  والبنـاء  القدمي  املبنى  بني  التناغم  على  للمحافظة 

اأناقة ر�سف احلجارة على دّقة  اإليه، يف حني تعتمد  اأ�سيف 

اأويتنهاك.  رودي  هند�سة  متّيزان  اللتني  والرباعة  ال�سناعـة 

وت�سمح الرتكيبات امليكانيكّية باإعادة ا�ستخدام االأحجار بعد 

اإىل  بالن�سبة  جديد  مفهوم  وهذا  املبنى،  اإىل  احلاجة  انتهاء 

املقاول االأردين.

تكييف الهواء

التدفئة  ة بنظام  امللتّفة اخلا�سّ االأنابيب واالأ�سالك  ال�ستيعاب 

واالأر�سّية  القدمي  االإن�ساء  بني  فراغ  ُترك  والتربيد،  والتهوئة 

املرتفعة »املعلقة« للطابق اجلديد، مّما اأتاح املجال ال�ستخدام 

ط«  »املتو�سّ ز  احليِّ هذا  واجهة  زت  ُجهِّ وقد  الليلّية.  التهوئة 

الإخراج  املعتدل  الليل  ن�سيم  مبرور  ت�سمح  �سبكّية  بفتحات 

تويل احلكومة الهولندّية مبادئ العمارة امل�ستدامة اأهمية كربى. 

د ذلك يف ت�سميم وت�سييد ال�سفارة الهولندية يف عّمان  وقد جت�سّ

عا�سمة الأردن. ُمنح املبنى ال�سهادة الف�سّية لنظام القيادة يف 

جمال الطاقة والت�سميم البيئي )LEED(، ومّت افتتاحه ر�سميًا يف 

كانون الأول )دي�سمرب( 2010

مهند�سة  في�سر  فلورنتني 

يف  خبرية  هولندية  معمارية 

العمارة امل�ستدامة.

عينه  الوقت  ويف  النهار،  يف  النا�سئ  احلراري  الك�سب 

تخفي�ص حمل التربيد.

خطوة  والتربيد  والتهوئة  التدفئة  نظام  ت�سميم  وجاء 

ُو�سعت  فقد  للمبنى.  الالزمة  الطاقة  تخفي�ص  يف  اأخرية 

مواقف  �سقيفة  على  املـاء  ت�سخني  لنظـام  ال�سم�سّية  االألواح 

يف  للمبنى  ال�ساخنة  املياه  لتوفري  اجلانبّية،  ال�سيارات 

اإىل   لت  وُحوِّ القدمية  ال�سباحة  بركة  وُغّطيت  ال�ستاء.  ف�سل 

الت�سخيـن  طـاقـة  لتخـزين  االأر�ص  حتت  حـرارّيـة«  »بالوعة 

مبنى  يف  كانت  التي  احلرارة  م�سّخـة  وُنقلت  التبـريد.  اأو 

لتربيد  وا�سُتخـدمت  اجلديد  املبنى  اإىل  ال�سابق  ال�سفارة 

الربكـة  يف  امليـاه  هـذه  تخـزين  يتـّم  حيث  الليل،  خالل  املياه 

تهوئة  نظام  النهار  خالل  وُي�ستخدم  نهـارًا.  ال�ستخـدامها 

يف  للتوفري  وذلك  الطاقة،  ا�سرتجاع  على  بالقدرة  يتمّيز 

ا�ستهالك الطاقة و�سمان جّو داخلي مريح يف املبنى.

كهرباء �سم�سية واقت�ساد مائي

من  الكهرباء  لتوليد  فوتوفولطية  األواح  ال�سطح  على  ُرّكبت 

جميع  من  املئة  يف   12 نحو  توؤّمن  وهي  ال�سم�سية،  الطاقة 

اأجهزة  لت�سغيل  وتكفي  املبنى  يف  الكهرباء  احتياجات 

متطّلبات  روعيت  وقد  لل�سطح.  ظاًل  توّفر  كما  الكومبيوتر، 

اال�ستدامة يف املراحل كـافـة، و�سواًل اإىل اختيار املفرو�سات، 

باالأثاث  املبنى  الهولندّية  »جي�سنب«  �سركة  َزّودت  اإذ 

االإيكولوجية  احل�سابات  ومراجعة  االإدارة  نظام  وفق  املعتمد 

االحتاد  و�سعه  بيئّية  مقايي�ص  نظام  وهو   )EMAS(

االأوروبي.

اأكرث بلدان العامل معاناًة من ندرة  ونظرًا الأّن االأردن من 

اأهمية ق�سوى للمحافظة على املياه. ويعك�ص  ُعطيت 
اأ املياه، 

املبنى هذا التوّجه بالذات، اإذ اإنه باملقارنة مع اأي مبنى م�سّمم 

املياه  ا�ستخدام  من  املئة  يف   32 يخّف�ص  التقليدية،  بالطرق 

يف  الكفاءة  عالية  تركيبات  اعتماد  نتيجة  لل�سرب  ال�ساحلة 

ا�ستخدام املاء. اأ�سف اإىل ذلك اأّن رّي احلديقة يكاد ال ي�ستنفد 

االأدنى(.  اال�ستهالك  من  فقط   ٪4( ال�سرب  مياه  من  �سيئًا 

املئة  يف   48 مبعّدل  املوقع  يف  االأمطار  مياه  جتميع  ويتّم 

لُت�ستخدم يف الرّي. وقد جرى اختيار نباتات حملّية ال حتتاج 

حيث  مواقعها  يف  القدمية  االأ�سجار  بقيت 
ُ
واأ كثيـر،  ري  اإىل 

اأمكن.

ب�سورة عامة، فاإّن مبنى ال�سفارة الهولندية يف عّمان هو 

ويزدان  للمكاتب  وا�سعة  مب�ساحة  يتمّيز  بديع  جديد  مرفق 

بهند�سة معمارية الفتة. وبف�سل مراعاة مقايي�ص اال�ستدامة 

القيادة يف  �سهادة  االأردن ميُنح  مبنى يف  اأّول  املتوازنة، كان 

■  .)LEED( جمال الطاقة والت�سميم البيئي
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حممد التفراوتي )الرباط(

�شرق  جنوب  يف  طاطا  منطقة  �شكان  ا�شتيقظ 

الثانية  يف  عظيمني  انفجارين  دوي  على  املغرب 

�شباحًا من ليلة 18 متوز )يوليو( 2011. ويف كانون الثاين 

يبلغ  نيزكيًا  حجرًا  اأن  دوليون  خرباء  اأكد   2012 )يناير( 

وزنه �شبعة كيلوغرامات �شقط يف ذلك التاريخ يف املغرب، 

و�شف  وقد  للعلوم.  جدًا  قيم  باأنه  االكت�شاف  هذا  وا�شفني 

يف  قرية  وهي  »تي�شنت«  ا�شم  عليه  واأطلق  النادر  بالنوع 

املغرب.

النيازك  جمعية  من  خرباء  ثمانية  من  جمموعة  قامت 

Meteoritical Society الدولية املرجعية يف هذا املجال، 

احلجر  هذا  من  �شظايا  بتحليل  �شهر،  من  اأكرث  مدى  على 

االأحمر،  الكوكب  م�شدره  اأن  اإىل  وخل�شت  النيزكي. 

احلجر  هذا  نوعية  ب�شبب  للغاية  مهم  االكت�شاف  هذا  واأن 

النيزكي الذي مل يتلوث مبكوثه طوياًل على كوكب االأر�ض 

قبل اكت�شافه.

ويعود الطابع النادر لهذا احلجر املريخي اإىل اأنه اخلام�ض 

نحو  بني  من  �شهود،  �شقوطه  ر�شد  الذي  ال�شجالت  يف 

اآغي،  كارل  اأفاد  كما  حاليًا،  حمفوظة  مريخي  نيزك   100

االأمريكية،  نيومك�شيكو  جامعة  يف  النيازك  معهد  مدير 

وزنه  يبلغ  النيزكي  احلجر  من  جزءًا  موؤ�ش�شته  ا�شرتت  الذي 

على  عرثوا  الذين  االأ�شخا�ض  اأن  اأ�شاف  وهو  غرامات.   108

من  ومتاحف  معاهد  وتزاحمت  جتار،  اىل  باعوها  �شظاياه 

ل وجنود نيزك من الكوكب الأحمر ر�سد �سقوطه رحَّ

مّريخي يف املغرب
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بلدان خمتلفة على �شرائها مبا يرتاوح بني 500 و1000 دوالر 

للغرام الواحد.

و�شرح اآغي اأن بع�ض النيازك حتوي غازات جوية حمتب�شة 

يف  خارجًا  وتنطلق  ت�شخن  وعندما  زجاجية.  مادة  داخل 

قا�شته  الذي  املريخ  جلو  مماثلة  تكون  قيا�شها  ويتم  املخترب 

اأن لكل كوكب  امل�شابر املر�شلة اىل الكوكب االأحمر. واأ�شاف 

جوه املختلف، »وهذا مبثابة ب�شمة كوكبية«.

ب�شطح  نيزك  ارتطام  عن  نتج  تناثر  من  احلجر  هذا  اأتى 

املريخية  احلجارة  ت�شبح  اأن  وميكن  املا�شي.  يف  املريخ 

على  ت�شقط  اأن  قبل  ال�شنني  ماليني  الف�شاء  يف  املتناثرة 

االأر�ض. واأو�شح اآغي اأن �شقوط االأحجار النيزكية االآتية من 

املريخ على االأر�ض ظاهرة �شجلت كل خم�شني �شنة تقريبًا، 

وكان اآخرها عـام 1962 يف نيجرييا، اأما اأولها فكان يف فرن�شا 

عام 1815.

ل يقيمون  يف تلك الليلـة من متوز )يوليو(، ا�شتيقظ رحَّ

قوي  دوي  على  الع�شكريـة  املنطقـة  يف  وجنود  طاطـا  يف 

اأكده اجلندي عبدالقادر، الذي كان يف مهمة على بعد اأربعة 

�شوتًا  �شمع  اإنه  قال  النيزك.  �شقوط  مكان  من  كيلومرتات 

كالرعد، ثم راأى كرة من اللهب االأ�شفر ثم االأحمر واالأخ�شر 

عظيمًا  نورًا  ذلك  بعد  لريى  ق�شمني،  اىل  ان�شطارها  قبل 

جدًا  قويني  انفجارين  و�شمع  بكاملها،  املرتفعات  يجتاح 

احلدود  نحو  رويدًا  ابتعدت  وفرقعة  الرعد  مثل  زجمرة  مع 

اجلزائرية.

منخف�شة  ب�شرعة  وو�شل  تفتت  النيزك  اأن  اخلرباء  قّدر 

وقال  الثانية.  يف  كيلومرتات  �شتة  نحو  تبلغ  ن�شبيًا  جدًا 

خمترب  رئي�ض  عبدالرحمن،  اأبهي  الدكتور  املغربي  اخلبري 

النادي  يف  الفلك  علم  ق�شم  ورئي�ض  املواد  وكيمياء  فيزياء 

العلمي بجامعة ابن زهر يف اأكادير، ان النيزك، ح�شب نتائج 

التحاليل، تفتت اإىل �شظايا تناثرت على م�شاحة بني منطقة 

»االأكالب« ومنطقة »الكيدة« واملناطق املجاورة، وان بقاياه 

دخول  م�شار  خط  على  طاطا  مدينة  �شواحي  يف  موجودة 

النيزك اىل جو االأر�ض. 

النيزكية  القطع  هذه  بع�ض  وجود  احتماالت  وتبقى 

احلفر  وعمليات  الوقت  من  مزيد  اىل  وحتتاج  مدفونة 

التي  املجاورة  املناطق  جلميـع  م�شح  و�شيجرى  والتنقيب. 

على  م�شيًا  مربعًا  كيلومرتًا   50 من  اأكرث  م�شاحتهـا  تبلغ 

زمنًا  �شي�شتغرق  الذي  االأمر  النيزك،  بقايا  عن  بحثًا  االأقدام 

طوياًل.

املغرب.  يف  حديث  النيازك  علم  اأن  عبدالرحمن  واأو�شح 

ويعترب خمترب كلية العلوم يف جامعة ابن زهر من املختربات 

نيازك  وفيه  امليدان،  هذا  يف  االأفريقي  ال�شعيد  على  االأوىل 

التقـط معظمها يف نواحي ال�شحراء املغربية.                            ■

البحث عن �سظايا النيزك 

املريخي يف ال�سحراء املغربية

جزء من النيزك

ال�صور: ابهي عبدالرحمن
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برنامج »الإدارة املتكاملة للموارد املائية« مبادرة 

م�سرتكة بني جامعة كولونيا الأملانية للعلوم التطبيقية 

واجلامعة الأردنية. الربنامج، الذي انطلق عام 2004، ي�سارك 

فيه طالب من دول متعددة، يعملون على اأطروحات للح�سول 

على ماج�ستري يف اإدارة املياه، تكون موا�سيعها مرتكزة على 

تنمية املوارد املائية يف املنطقة العربية. وينفذ الربنامج معهد 

التكنولوجيا واإدارة املوارد يف املناطق ال�ستوائية التابع جلامعة 

كولونيا، ومركز املياه والطاقة والبيئة يف اجلامعة الأردنية.

واأو�سح الدكتور لر�س ريبي، املدير التنفيذي لربنامج الإدارة 

املتكاملة ملوارد املياه يف جامعة كولونيا، اأن برنامج املاج�ستري 

الثنائي الثقافة ُيعّد املتخ�س�سني العرب والأوروبيني ال�سباب لتبووؤ 

منا�سب ريادية م�ستقبلية يف جمال الإدارة املتكاملة ملوارد املياه. 

وعلى اخلريجني اأن يكونوا قادرين على اإيجاد حلول مل�ساكل 

معقدة واإدارة م�ساريع متعددة الأوجه ملوؤ�س�سات و�سركات دولية 

تعمل يف املنطقة العربية. وقال اإن م�ساريع طالب املاج�ستري جتمع 

بني املعارف التقنية والإدارية حول موارد املياه، م�سيفًا اأن »مزيج 

الطالب العرب والأوروبيني بخلفياتهم العلمية املختلفة يوفر قاعدة 

�سرورية ملعاجلة امل�ساكل املائية بال�سكل املنا�سب. فالطالب 

يحللون هذه امل�سائل مبقاربات متنوعة، ويتو�سلون اىل حلول 

ابتكارية جمدية تقنيًا وماليًا ومقبولة اجتماعيًا. ويف كل �سنة 

ي�ساهم تنوع م�ساريع املاج�ستري يف تغيري مناذج الدارات القائمة، 

من جمرد مهمة مائية اىل ع�سرنة تنعك�س بيئيًا واقت�ساديًا 

و�سيا�سيًا«.

ثالثة ع�سر طالبًا تخّرجوا يف الربنامج هذه ال�سنة، من الأردن 

و�سورية وفل�سطني وال�سودان واليمن واأملانيا. ول تتوقف اأفكار 

امل�ساريع التي عملوا عليها عند اإظهار حدة م�سكلة املياه يف البالد 

العربية، ومدى تاأثرها بتغري املناخ، بل تطرح حلوًل علمية. 

هنا عر�س موجز لهذه امل�ساريع

برنامج اأملاين  ـ  اأردين لالأبحاث التطبيقية

اإدارة املياه العربية

يف 13 درا�سة جامعية
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● جعفر اخلطيب، �سورية: تناولت درا�شته ا�شتخدام 

املواقع  خرائط  لر�شم   )GIS( اجلغرافية  املعلومات  نظم 

املخزون  وتغذية  االأمطار  مياه  ح�شاد  لتقنيات  املنا�شبة 

التجدد  جتاوز  مفرط  ال�شتخراج  تعر�ض  الذي  اجلويف 

اىل  اأكرب  م�شوؤوليات  باإ�شناد  الدرا�شة  وتو�شي  الطبيعي. 

البلديات واملزارعني للم�شاركة يف اأي م�شروع مقرتح الدارة 

مكامن املياه.

املياه  ا�شتغالل  م�شاألة  در�ض  اليمن:  اخلويل،  هاين   ●

اإ�شراك  خالل  من  ذلك  وتخفي�ض  ر�شومها،  دفع  دون  من 

مادبا  منطقة  يف  املياه  �شلطة  وتعاين  اخلا�ض.  القطاع 

مقابل  بال  املياه  ا�شتخدام  م�شتويات  ارتفاع  من  االأردنية 

حتى تعدت 45 يف املئة. فاأ�شندت اىل �شركة خا�شة خدمات 

اإهدار  اأدت اىل زيادة العائدات واحلد من اخل�شائر وخف�ض 

من  االأوىل  الت�شعة   االأ�شهر  خالل  املئة  يف   32 بن�شبة  املياه 

التطبيق.

●  رونزا املرجي، الأردن: تطرقت اىل التكيف مع تغري 

املناخ وحت�شني اإدارة مياه الري. وحددت درا�شتها اإجراءات 

ميكن اأن يتخذها املزارعون املحليون يف و�شط وادي االأردن 

مياه  توافر  يف  توؤثر  التي  ال�شلبية  املناخية  للتقلبات  ت�شديًا 

الري ونوعيتها. ومن ذلك الري بالتنقيط وزراعة حما�شيل 

ال حتتاج اإىل ري كثري.

حول  درا�شة  اأجرت  �سوريـة:  املحمد،  فاطمـة   ●

امللك  قنـاة  اأعلى  يف  املحتملة  التلوث  م�شادر  واإدارة  حتديد 

املياه  تزويد  لنظام  الفقري  العمود  تعترب  التي  عبـداللـه، 

يف  املياه  �شح  م�شكلة  اأن  ووجدت  االأردن.  وادي  �شمال  يف 

النمو  ب�شبب  املقبلة  العقود  خالل  تتفاقم  �شوف  املنطقة 

وتغري  وال�شناعية  الزراعية  والتنمية  ال�شريع  ال�شكاين 

املناخ.

اإدارة  درا�شتها  تناولت  الأردن:  ال�سواحلة،  مي�س   ●

معا�شر  يف  الزيتون  زيت  ا�شتخراج  من  الناجتة  النفايات 

ت�شتخدم  التي  ال�شلبة  النفايات  ومنها  عجلون.  حمافظة 

كوقود، والنفايات ال�شائلة التي تلوث الرتبة واملياه اجلوفية 

جدوى  لتقدير  مالية  خطة  الدرا�شة  واقرتحت  وال�شطحية. 

اإنتاج كميات كبرية من م�شحوق الفحم املن�شط من النفايات 

ميت�ض  اأنه  تبني  اإذ  الزيتون،  ع�شر  عن  الناجمة  ال�شلبة 

امللوثات من مياه ال�شرب واملياه املبتذلة.

تاأثريات  منذجة  در�ض  اأملانيا:  برنتفوهرر،  رامون   ●

والتلوث  اجلوفية  املياه  نوعية  على  االأرا�شي  ا�شتخدام 

املياه  يزود  الذي  رحوب،  نبع  مياه  م�شتجمع  يف  بالنيرتات 

التو�شع  اأن  اىل  الدرا�شة  وت�شري  اإربد.  قرب  مغري  لقرية 

اجلوفية،  املياه  هيدرولوجيا  على  كثريًا  يوؤثر  العمراين 

حاالت  ي�شهد  الذي  النبع  م�شتجمع  يف  جتددها  ويخف�ض 

اأو�شت  وقد  الزراعي.  الن�شاط  نتيجة  بالنيرتات  تلوث 

بتاأمني احلماية ملنطقة امل�شتجمع.

حول  درا�شة  اأجرى  فل�سطني:  حماد،  حممود   ●

والنعيمة  الكلت  حو�شي  مياه  م�شتجمع  من  االأ�شفل  اجلزء 

ميكن  ال  الطلب  يف  زيادة  من  يعاين  الذي  اأريحا،  يف 

الطلب  وارتفاع  املكثف  الزراعي  الن�شاط  ب�شبب  تلبيتها 

امل�شكلة  حل  ميكن  اأنه  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  املياه.  على 

بني  جتمع  املائية  للموارد  متكاملة  الدارة  خطة  عرب 

املاحلة  اجلوفية  االآبار  مياه  وحتلية  االأمطار،  مياه  ح�شاد 

املعاجلة،  ال�شرف  مياه  ا�شتعمال  واإعادة  تاأهيلها،  واإعادة 

من  امليـاه  فاقـد  وتقلي�ض  امليـاه،  ا�شتخـدام  يف  واالقت�شاد 

ال�شبكـات العامة .

جتدد  تاأثر  بتحليل  قام  ال�سودان:  خليفة،  حممد   ●

اأهم  املياه بتغري املناخ يف حو�ض الق�شارف املائي، وهو من 

نتائج  من  وتبني  ال�شودان.  �شرق  يف  االقت�شادية  الركائز 

اجلوفية  املياه  اأن  الدرا�شة  هذه  يف  املعتمدة  ال�شيناريوهات 

يف احلو�ض تتاأثر باأي تغري يف املناخ. لذلك و�شعت خريطة 

كاإجراء  املائي  املخزون  جتدد  الدارة  املواقع  اأف�شل  تبني 

للتكيف مع تغري املناخ.

● مـرييا مي�سال�سيك، اأملانيا: قدمت حتلياًل اجتماعيًا 

املنزيل  امل�شتوى  على  باملياه  االقت�شاد  لتقنيات  واقت�شاديًا 

مع  ومقابالت  للمنازل  م�شوحات  اأجرت  وقد  عّمان.  يف 

�شاملة  �شورة  ور�شم  القائمة،  البحوث  لتحديث  ال�شكان 

للو�شع، وتقدمي اقرتاحات التخاذ اجراءات ت�شتهدف ادارة 

التقنيات  من  بجملة  الدرا�شة  واأو�شت  املياه.  على  الطلب 

يف   29 بن�شبة  العا�شمة  يف  املنزيل  اال�شتهالك  لتخفي�ض 

املئة يف حال اعتمادها.

● غدير حممد، اليمن: كان مو�شوع درا�شتها حت�شني 

التي  اليمنية،  تعز  مدينة  يف  املياه  ح�شاد  ا�شرتاتيجيات 

الإقامة  طائلة  مبالغ  تنفق  ذلك  ومع  ال�شح،  من  تعاين 

م�شاريع جتنبها خطر الفي�شانات. لذلك فهي بحاجة ما�شة 

مياه  ا�شتخدام  واإعادة  االأمطار  مياه  ح�شاد  تقنيات  اىل 

التي  الكميات  جميع  ُح�شبت  بديلني.  كم�شدرين  ال�شرف 

نظم  خرائط  على  بناء  املنازل  �شطوح  من  ح�شادها  ميكن 

ح�شاد  اأن  وتبني  اأخرى.  وتقنيات  اجلغرافية  املعلومات 

املياه م�شروع جمد اقت�شاديًا، اذ تقدر كلفة املرت املكعب بنحو 

دوالر واحد، وهي يف قدرة حتّمل ال�شكان.

من  احلد  ا�شرتاتيجية  حللت  اأملانيا:  مولر،  مايكا   ●

فاقد املياه يف عّمان. فالقطاع املائي االأردين يواجه حتديات 

كبرية للحفاظ على املوارد املائية املحدودة وزيادتها، ف�شاًل 

عن �شوء ادارة م�شالح املياه. وقد اأو�شت الدرا�شة بالتحول 

اجلمهور،  ا�شراك  فيها  مبا  ا�شتباقية،  ا�شرتاتيجية  اىل 

م�شتدامة  بطريقة  املياه  هدر  يف  كبري  تخفي�ض  لتحقيق 

و�شون االأمن الغذائي واملائي يف البالد.

تقييم  اىل  درا�شته  هدفت  اأملانيا:  نيدر،  يوردي   ●

ال�شد  جمعية  تديره  ال�شرف  مبياه  للري  م�شروع  ا�شتدامة 

التي  اجلمعية،  تاأ�ش�شت  املياه.  ا�شتخدام  العادة  االأحمر 

اأفرادًا من املجتمع املحلي يف وادي مو�شى قرب برتا،  ت�شم 

يف  ال�شرف  مياه  ا�شتعمال  اإعادة  لتعزيز  مبادرة  �شمن 

على  اإيجابيًا  اأثرًا  للم�شروع  اأن  الدرا�شة  وبينت  االأردن. 

االقت�شادية،  ـ  االجتماعية  الناحية  من  اجلمعية  اأع�شاء 

وميكن اأن يكون م�شتدامًا.

التوازن  بحثه  تناول  اأملانيا:  �سولر،  فيليب   ●

يلبي  الذي  جعيتا  نبع  مياه  م�شتجمع  يف  الهيدرولوجي 

العا�شمة  يف  العذبة  املياه  على  الطلب  من  املئة  يف   63 نحو 

النبع  لت�شريف  املو�شمي  التفاوت  ويتاأثر  بريوت.  اللبنانية 

بت�شاري�ض م�شتجمع مياهه وو�شعه اجليولوجي والظروف 

اجلريان  من  باال�شتفادة  الدرا�شة  اأو�شت  وقد  املناخية. 

املياه  الحتجاز  �شدود  ببناء  وذلك  االأمطار،  ملياه  ال�شطحي 

اجلارية وتخزينها خالل مو�شم االأمطار.   ■
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يف كل عام يحت�شد ممثل� الدول حتت راية »م�ؤمتر 

واأ�ش�دها.  اأبي�شها  وفقريها،  غنيها  الأطراف«، 

ثم   ،1996 عام  فجنيف  برلني،  يف   1995 عام  الأول  كان 

ت�الت امل�ؤمترات ال�شن�ية، و�شـ�ًل اإىل امل�ؤمتر املقبل الذي مت 

�شنة  نهاية  الدوحة  القطرية  العا�شمة  يف  عقده  على  التفاق 

يف  كي�ت�  م�ؤمتر  اكت�شب  امل�ؤمترات  هذه  م�شرية  ويف   .2012

اليابان عام 1997 اأهمية خا�شة، مردها الإعالن عن جمم�عة 

و�شرق  و�شط  من  دولة  و11  �شناعية  دولة   38 من  التزامات 

اأوروبا بخف�ض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنح� 5.2 يف املئة 

عما كانت عام 1990، وذلك يف فرتة التزام تبداأ من 2008 حتى 

2012. وعرف هذا الجراء يف ما بعد با�شم »بروت�ك�ل كي�ت� 

لالتفاقية الإطارية لتغري املناخ«.

اكت�شبت  نهايتها  من  اللتزام  مدة  اقرتاب  ومـع 

عن  اإجابة  اجلميع  وترقب  متزايدًا،  اهتمامًا  الجتماعات 

جن�ب  يف  دوربان  قمة  جاءت  اإن  وما  بعد؟  ماذا  �ش�ؤال: 

اأفريقيا يف كان�ن الأول )دي�شمرب( 2011 حتى حب�ض اجلميع 

اأنفا�شهم. ومع مرور اأيام امل�ؤمتر من دون اإجابة ت�شرب الياأ�ض 

اىل النف��ض، حتى انبلج �شباح احلادي ع�شر من ذلك ال�شهر 

مناخ  معاهدة  على  التفاق  يف  املتمثل  ال��شط  احلل  ي�شحبه 

مع  النا�شئة،  الدول  مب�شاركة   2020 �شنة  النفاذ  حيز  تدخل 

متديد بروت�ك�ل كي�ت� خم�شة اأع�ام اأخرى. ولكن ماذا يعني 

ثلثي  نح�  عن  امل�ش�ؤولة  الدول  م�شاركة  عن  مبعزل  التمديد، 

النبعاثات )ال�ليات املتحدة، كندا، ال�شني، الهند...(؟

ب�شفة عامة، ت�شعى الدول املتقدمة اإىل اإلزام الدول النامية 

التغريات  مع  التكيف  وبجه�د  النبعاثات  خف�ض  بتكاليف 

من  املئة  يف   30 تنفثان  والهند  ال�شني  باأن  متعللة  املناخية، 

النبعاثات الدولية، ما يعادل انبعاثات دول الحتاد الأوروبي 

جمتمعة بال�شافة اىل ال�ليات املتحدة. وترد ال�شني والهند 

ودول نامية اأخرى باأن ما �شببته الدول املتقدمة من م�شاكل 

ما  بت�شحيح  مبطالبتها  كفيل  ال�شنني  ع�شرات  خالل  بيئية 

اأف�شدته.

م�ؤمتر الأطراف الثالث ع�شر

الأول  كان�ن  يف  املناخ  تغري  م�ؤمتر  يف  امل�شاركة  الدول  اأقرت 

»خـريطة  باإندوني�شيا  بايل  جزيرة  يف   2007 )دي�شمرب( 

دول  على  املقررة  اللتزامات  حتديد  بهدف  بايل«،  طريق 

م�ؤمتر  يف  لعر�شها  متهيدًا   )Annex 1( الأول  امللحق 

حمل  الذي  بايل،  م�ؤمتر  اأظهر  وقد   .2009 عام  ك�بنهاغن 

عملية  اطالق  يف  الرغبة   ،)COP-13( ع�شر   الثالث  الرقم 

اإجراء  خالل  من  املعاهدة  تطبيق  من  للتمكن  متكاملة 

تعاوين يخدم على املدى الط�يل. وذلك ب��شع برنامج عمل 

ال�طنية  العمل  خطط  وتعزيز  النبعاثات،  خلف�ض  تنفيذي 

ملكافحة تغري املناخ، وت�فري امل�ارد لنقل تكن�ل�جيات الطاقة 

املتجددة.

اتخاذ  املناخ  تغري  حدة  من  التخفيف  اإجراءات  وتت�شمن 

تعاون  ومنهجيات   )NAMA( مالئمة  وطنية  اإجراءات 

قطاعات  لطبيعة  طبقًا  اإجراءات  واتخاذ   ،)CSA( قطاعية 

ال�شتهالك.

كان  رئي�شية  اجتماعات  اأربعة  عقدت  بايل  م�ؤمتر  بعد 

ركزت   ،2008 )دي�شمرب(  الأول  كان�ن  يف  ب�زنان  يف  اآخرها 

خطط  �شمن  وطنية  اجراءات  النامية  الدول  اتخاذ  على 

ال�ثيقة  اأن  اإل  املناخ.  تغري  من  للحد  امل�شتدامة  التنمية 

تدعم  اأن  على  �شراحة  ن�شت  ب�زنان  قمة  عن  ال�شادرة 

النامية.  الدول  تتخذها  التي  الإجراءات  املتقدمة  الدول 

غام�ض  ن�ض  مع  فيه،  م�شك�كًا  اأمرًا  امل�شاندة  اأ�شبحت  هكذا 

يف  املتخ�ش�شني  تدريب  من  متتد  »دعم«،  كلمة  يتعدى  ل 

القب�ل  �شفة  اإ�شفاء  على  القادر  التم�يل  اىل  النامية  الدول 

القت�شادي على م�شاريع مكافحة تغري املناخ.

الدول  »ح�شر«  مع  اقرتن  بايل  م�ؤمتر  اأن  جند  ثم  من 

تغري  مكافحة  اإجراءات  جتاه  العاملية  امل�ش�ؤولية  يف  النامية 

اأخذت  ما  �شرعان  الأمر،  اأول  باهتة  مالمح  فارت�شمت  املناخ. 

 NAMA اإجراءات  الأف�اه  على  لترتدد  ف�شيئًا،  �شيئًا  تت�شح 

بني  ما  و�شتان  النظيفة.  التنمية  اآلية  اأي   CDM من  بدًل 

اخلياط  م�صطفى  حممد  الدكتور 

هيئة  يف  التقنية  ال�ش�ؤون  مدير 

يف  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة 

م�شر.

من برلني 1995 اىل الدوحة 2012

ح�صان طروادة 

وحمادثات تغري املناخ

بقلــم حممد م�صطفى اخلياط

الر�سم خا�ّص  بـ»البيئة والتنمية«©

من لو�سيان دي غروت
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الدول  تتحملها  اأعباء  على  تنط�ي  فالأوىل  اللفظـتني، 

كانت  اأن  بعد  املتقدمة،  الدول  مع  امل�شاواة  قدم  على  النامية 

اآلية التنمية النظيفة تلزم الدول املتقدمة فقط.

الإجراءات ال�طنية

»اإجراءات«  كلمة  بايل  يف  التنفيذية  العمل  خطة  ا�شتخدمت 

»دعم«،  ال�شابقة  كاأختها  مطاطة  كلمة  وهي   ،)Actions(

وتعني بب�صاطة »اأي ن�صاط«، بداية من الإعالن عن �صيا�صات 

اإجراءات  عن  نتحدث  ل  اأننا  اأي  امل�شروعات،  تنفيذ  اإىل  وطنية 

حمددة. ياأتي هذا متزامنًا مع �صدور دعوات لبع�ض الإجراءات 

تت�شمن  وطنية  جداول  ب��شع  تطالب  فاأو�شرتاليا  الط�عية، 

للمكافحة،  كالتزامات   2050 �شنة  حتى  »ما«  اإجراءات  تنفيذ 

وقدرتها  به  القيام  الدول  تن�ي  ما  بني  الربط  ترى  واليابان 

املاية على التنفيذ، اأما الحتاد الأوروبي فيطالب الدول النامية 

تخف�ض  الكرب�ن  منخف�شة  تنمية  ا�شرتاتيجيات  ب��شع 

انبعاثاتها بن�شب ترتاوح بني 15 و30 يف املئة بحل�ل �شنة 2020 

مقارنة ب�شنة 2012، وه� ما ت�شانده ال�ليات املتحدة.

من  اإمتامها  ميكن  التي  املتعددة  الإجراءات  اىل  بال�شافة 

الثالثة  امل�شت�يات  عدة  دول  تتبنى  الط�عية،  امل�شاركة  خالل 

تتخذ  اأحادية  اإجراءات  وهي:  الأوروبي،  الحتاد  عرفها  التي 

ب�شكل منفرد من جانب الدولة وتنفذها من م�اردها اخلا�شة، 

التم�يل  و�شبل  التكن�ل�جيا  على  تركز  مدع�مة  واإجراءات 

وبناء القدرات، واإجراءات اإ�شافية ُتدعم من �ش�ق الكرب�ن.

اإجراءات  التنفيذية  بايل  خطة  اأقرت  ال�شدد،  هذا  يف 

والدعم  والتدابري  ال�شيا�شات  من  والتحقق  والت�ثيق  للقيا�ض 

الدول  اىل  ال�شناعية  الدول  تقدمه  الذي  والتكن�ل�جي  املايل 

النامية. اإل اأن معايري ج�دة التقارير مل حتدد بعد.

اإلزام  نح�  عام  اتفاق  بروز  جند  الت�جهات  تلك  وبا�شتقراء 

الدول النامية. وللبدء يف هذا الت�جه، اتخذت الدول ال�شناعية 

الأوروبي  الحتاد  م�قف  يف  كما  الت�شدد  من  تراوح  م�اقف 

على  التزامات  بتحديد  املمزوج  اللني  اإىل  املتحدة،  وال�ليات 

هذا  وبني  واليابان.  ني�زيلندا  دع�تي  يف  كما  النامية  الدول 

وذاك تراوح الدول النامية داعية الدول ال�شناعية اىل اللتزام 

مب�ش�ؤولياتها، راف�شة الكتفاء بالتزام خم�ض �شن�ات كتكفري 

عن احلقبة الط�يلة ال�شابقة من النبعاثات.

التم�يل ونقل التكن�ل�جيا

حمادثات  يف  غيابًا  اجلوانب  اأكرث  التمويل  جانب  يظل 

مكافحة تغري املناخ. فعلى رغم اأن املادة الرابعة من املعاهدة 

بروت�ك�ل  من  ع�شرة  احلادية  واملادة  املناخ  لتغري  الإطارية 

امل�ارد  من  املزيد  بتقدمي  الأول  امللحق  دول  تطالبان  كي�ت� 

هذه  اأن  اإل  النظيفة،  م�شاريعها  لتنمية  النامية  للدول  املالية 

املطالبات مل تلَق اآذانًا �شاغية. ولعل ال�شبب الرئي�شي للعجز 

يف تدبري امل�ارد املالية الكافية ه� تخ�شي�ض دول غري امللحق 

الأول م�صاهمات مالية لأغرا�ض حمددة، لذا اقرتحت الرنوج 

ودعت  بة،  املجنَّ الكرب�ن  كميات  على  دولية  مزايدات  اإجراء 

�ش�ي�شرا اإىل فر�ض �شريبة على انبعاثات الكرب�ن.

ب�شاأن  ك�بنهاغن  ميثاق  يف  ملم��ض  تقدم  اأي�شًا  حدث 

دولر  بلي�ن   30 جمع  يت�قع  فامليثاق  ال�شابقة.  املقرتحات 

النبعاثات  ومنع  التكيف  لأن�شطة  جديدة  م�شادر  من 

التزام  اىل  بال�شافة   ،2012 حتى   2010 من  الفرتة  خالل 

 .2020 �شنة  حتى  دولر  بلي�ن   100 تدبري  ال�شناعية  الدول 

الأخ�شر  ك�بنهاغن  »�شندوق  تاأ�شي�ض  اىل  امليثاق  دعا  كما 

م�شاريع  لدعم  التم�يل،  اآليات  يف  عامل  ككيان  للمناخ« 

النامية  الدول  واأن�شطة  و�شيا�شاتها،  وبراجمها  املعاهدة 

القدرات  وبناء  امل�اءمة  واإجراءات  املناخ،  تغري  مكافحة  يف 

وتنمية التكن�ل�جيا. اإل اأن امليثاق ل يت�شمن اأي تفا�شيل عن 

ع�جلت  املالية،  امل�ا�شيع  غرار  وعلى  التم�يل.  تفعيل  اآليات 

م�ا�شيع نقل التكن�ل�جيا باأول�ية متدنية.

التكن�ل�جيا  اآليات  بني  العالقة  يف  الت�افق  عدم  يبقى 

ح�ل  اأي�شًا  الختالف  ويبدو  امل�شتقبلية.  التم�يل  واآليات 

املتقدمة  الدول  ت�شر  وقت  يف  الفكرية،  امللكية  اأ�ش�ل  نقل 

على تطبيق »اتفاقية حماية امللكية الفكرية« ب�شاأن الأبحاث 

والتنمية ون�شر التكن�ل�جيا.

»تكتيك« الدول املتقدمة

طبقًا خلطة بايل، فاإن املفاو�شات احلالية ب�شاأن م�شتقبل املناخ 

النامية،  الدول  انبعاثات  خلف�ض  وطنية  اعتبارات  تت�شمن 

من خالل التكن�ل�جيا املالئمة واآليات التم�يل واإعداد الأفراد 

يف اإطار قابل للقيا�ض والتحقق والت�ثيق. وعلى كل حال، مل 

تت�شمن خطة بايل التنفيذية ول املفاو�شات التي تلتها تعريفًا 

لعتمادها  للمكافحة  املالئمة  الوطنية  لالإجراءات  حمددًا 

كاإجراءات خلف�ض النبعاثات.

الإجراءات  ت�ؤدي  اأن  ينتظر  امل�ؤ�ش�شاتي،  اجلانب  وعلى 

مبعنى  معًا،  واجلن�ب  ال�شمال  دول  ح�شد  اإىل  الط�عية 

دول  لدى  اإجراءات  اتخاذ  يف  ال�شمال  م�ارد  ا�شتخدام 

تعمل  فنية  كيانات  هناك  تك�ن  اأن  اأي�شًا  ينتظر  اجلن�ب. 

املت�قع  واملنهجيات  الفرو�ض  و�شياغة  التقارير  اإعداد  على 

ا�شتخدامها، ومن ثم ينتظر اأن تتم مثل هذه الإجراءات وفق 

معايري دولية.

اتخاذ  حيث  من  النامية  الدول  نظر  وجهات  تختلف 

وك�ريا  فاإندوني�شيا  املناخ.  تغري  ملكافحة  ط�عية  اإجراءات 

يف  الإجراءات،  تلك  باتخاذ  ترحب  اأفريقيا  وجن�ب  اجلن�بية 

املبداأ،  هذا  من  معاك�شًا  م�قفًا  وال�شني  الربازيل  تاأخذ  حني 

يف  امل�شاهمة  جتاه  كخط�ة  الإجراءات  تلك  اإىل  فتنظران 

املتعارف  التع�ي�شية  الإجراءات  عن  تختلف  املناخ  حماية 

عليها يف اآلية التنمية النظيفة، حيث داأبت هذه ال�ش�ق على 

�شراء دول امللحق الأول ل�ف�رات الكرب�ن من دول غري املرفق 

اقت�شاديات  على  طفيفًا  حت�شنًا  يدخل  اأن  ميكن  مما  الأول 

امل�شروع.

كافة  الدول  حتمل  �شرورة  على  التفاق  رغم  وعلى 

مل�ش�ؤولياتها، فعلى الدول النامية اأن تعي اآليات حترك الدول 

النامية  الدول  كاهل  على  اأعباء  ل��شع  ت�شعى  فهي  املتقدمة، 

التزامات  من  للتمل�ض  حماولت  مع  بامل�صوؤوليات،  وتكبيلها 

امل�ش�ؤولية  عن  تع�ي�شًا  املادي  والدعم  التكن�ل�جيا  نقل 

التاريخية للدول ال�شناعية. 

ي�ؤدي  �ش�ف  التحركـات  هذه  م�اجهة  يف  الرتاخي  اإن 

النامية  الدول  اأعباء مادية قد ل يتحملها كثري من  اإىل و�شع 

للحفاظ  اإلزام  اآليات  لنجد  الآليات  تط�رت  ورمبا  الفقرية. 

غري  الدول  جتاه  دولية  بق�ات  م�شح�بة  تتحرك  البيئة  على 

احلادي  القرن  طروادة  ح�شان  البيئة  لت�شبح  بيئيًا،  امللتزمة 

■ والع�شرين.  
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من  طاقة  ال�صحارى  ت�صتقبل  �صاعات  �صت  خالل 

ال�صم�س تفوق ما ينتجه الب�صر خالل �صنة. وتعمل 

ال�صحارى  �صم�س  ا�صتغالل  على   Desertec موؤ�ص�صة  

العربية لتوليـد الكهـرباء من اأجـل تاأمينها حمليًا وت�صدير 

 2009 عام  املبادرة  هذه  تاأ�ص�صت  وقد  اأوروبا.  اإىل  الفائ�س 

اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  حتويل  بهدف 

مل�صاريعها  موجز  هنا  ال�صم�صية.  للطاقة  عمالق  موّلد  اإىل 

الأربعة الأوىل:

م�شروع لتوليد 500 ميغاواط يف املغرب

احللقة الأوىل يف ال�صل�صلة م�صروع يف املغرب لتوليد الطاقة 

ال�صم�صية بقدرة 500 ميغاواط، تقدر كلفته بنحو 2.8 بليون 

ري«  »ميونيخ  �صركة  من  رو�س  اإرن�صت  اأعلن  وقد  دولر. 

»ديزرتك«  مبادرة  اأطلقت  التي  التاأمني،  واإعادة  للتاأمني 

ومن   . ال�صنة  هذه  �صيبا�صر  امل�صروع  تنفيذ  اأن  ال�صناعية، 

اإنتاج الكهرباء �صنة 2014، لكن بالتاأكيد يف  املتوقع اأن يبداأ 

موعد ل يتجاوز �صنة 2016.

»مدغريد« تن�شم اإىل خطة ديزرتك

�صبكة  مع  التعاون  لتقـوية  اتفاقية  »ديزرتك«  وقعت 

الأكرث  املتجددة  الطاقة  �صركات  ت�صم  التي   MedGrid
على  متو�صطيـًا  بلدًا   20 ت�صاعد  وهي  املنطقة،  يف  طموحًا 

ميغاواط(   5000( جيغاواط  خم�سة  ت�سدير  كيفية  درا�سة 

تقنية  حتديات  على  ينطوي  ما  اأوروبا،  اإىل  الطاقة  من 

رئي�س  مرلني،  اأندريه  وقال  هائلة.  وموؤ�ص�صية  واقت�صادية 

حيوي  الكهربائي  الربط  اإن  »مدغريد«،  اإدارة  جمل�س 

لتطوير الطاقات املتجددة يف بلدان ال�صرق الأو�صط واملغرب 

العربي.

ت�شدير الطاقة ال�شم�شية من اجلزائر 

اإىل الحتاد الأوروبي

اجلزائرية  احلكومة  متلكها  التي  »�صونلغاز«  �صركة  وقعت 

الطاقة  لت�صدير  »ديزرتك«  مبادرة  مع  تفاهم  مذكرة 

باإنتاج  اجلزائر  وتعهدت  الأوروبي.  الحتاد  اإىل  ال�صم�صية 

بحلول  متجددة  م�صادر  من  طاقتها  من  املئة  يف   40 نحو 

�صنة 2030، عازمة اأن تنفق عليها 20 بليون دولر.

تون�س تنتج 2 جيغاواط من ال�شم�س

هي  التي  الرابعة،  »ديزرتك«  اتفاقية  عن  تون�س  اأعلنت 

الأكرث طموحًا، اإذ �صتبني اأكرب حمطة للطاقة ال�صم�صية يف 

العامل بقدرة 2000 ميغاواط. هذا امل�سروع هو �ستة اأ�سعاف 

حجم اأكرب م�صروع للطاقة ال�صم�صية املكثفة يتم بناوؤه حتى 

يف  حرارية  حمطة  اأكرب  من  مرات  اأربع  بنحو  واأكرب  الآن، 

تون�س.

 TuNur املكثفة  ال�صم�صية  احلرارية  الطاقة  حمطة 

اإن�ساءها  2 جيغاواط وتتوىل  التي �صتبلغ قدرتها  ال�صخمة، 

ال�صم�صية  الطاقة  تنتج  �صوف  اإنـرجي«،  »نـور  �صركة 

مقعرة  مرايا  بوا�صطة  احلارة  تون�س  �صم�س  حتت  نهارًا 

اأ�صعة  وتعك�س  فولذية  اأعمدة  على  تركب  »هيليو�صتات« 

بع�س  تخزين  يتم  و�صوف  ا�صتقبـال.  حمطة  اإىل  ال�صم�س 

خالل  الكهربائية  الطاقة  لتاأمني  ذائبة  اأمالح  يف  احلرارة 

■ الليل.  

اأربعة م�شاريع لطاقة �شم�شية

من ال�شحارى العربية اإىل العامل

انطالقة »ديزرتـك«
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»اأفد« يف املنتدى الوزاري البيئي العاملي

للبيئة  العربي  املنتدى  �شارك 

املنتدى  اجتماعات  يف  والتنمية 

وجمل�س  العاملي  البيئي  الوزاري 

املتحدة  الأمم  ب��رن��ام��ج  اإدارة 

مقر  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي  للبيئة، 

 20 ب��ن  نريوب�ي  يف  الربن�امج 

ح�ضر  )ف��راي��ر(.  �ضباط   22  �

ناق�س  ال���ذي  ال����دويل،  امل��وؤمت��ر 

�شياق  يف  الأخ�����ش��ر  الق��ت�����ش��اد 

واجتثاث  امل�شتدامة  التنمية 

بلداً،   162 من  مندوبون  الفقر، 

بينهم اأكرث من 120 وزيراً. وراأ�س 

البيئة  وزي��ر  العربية  املجموعة 

عب�دالق�ادر  ح�شن  ال�����ش��وداين 

وروؤ�شاء  وزراء  و�شمت  ه�الل، 

والعراق  م�شر  من  بيئية  هيئات 

وال�شعودية  والكويت  والم��ارات 

وع���م���ان واجل����زائ����ر وال��ي��م��ن 

وفل�شطن. 

وحتدث اأمن عام املنتدى جنيب 

�شعب يف طاولة وزارية م�شتديرة 

الق��ت�����ش��اد  »دور  م��و���ش��وع��ه��ا 

امل�شتدامة  التنمية  يف  الأخ�شر 

راأ�شها   الفقر«،   على  والق�شاء 

فردريكو  الإ�شباين  البيئة  وزير 

رئي�س  اأرام��ا���س،  دي  رام��و���س 

اأدار  »يونيب«.  حكام  جمل�س 

عام  اأم��ن  زوك��ان��غ  �شا  النقا�س 

للتنمية  املتحدة  الأمم  موؤمتر 

ادنا  فيه  و�شاركت  امل�شتدامة، 

يف  والبيئة  املياه  وزي��رة  موليوا 

بوتكنيك  ويانز  اأفريقيا،  جنوب 

الحت����اد  يف  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ف��و���س 

الأوروبي. وقد عر�س �شعب اأبرز 

نتائج تقرير »اأفد« حول القت�شاد 

الأخ�شر، مركزاً على فر�س العمل 

التي ميكنه اأن يوفرها. كما اأ�شار 

يف  باملو�شوع  متزايد  اهتمام  اىل 

املنطقة العربية، م�شيداً باملبادرة 

الوطنية يف القت�شاد الأخ�شر التي 

اأطلقتها دولة المارات موؤخراً.

دع��ت  ال��ن��ق��ا���س،  ج��ل�����ش��ة  ويف 

تعزيز  اىل  موليوا   اإدن��ا  الوزيرة 

العام  القطاعن  بن  ال�شراكات 

ال�شيا�شات  و�شمان  واخل��ا���س 

التحول  لدعم  الرا�شخة  املالية 

يانيز  ودع��ا  اأخ�شر.  اقت�شاد  اىل 

من  الأم���وال  ح�شد  اىل  بوتكنيك 

لت�شهيل  تقليدية  غري  م�شادر 

اأخ�شر،  اقت�شاد  اىل  انتقال �شل�س 

خ�شو�شًا يف العامل النامي.

للبيئة  العربي  املنتدى  وك��ان 

العربية  مبادرته  اأطلق  والتنمية 

الأخ�شر  لالقت�شاد  القليمية 

للمنتدى  ال�شابقة  الدورة  خالل 

التي  العاملي  البيئي  ال����وزاري 

املا�شي.  العام  نريوبي  يف  عقدت 

الجتماعات  يف  »اأف���د«  و���ش��ارك 

عقدها  التي  اليومية  التن�شيقية 

منتدى  يف  العرب  البيئة  وزراء 

نريوبي، واأبرم اتفاقات تعاون مع 

بع�س اجلهات امل�شاركة.

»النمو الأخ�ضر وموارد املياه يف منطقة 

اأفريقيا«  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق 

نظمتها  عّمان  يف  ندوة  عنوان  كان 

للعلوم  كولونيا  وجامعة  الأردن  جامعة 

�ضمية  الأمرية  برعاية  التطبيقية، 

 15 الندوة  يف  حتدث  احل�ضن.  بنت 

النمو  مناذج  املوا�ضيع  و�ضملت  خبريًا. 

وكفاءة  العربية،  للمنطقة  القت�ضادي 

الطبيعي،  الراأ�ضمال  وقيمة  املوارد، 

النمو  منوذج  لتطبيق  وابتكارات 

الأخ�ضر.

األقى اأمني عام »اأفد« جنيب �ضعب كلمة 

رئي�ضية، تناول فيها العالقة بني الإدارة 

بناء  الأخ�ضر،  والنمو  ال�ضليمة  املائية 

ميكننا  »ل  وقال:  »اأفد«.  تقارير  على 

م�ضتدام  منو  بتحقيق  نحلم  اأن  حتى 

موارد  اإدارة  م�ضاألة  جديًا  نواجه  مل  اإذا 

نطاق  على  الوفود  تبنت  وقد  املياه«. 

»اأفد«  تقرير  وتو�ضيات  نتائج  وا�ضع 

حول »القت�ضاد الأخ�ضر يف عامل عربي 

التقرير  مناق�ضة  يف  و�ضارك  متغري«. 

جمل�س  ع�ضو  الإيراين،  خالد  املهند�س 

والطاقة  البيئة  ووزير  »اأفد«  اأمناء 

ال�ضابق يف الأردن.

املاج�ضتري  برنامج  من  طالب  وقدم 

الأردينـ  الأملاين حول »الإدارة املتكاملة 

العرب  ال�ضباب  للمحرتفني  املياه  ملوارد 

التي  لأبحاثهم  ملخ�ضات  والأملان« 

املائية  امل�ضاكل  من  جمموعة  تناولت 

بهدف اإيجاد حلول لها.

ندوة عمان ـ كولونيا حول املياه
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»اأفد« يلهم العمل االقليمي: 

مبادرة االقت�ضاد االأخ�ضر يف االإمارات

بداأت مبادرة القت�ضاد العربي الأخ�ضر، التي اأطلقها املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

الإمارات  اأعلنت  فقد  املنطقة.  يف  ال�ضيا�ضية  امل�ضتويات  اأعلى  على  تثمر  )اأفد(، 

العربية املتحدة يف 15 كانون الثاين )يناير( 2012 مبادرتها الوطنية لتحويل اقت�ضاد 

البالد حتت �ضعار »اقت�ضاد اأخ�ضر لتنمية م�ضتدامة«. وت�ضعى هذه املبادرة اىل جعل 

من  يعزز  مبا  اجلديد،  الأخ�ضر  لالقت�ضاد  ناجحًا  ومنوذجًا  عامليًا  »مركزًا  المارات 

تناف�ضيتها وا�ضتدامة التنمية التي تعي�ضها ويحافظ على بيئتها لالأجيال القادمة«، 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ذكره  ما  وفق 

الوزراء وحاكم دبي.

ياأتي العالن عن مبادرة القت�ضاد الأخ�ضر يف المارات على اأثر �ضدور تقرير »اأفد« 

)اأكتوبر(  الأول  ت�ضرين  يف  متغرّي«  عربي  عامل  يف  الأخ�ضر  »القت�ضاد  بعنوان 

2011. وهذا التقرير جزء من مبادرة القت�ضاد العربي الأخ�ضر التي اأطلقها املنتدى 

وت�ضعى اىل التحول من القت�ضاد الفرتا�ضي القائم على امل�ضاربات العقارية واملالية 

مع  املرتافق  امل�ضتدام  النمو  على  القائم  الواقعي  القت�ضاد  اىل  املوارد  وا�ضتنزاف 

ا�ضتثمار منتج يخلق فر�س عمل جديدة.

خالد الإيراين يحاور املتحدثني
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للبيئة  العربي  املنتدى  ع�شوية  اإىل  ان�شمت 

جمعيات  اأربع  املدين  املجتمع  فئة  عن  والتنمية 

الطبيعة،  حلماية  امللكية  اجلمعية  هي:  اأهلية 

الن�شانية،  للتنمية  الن�شائية  البحرين  جمعية 

 � امل�شتدامة  والتنمية  البيئة  حماية  جمعية 

عن  نبذة  هنا  اخل�شراء.  اليد  جمعية  دم�شق، 

هذه اجلمعيات:

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

امللكية  اجلمعية  تاأ�ش�شت 

عام  الطبيعة  حلماية 

تطوعية  كموؤ�ش�شة   1966

امللك احل�شن كرئي�س  الراحل  غري حكومية، برئا�شة 

اىل  الأردنية  احلكومة  وفو�شت  الأعلى.  ال�شرف 

والتنوع  الربية  احلياة  حماية  م�شوؤولية  اجلمعية 

التي  املوؤ�ش�شات  اأوىل  من  فباتت  اململكة،  يف  احليوي 

تتمتع بهذا التفوي�س يف ال�شرق الأو�شط والعامل. وقد 

ك�شبت اجلمعية �شهرة عاملية لريادتها يف تكامل برامج 

حماية الطبيعة مع التنمية القت�شادية � الجتماعية.

جمعية البحرين الن�شائية للتنمية الن�شانية

للتنمية  الن�شائية  البحرين  جمعية  تهدف 

وبرامج  م�شاريع  تنفيذ  اىل  الإن�شانية 

�شرائح  خمتلف  مع  تتالءم  نوعّية 

التنمية  باأّن  اجلمعية  وتوؤمن  املجتمع. 

عجلة  تدور  وبها  الرتقاء،  طريق  هي  الإن�شانية 

قيادية  كوادر  متكن  حول  روؤيتها  وتتمحور  الإبداع. 

اأهدافها  ومن  والبيئية.  الإن�شانية  التنمية  م�شرية  يف 

تعميق احل�ّس باملواطنة البيئية لدى الفرد واملجتمع.

جمعية حماية البيئة 

والتنمية امل�شتدامة  �  دم�شق

حماية  جمعية  تعمل   ،2002 العام  منذ 

دم�شق  يف  امل�شتدامة  والتنمية  البيئة 

ب�شوؤون  والوعي  الهتمام  تعزيز  على 

وتوعية  الطبيعية،  املوارد  وحماية  البيئة 

اأن تنجم عن امللوثات  املواطنن بالأخطار التي ميكن 

البيئية وهدر املوارد. وهي تعمل بالتن�شيق والتعاون 

مع الوزارات واجلهات املعنية ومع اجلمعيات العربية 

وو�شائل الإعالم لتنظيم حمالت التوعية البيئية. 

جمعية اليد اخل�شراء

تاأ�ش�شت جمعية اليد اخل�شراء عام 

اأكرث من 218  2001، وجتمع حاليًا 

تتوزع  لبنان،  اأنحاء  من  متطوعًا 

جهودهم على �شتة حماور: البيئة، 

املجتمع، الثقافة، مكافحة التدخن، حوادث الطرق، 

التنمية  توؤ�ش�س عملها على مفاهيم  وال�شباب. وهي 

املحلية  املجتمعات  تعبئة  خالل  من  امل�شتدامة، 

واإ�شراكها يف كل خطوة. كما تركز على متكن ال�شباب 

وتزويدهم بالوعي واملعرفة الفنية للو�شول اإىل التغيري 

املن�شود.

�أع�ضاء جدد

اجتماع اللجنة التنفيذية

فندق  يف  ال�شنوي  ن�شف  اجتماعها  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

الربي�شتول يف بريوت، برئا�شة الدكتور عبدالرحمن العو�شي، وم�شاركة �شامر يون�س، ونزيه زيدان، 

وجميد جعفر، ومارون �شمعان، واأحمد النعيمي، وفادي فواز، والأمن العام جنيب �شعب. بحث 

الجتماع يف برامج املنتدى ل�شنة 2012 وترتيبات انعقاد موؤمتره ال�شنوي، واتخذ القرارات املنا�شبة 

يف امل�شائل الدارية واملالية. ومت حتديد تاريخ انعقاد املوؤمتر املقبل يف 15�16 ت�شرين الثاين )نوفمرب( 

املوارد  لتنمية  ت�شكيل جلنة  العربية. ومت  البلدان  يف  البيئية  الب�شمة  بريوت، ومو�شوعه  2012 يف 

برئا�شة �شامر يون�س.

فريق »اأفد« يف ندوة القانون 

البيئي يف وا�ضنطن

يف  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  �ضارك 

والأنظمة  البيئي  القانون  حول  ت�ضاورية  اجتماعات 

الجتماعات  ا�ضت�ضاف  العربي.  العامل  يف  البيئية 

وزارة  يف   )CIDP( التجارية  القوانني  تطوير  برنامج 

�شباط  و16   13 بني  وا�ضنطن،  يف  الأمريكية  التجارة 

جنيب  العام  الأمني  »اأفد«  وفد  و�ضم  )فرباير(. 

�ضـارك  كما  زيتون.   ب�ضار  الربامج  ومدير  �ضعب، 

بالقانون  املتعلقة  الف�ضول  تاأليف  يف  �ضاهما  خبريان 

ابراهيم  الدكتور  هما  »اأفد«،  تقارير  يف  واحلوكمة 

اخلليج  جامعة  يف  البيئة  برنامج  مدير  عبداجلليل 

الخت�ضا�ضي  جمذوب  طارق  والدكتور  العربي، 

بقانون املياه. ومن امل�ضاركني يف الندوة اأي�ضًا القا�ضي 

معهد  يف  والربوف�ضور  جعفر  بن  ماجدة  التون�ضي 

اآ�ضفورد.  نيكول�س  للتكنولوجيا  م�ضات�ضو�ضت�س 

املنطقة  يف  البيئية  التحديات  حول  ورقة  وعر�ضت 

كيليدار،  فرح  القانونية  امل�ضت�ضارة  اأعدتها  العربية، 

»اأفد«  تقارير  على  رئي�ضي  ب�ضكل  ا�ضتندت  وهي 

ال�ضنوية.

وعقدوا  عمل،  جدول  على  الندوة  يف  امل�ضاركون  اتفق 

البيئة  حماية  وكالة  يف  م�ضوؤولني  مع  اجتماعات 

وزارة  اىل  زيارة  ويف  اأخرى.  وهيئات  الأمريكية 

الطبيعية  واملوارد  البيئة  ق�ضم  يف  اجتمعوا  العدل، 

والفريق  مورينو  اغنا�ضيا  العام  املدعي  م�ضاعدة  مع 

الق�ضم  يف  العمل  عن  خال�ضة  قدموا  الذين  القانوين، 

امل�ضاركون  وزار  البيئي.  القانون  بتنفيذ  يتعلق  ما  يف 

اأطلعهم  حيث   ،)ELI( البيئي  القانون  معهد  اأي�ضًا 

اأعمال  على  فيه  اخلرباء  وكبار  كرودن  جون  رئي�ضه 

اأجل  من  م�ضتقباًل  التعاون  اإمكانات  وناق�ضوا  املعهد، 

حوكمة بيئية اأف�ضل.

يف  الدويل  للبنك  الرئي�ضي  املقر  يف  �ضعب  والتقى 

وا�ضنطن املبعوث اخلا�س حول تغري املناخ نائب رئي�س 

البنك اأندرو �ضتري وم�ضوؤولني من ق�ضم ال�ضرق الأو�ضط 

مع  اجتماعًا  وزيتون  �ضعب  عقد  كما  اأفريقيا.  و�ضمال 

حممد  الدكتور  »اأفد«  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 

ال�ضنوي  التقرير  حمتويات  خالله  بحثوا  الع�ضري، 

الدول  يف  البيئية  الب�ضمة  حول  املنتدى  يعده  الذي 

العربية، والإ�ضتعدادات للموؤمتر ال�ضنوي.
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تقرير »اأفد« حول تغري املناخ يف املكتبة االإلكرتونية للهيئة الدولية

للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير 

والتنمية حول »اأثر تغري املناخ على 

من  جزءاً  اأ�شبح  العربية«  املنطقة 

للهيئة  العاملية  املعلومات  قاعدة 

بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية 

الهيئة،  طلب  على  فبناء  املناخ. 

الن�س  لتاحة  اإذنًا  املنتدى  منح 

الكامل لتقريره، جمانًا، عرب املكتبة 

اللكرتونية التي تديرها. 

»اأفد«  تقرير  اأن  بالذكر  جدير 

عام  �شدر  الذي  املناخ،  تغري  حول 

يف  رئي�شي  كمرجع  ا�شتخدم   ،2009

الهيئة  تعده  الذي  اخلا�س  التقرير 

الدولية عن »اإدارة خماطر الأح�داث 

يف  للم�شاع�دة  والك�وارث  املتطرف�ة 

املناخية«.  التغ�ريات  مع  التك�ّيف 

على  وافقت  احلك�ومات  وك�انت 

الذي   للتقرير،  الأخرية  امل�شودة 

ي�ش�در يف اآذار )مار�س( احلايل.

وقد اأ�شبحت التقارير ال�شنوية التي 

الرئي�شي  املرجع  املنتدى  ي�شدرها 

والتنمية  البيئة  حول  املوثوق 

ومت  العربية،  املنطقة  يف  امل�شتدامة 

التقارير  اآلف  يف  عليها  العتماد 

وكان  العامل.  حول  والدرا�شات 

�شبق تقرير تغري املناخ التقرير الأول 

 2008 عام  املنتدى  اأ�شدره  الذي 

حتديات  العربية:  »البيئة  بعنوان 

ادارة  »املياه:  وتبعه  امل�شتقبل«، 

عام  متن�اق�س«  مل�ورد  م�شتدامة 

الأخ�شر يف عامل  2010، و»القت�شاد 

عربي متغرّي« عام 2011.

على  الآن  يعمل  اأنه  املنتدى  واأعلن 

تقريره اجلديد، الذي �شيكون اأطل�شًا 

للموارد الطبيعية يف الدول العربي�ة، 

البيئي�ة  ب�شمتها  يدر�س  بحيث 

منفردة  احلياة،  على  وقدرتها 

ومتعاونة يف جمموعات اإقليمية.

مت ن�شر اأبرز ما تو�شل اليه تقرير »اأفد« حول اأثر تغري املناخ على البلدان العربية 

 Strategic Management  : كتاب  من  العربية  بالبلدان  اخلا�شة  الطبعة  يف 

Concepts and Cases ال�شادر عن دار بري�شون للرتبية يف بريطانيا. وقد ذكر 
فقرة  يف  املناخ  تغري  اآثار  اأبرز  ال�شرتاتيجية  بالدارة  اخلا�س  اجلامعي  الدليل 

املائية  املوارد  على  الآثار  اأبرز  عر�س  ومت  املناخ«.  وتغري  الأعمال  »قادة  بعنوان 

وارتفاع م�شتوى البحار وال�شحة والأمن الغذائي وال�شياحة والتنوع البيولوجي 

وا�شتعمالت الأرا�شي والتخطيط املدين. 

الن�ضخة العربية من »دليل كفاءة املياه«

»دليل  اإ�شدار  عن  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  اأعلن 

اللكرتوين،  موقعه  على  العربية  بن�شخته  املياه«  كفاءة 

العملي  الدليل  هذا  اأُِعّد  بالنكليزية.  اأ�شدره  كان  اأن  بعد 

خ�شي�شًا للمنطقة العربية، لكي ي�شتعمل كمرجع لتحديد 

وترتيب اأولويات ال�شتثمار يف كفاءة ا�شتخدام املياه يف ثالثة 

قطاعات: البناء وال�شناعة والزراعة. 

لتخفي�س  جدواها  من  التثبت  مت  طرقًا  الدليل  يقدم 

يف  تغيريات  اقرتاح  خالل  من  وتكاليفها،  املياه  ا�شتهالك 

مقاربة  واإطار  القطاعات،  جميع  يف  احلالية  املمار�شات 

منهجية لفر�س حتقيق الكفاءة يف ا�شتخدامها. وهو ي�شدد 

�شلوكية  بتغيريات  ال�شروع  يف  املياه  م�شتخدم  دور  على 

اأكرث  وعمليات  منتجات  واختيار  الهدر  لتخفي�س  ب�شيطة 

كفاءة. وهناك ُبعد مهم اآخر مت الت�شديد عليه، هو اأهمية اإقفال الدورة املائية 

اإعادة التدوير واعادة ال�شتعمال. والهدف هو تقدمي خطوات عامة  من خالل 

برامج �شاملة  القرارات يف تطوير  اأن ي�شتعملها �شانعو  وبيانات مفيدة ميكن 

لكفاءة ا�شتخدام املياه.

يت�شمن الدليل تقديرات تقريبية للوفورات املائية التقليدية التي يحققها عدد 

من اإجراءات الكفاءة املقرتحة. وعلى رغم اأن حتديات حتقيق الكفاءة قد تبدو 

منخف�شة  ب�شيطة  مب�شاريع  البدء  هي  جيدة  مقاربة  فان  البداية،  يف  هائلة 

الكلفة ن�شبيًا. ويركز الدليل فعاًل على اجراءات كهذه. ويقدم طرقًا لتخفي�س 

تعديالت  )مثل  والأرخ�س  الأب�شط  من  بالرتتيب  قطاع،  كل  يف  املياه  ا�شتهالك 

العمليات( اىل الأكرث تعقيداً وكلفة )مثل ا�شتبدال املعدات(.

يحتوي »دليل كفاءة ا�شتخدام املياه« على خم�شة ف�شول، 

ا�شافية.  ومراجع  حالة  درا�شات  حتوي  مالحق  تكملها 

ا�شتخدام  كفاءة  يف  ال�شتثمار  حوافز  الأول  الف�شل  ي�شرح 

املياه.  قطاع  يف  توؤثر  التي  احلالية  والجتاهات  املياه، 

كفاءة  برامج  لعداد  �شمولية  مقاربة  الثاين  الف�شل  ويقدم 

املعلومات  جمع  وا�شتمارات  وتعليمات  املياه،  ا�شتخدام 

لكفاءة  �شائعة  الثالث مقاربات  الف�شل  ويورد  الح�شائية. 

خا�س  تركيز  مع  ال�شناعية،  العمليات  يف  املياه  ا�شتخدام 

الرابع  الف�شل  وي�شيء  مائياً.  امل�شرفة  العمليات  على 

ال�شكنية  الأبنية  يف  باملياه  لالقت�شاد  رئي�شية  فر�س  على 

واإدارة  واملنزيل  الداخلي  ال�شتخدام  ذلك  يف  مبا  والتجارية، 

اجلوانب  على  اخلام�س  الف�شل  ويركز  الطبيعية.  املناظر  وهند�شة  املرافق 

الرئي�شية لتح�شن كفاءة ا�شتخدام املياه يف الزراعة، مبا يف ذلك معايري اختيار 

ناجحة  اإقليمية  مببادرات  قائمة  »اأ«  امللحق  ويقدم  الري.  وطرق  املحا�شيل 

ودرا�شات حالة، مبينًا وفوراتها املحتملة يف املياه والتكاليف، ف�شاًل عن العائد 

امللحق  اأُدرجت يف  اأعمق،  املهتمن بتحليل  املياه  ال�شتثمار. ومل�شتخدمي  على 

»ب« موارد ا�شافية تت�شمن حلوًل تقنية اأكرث تف�شياًل. واأُدرجت يف امللحق »ج« 

املراجع امل�شتعملة يف اإعداد الدليل.

ميكن تنزيل الدليل باللغتن العربية والنكليزية عن موقع املنتدى اللكرتوين 

.www.afedonline.org
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اأف�ضل  هي  ــد«  »اأف يقدمها  التي  »التركيبة 

التحليل  ــــالق...  الط على  الممار�ضات 

ال�ضحيح  المزيج  مع  جنب  الى  جنبًا  الدقيق، 

من القطاعات والنا�س«.

اأندرو �شتير

المبعوث الخا�س للبنك الدولي حول تغير المناخ

قائدين  جميعًا  اأعطانا  العالم  من  الجزء  »هذا 

م�ضطفى  البيئة:  مجال  في  ا�ضتثنائيين 

لبرنامج  الأ�ضبق  التنفيذي  المدير  طلبه  كمال 

الع�ضري  ومحمد  للبيئة،  المتحدة  ــم  الأم

م�ضادفة  لي�ضت  اإنها  العالمي.  البيئة  لمرفق  ال�ضابق  الرئي�س 

والتنمية«. للبيئة  العربي  المنتدى  دعائم  من  الثنان  يكون  اأن 

خو�شيه ماريا فيغيري�س

رئي�س جمهورية كو�ضتاريكا ال�ضابق ورئي�س غرفة العمليات الكربونية

»اأفد«  اأ�ضدره  الذي  الممتاز  ال�ضنوي  »التقرير 

وجاء  ومفيد،  ممتع  الأخ�ضر  القت�ضاد  عن 

تغيرات  ت�ضهد  منطقة  في  المنا�ضب،  وقته  في 

و�ضلتني  التي  التعليقات  كل  دراماتيكية... 

حول التقرير كانت اإيجابية الى اأق�ضى الحدود، 

اأن ي�ضاعد التقرير في ر�ضم خريطة النتقال الى القت�ضاد  اآمل  لذا 

الأخ�ضر في المنطقة العربية«.

اآخيم �شتاينر

وكيل الأمين العام لالأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

في  كبيرة  اأهمية  ون�ضاطاته  المنتدى  »لأهداف 

الوطن العربي، خا�ضة في هذا الوقت الذي يزداد 

فيه الترابط بين الطاقة والتنمية والبيئة«.

علي النعيمي

وزير البترول والثروة المعدنية، ال�ضعودية

فتحًا  يمثل  والتنمية  للبيئة  العربي  »المنتدى 

ال�ضاغل  ال�ضغل  اأ�ضبح  مجال  في  رائعًا  عربيًا 

للعالم كله«.

�شليمان الحرب�س

المدير العام ل�ضندوق الأوبك للتنمية الدولية

الوثائقية  والأفالم  التقارير  دائمًا  اأ�ضتخدم  »اأنا 

وذلك  لطالبي،  محا�ضراتي  في  ــد«  »اأف من 

في  المناخ  تغير  ــار  واآث البيئة  و�ضع  لإي�ضاح 

ثري  مرجع  اأنها  اأثبتت  لقد  العربية.  البلدان 

لدار�ضي  اإلهام  وم�ضدر  الموثوقة  بالمعلومات 

المنطقة العربية«.

كير�شتين فرت�شي

مركز درا�ضات ال�ضرق الأدنى والأو�ضط، جامعة ماربورغ، األمانيا

شهادات



حقائـق عن المنتدى العربي للبيئـة والتنميـة

Cooperating Regional and International Organizationsمنظمـات إقليميـة ودوليـة متعاونـة

تتوخى  ل  م�ضتقلة  منظمة  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى   •
وو�ضائل  المدني  والمجتمع  والأكاديميين  الأعمال  قطاع  تجمع  الربح، 

م�ضترك  جهد  في  القرار،  و�ضانعي  العامة  الموؤ�ض�ضات  مع  العالم، 

لمواجهة التحديات البيئية.

يحكم عمل المنتدى العربي للبيئة والتنمية مجل�س اأمناء ي�ضم خبراء   •
و�ضانعي  والعــالم  الأعمال  قطاعات  في  وقادة  مرموقين  بيئيين 

القرار.

البرامج  رعاية  الأع�ضاء،  وم�ضاهمات  ا�ضتراكات  من:  »اأفد«  تمويل  ياأتي   •
والن�ضاطات، الدخل من �ضندوق الوديعة. اأي دخل اإ�ضافي يتم ا�ضتخدامه 

في ن�ضاطات جديدة اأو برامج قائمة اأو ي�ضاف الى �ضندوق الوديعة.

ت�ضت�ضيف العا�ضمة اللبنانية بيروت الأمانة العامة لـ »اأفد«، حيث تتمتع   •
بح�ضانات وامتيازات المنظمات الدولية.

للبيئة،  المتحدة  الأمم  لبرنامج  الحاكم  المجل�س  في  مراقب  ع�ضو  »اأفد«   •
الدول  وجامعة  المناخ،  تغير  حول  الطارية  المتحدة  الأمــم  واتفاقية 

بين  من  البيئة،  �ضوؤون  عن  الم�ضوؤولين  العرب  الوزراء  ومجل�س  العربية، 

هيئات اأخرى.

ي�ضم »اأفد« في ع�ضويته اأكثر من مئة موؤ�ض�ضة رائدة في المنطقة العربية،   •
المدني.  والمجتمع  والعالم  والجامعات  الأعمال  قطاعات  الى  تنتمي 

بالبيئة  المعنية  والقليمية  الحكومية  الهيئات  من  مجموعة  ي�ضم  كما 

و�ضناديق التنمية ب�ضفة اأع�ضاء مراقبين.

اعترافًا  اكت�ضب  الذي  ال�ضنوي  التقرير  هو  لـ»اأفد«  الرئي�ضي  المنتج   •
واأ�ضبحت  العربية،  البيئة  حال  عن  الأهــم  المرجع  باعتباره  عـالميًا 

ال�ضالحية  والبرامج  ال�ضيا�ضات  من  كثير  في  الرئي�ضي  العن�ضر  تو�ضياته 

الأخ�ضر،  القت�ضاد  اأي�ضًا:  »اأفد«  برامج  تغطي  العربية.  المنطقة  في 

الم�ضوؤولية البيئية لقطاع الأعمال، التربية والتوعية البيئية.

�ضيا�ضات  حول  القليمية  والهيئات  الحكومات  الى  الم�ضورة  »اأفد«  يقدم   •
الأخ�ضر  والقت�ضاد  المناخ  بتغير  يتعلق  ما  في  خا�ضة  والتنمية،  البيئة 

والحوكمة. وقد �ضاهم »اأفد« في المفاو�ضات واعداد التو�ضيات لأكثر من 

200 موؤتمر وتقرير على ال�ضعيدين القليمي والدولي.

يتعاون »اأفد« في تنفيذ برامجه مع منظمات دولية واإقليمية، منها: البنك   •
الدولي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة العمل الدولية، لجنة الأمم 

للتنمية  الأوبك  �ضندوق  اآ�ضيا،  لغرب  والجتماعية  القت�ضادية  المتحدة 

الدولية، البنك ال�ضالمي للتنمية، ال�ضندوق الكويتي للتنمية.

مجل�س اأمناء »اأفـد« مجتمعًا في المنامة

موؤتمر »اأفــد« ال�ضنوي

تقارير »اأفــد« ال�ضنوية

تقارير »اأفــد« في الموؤتمرات الدولية
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يف  للمياه  العربية  الأكادميية  ت�شارك 

الذي  ال�شاد�س للمياه  العاملي  املنتدى 

ت�شت�شيفه مدينة مر�شيليا الفرن�شية 

»حان  �شعار  حتت  )مار�س(   اآذار  يف 

وقت احللول« بعدما مت تكليفها طرح 

الذي  الثالث  الإقليمي  العربي  الهدف 

يتعلق باإيجاد حلول عملية ل�شتخدام 

امل�شادر غري التقليدية للمياه.

العربية ككتلة واحدة  الدول  وت�شمل 

العربي  الوزاري  املجل�س  بقيادة 

الدول  جامعة  عن  املنبثق  للمياه 

العاملي  املنتدى  ويعترب  العربية. 

ثالث  كل  تنظيمه  يتم  الذي  للمياه، 

حول  الأكرب  الدويل  الجتماع  �شنوات، 

املراحل  يف  مت  وقد  العامل.  يف  املياه 

العمل  اأولويات  حتديد  التح�شريية 

للقيا�س  قابلة  اأهداف  اإىل  وترجمتها 

ليتم اإيجاد احللول املنا�شبة لها.

للمياه،  العربية  الكادميية  وتتوىل 

م�شوؤولية  اأبوظبي،  يف  ومقرها 

الإقليمي  العربي  الهدف  تن�شيق 

املتو�شط  املدى  على  »العمل  الثالث 

بدائل  لتحديد   )2020 )بحلول 

وحلول عملية ل�شتخدام امل�شادر غري 

على  الرتكيز  مع  للمياه،  التقليدية 

ا�شتخدام الطاقة املتجددة يف التحلية 

ومعاجلة املياه ملقابلة الطلب املتزايد 

على املياه يف الوطن العربي«. 

الدكتورة  الأكادميية  ملديرة  ووفقًا 

القا�شمي، وهي ع�شو جمل�س  اأ�شماء 

يوفر  الهدف  هذا  فاإن  »اأفد«،  اأمناء 

على  ال�شوء  لإلقاء  ممتازة  فر�شة 

التوجه  يف  العربي  العامل  م�شاهمة 

املياه  مل�شاكل  ناجحة  حلول  نحو 

والإقليمية.  العاملية  امل�شتويات  على 

م�شاف  العربية  املنطقة  وحتتل 

با�شتئثارها  املياه،  حتلية  يف  الريادة 

الطاقة  من  املئة  يف   60 من  باأكرث 

العامل.  يف  املحالة  للمياه  الإنتاجية 

يف  الو�شع  هذا  ا�شتمرار  ويرجح 

عربية  دول   10 تاأتي  اإذ  امل�شتقبل، 

�شمن الدول الع�شرين الأوىل يف العامل 

من حيث الإنتاج املتوقع خالل الفرتة 

  .2016-2008

التعاون  جمل�س  دول  بع�س  ويف 

ُعمان  مثل  العربية،  اخلليج  لدول 

وقطر والإمارات، تقدر معدلت اإعادة 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  ا�شتعمال 

التزام  املئة، مع  املعاجلة بنحو 70 يف 

يف   100 اإىل  الن�شبة  هذه  بزيادة  قوي 

املئة يف بع�س املناطق مثل اأبوظبي. 

تديرها  التي  اجلل�شة  توفر  و�شوف 

خالل  للمياه  العربية  الأكادميية 

فر�شة  ال�شاد�س  العاملي  املنتدى 

التطورات  هذه  على  ال�شوء  لت�شليط 

تبادل  وت�شجيع  العربية،  املنطقة  يف 

ومناطق  العربية  الدول  بن  اخلربات 

اأخرى يف العامل تواجه حتديات مماثلة. 

الأكادميية العربية للمياه ع�ضو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

االأكادميية العربية للمياه: اال�ضتفادة من امل�ضادر غري التقليدية للمياه والطاقة املتجددة

والت�شالت    الت�شويق  لوكالة  التنفيذي  الرئي�س  غ�شوب،  جوزف  نال 

MENACOM  الع�شو يف »اأفد«، لقب رجل العام ل�شنة 2011  من خالل 
جملة الت�شالت والأعمال ال�شهري�ة ArabAd.  وتقوم بعملية الإختيار 

جلنة من كبار حمرري املجلة  برئا�شة النا�شر وليد ق�زي.

�شناعة  الرائدة يف  غ�ش�وب من بن ال�شخ�شيات   ArabAd  اخت�ارت

العربي منذ  العامل  الت�شالت يف  جمال  يف  الإعالن، ل�شجله احلافل 

ان�شمامه اىل القطاع عام 1980 .

يف منت�شف الت�شعينات، اأ�ش�س غ�شوب �شركة Team. ويف العام 1999، 

 ،Team العالنية  25 يف املئة  من )Y&R( ا�شرتت وكالة يونغ وروبيكام

وقت  يف  و�شرائها »اإنرتماركت�س«    Team-Y &R ازده��ار  اإىل  اأدى  مما 

لحق. عام 2008، باعت الوكالة 60 يف املئة من اأ�شهمها ومت تغيري عالمتها 

و�شبكة  من 1200 موظف،  اأكرث  ولديها   .MENACOM  التجارية اإىل

اأفريقيا. و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  دولة يف   17 مكتبًا يف   من 57 

موؤ�ش�شة دبي  اأم��ن��اء  وع�شو جمل�س  ل��الع��الن،  العاملي للجمعية الدولية  اأن غ�شوب هو الرئي�س  ُي��ذك��ر 

لالإعالم، ورئي�س جمل�س العمل اللبناين يف الإمارات. وهو ع�شو يف جمل�س اأمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

ل�دورة �شابق�ة.

MENACOM  ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

 رئي�س »ميناكوم« يفوز بلقب »رجل العام« 

فيليب�س االأوىل

يف االإدارة امل�ضوؤولة

ل�ضل�ضلة االإمدادت

مل�ضتثمري  الهولندية  اجلمعية  كرمت 

�ضركة   )VBDO( امل�ضتدامة  التنمية 

يف  لإجنازاتها  تقديرًا  »فيليب�س«، 

الإمدادات.  ل�ضل�ضلة  امل�ضوؤولة  الإدارة 

بني  الأوىل  املرتبة  يف  ت�ضنيفها  ومت 

اأربعني �ضركة هولندية.

اأعلى  »فيليب�س«  حققت  ال�ضنة  هذه 

 56 م�ضجلة  الآن،  حتى  لها  عالمة 

يعادل  ما  حمتملة،  نقطة   59 من  نقطة 

ال�ضنوات  وخالل  املئة.  يف   95 ن�ضبة 

اخلم�س املا�ضية، اأظهرت نقاطها تقدمًا 

اإىل   2006 عام  املئة  يف  من 62  م�ضتمرًا، 

93 يف املئة عام 2010. 

على  عزمها  »فيليب�س«  اأعلنت  وقد 

�ضمن  ال�ضتدامة  دمج  يف  ال�ضتمرار 

ال�ضرتاتيجية ال�ضاملة لل�ضركة.

فيليب�س ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�ضاركت جامعة اخلليج العربي يف املوؤمتر ال�ضنوي الثاين الذي عقدته �ضبكة الحتاد 

الأوروبي وجمل�س التعاون للطاقة النظيفة يف العا�ضمة الإماراتية اأبوظبي، بهدف 

تعزيز امل�ضالح امل�ضرتكة والتعاون ال�ضرتاتيجي بني الحتاد الأوروبي ومنطقة دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

للطاقة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  الأوروبي  الحتاد  »�ضبكة  اأن  اإىل  ي�ضار 

النظيفة« متثل حتالفًا ي�ضعى اإىل اإن�ضاء وت�ضغيل وتعزيز ون�ضر املعلومات واملقرتحات 

وال�ضرتاتيجيات امل�ضتدامة ب�ضاأن الطاقة النظيفة. 

جامعة اخلليج العربي ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

جامعة اخلليج العربي لطاقة نظيفة
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كربى  »اأفريدا«،  �شركة  قامت 

البيئية  ال�شركات يف جمال احللول 

بافتتاح  املنطقة،  م�شتوى  على 

مرفق حديث للعمليات يف منطقة 

حمد  بح�شور  اأبوظبي،  يف  امل�شفح 

اإدارة  ملركز  العام  املدير  العامري 

النفايات � اأبوظبي، ومي�شرة �شّكر 

رئي�س جمل�س اإدارة »اأفريدا«. تبلغ 

مربع،  األف مرت   27 املرفق  م�شاحة 

املرافق  اأكرب  اأحد  يعترب  بحيث 

البيئية على م�شتوى املنطقة. 

»تفخر  �شّكر:  مي�شرة  وقال 

يف  الرائد  الإجناز  بهذا  �شركتنا 

خطوة  ي�شكل  الذي  اأبوظبي، 

حر�شنا  مدى  تعك�س  نوعية 

ممكن  م�شتوى  اأرقى  تقدمي  على 

العا�شمة  يف  البيئية  احللول  من 

بالتعاون  نعمل  ونحن  الإماراتية. 

النفايات  لإدارة  اأبوظبي  مركز  مع 

يف  الإمارة  ريادة  خطى  لت�شريع 

هذا املجال، وحتقيق هدفها املتمثل 

مكانة  اأبوظبي  مدينة  احتالل  يف 

اأنظف خم�س مدن  مرموقة �شمن 

ال�شنوات  غ�شون  يف  العامل  يف 

القليلة املقبلة«.

و�شيوؤوي مرفق العمليات اجلديد 

»اأفريدا«  مركبات  اأ�شطول  كامل 

خدماته  و�شيقدم  اأبوظبي،  يف 

قائمة  وت�شمل  ال�شاعة.  مدار  على 

ت�شيريها  �شيجري  التي  العمليات 

»اأفريدا«  حلول  جممل  املركز  يف 

م�شتودع  يدعمها  التي  البيئية، 

ومركز  مبراآب  مزود  للعمليات 

الآليات  ل�شيانة  وموقع  انطالق 

لفرق  ومكاتب  للتخزين  ووحدات 

ال�شركة يف جمال الإدارة والأن�شطة 

والدعم  والعمليات  التجارية 

التقني والدعم الفني.

اأفريدا ع�ضو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»اأفريدا« تفتتح مرفق عمليات  

يف منطقة امل�ضفح 

دليل ان�ضاء امل�ضاتل احلرجية يف لبنان

 )AFDC( والتنمية  احلرجية  الرثوة  جمعية  اأ�ضدرت 

من  بدعم  لبنان،  يف  حرجية  م�ضاتل  لإن�ضاء  دلياًل 

تعاون  مركز  مع  وبالتن�ضيق  والبيئة  الزراعة  وزارتي 

الطبيعة  ل�ضون  العاملي  لالحتاد  التابع  املتو�ضط  البحر 

الأول  جزئني:  من  الدليل  يتاألف   .)IUCN-Med(

البذور  جتميع  لعمليات  اًل  مف�ضّ تف�ضريًا  يت�ضمن 

اأما  وغر�ضها.  ال�ضتول  واإنتاج  وتخزينها،  ومعاجلتها 

لن�ضر  بروتوكوًل   30 نحو  اإىل  فيتطرق  الثاين  اجلزء 

الأجنا�س املحلية لأ�ضجار ت�ضاعد على اإحياء 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�ضاد االأخ�ضر يف �ضورية

يف  البيئة  ل�ضوؤون  الدولة  وزارة  نظمت 

واملنتدى  ال�ضكوا  مع  بالتعاون  �ضورية، 

العربي للبيئة والتنمية وبطريركية الروم 

الأرثوذك�س، ندوة متابعة مل�ضروع التحول 

�ضورية،  يف  الأخ�ضر  القت�ضاد  نحو 

)يناير(  الثاين  كانون   29 يف  وذلك 

املعنية  الوزارات  عن  ممثلني  بح�ضور 

وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية واملالية.

مدير  من�ضور  ملحم  الور�ضة  افتتح 

اأهمية  على  �ضدد  الذي  »�ضوا«،  م�ضروع 

على  الأخ�ضر  القت�ضاد  نحو  التحول 

العاملية.  القت�ضادية  ال�ضعوبات  رغم 

وعر�س التح�ضريات الوطنية والإقليمية 

ال�ضكوا،  تقودها  التي   20+ ريو  ملوؤمتر 

واخلطوات املقبلة ما بعد ريو. ومت عر�س 

عن  »اأفد«  اأعده  الذي  الوثائقي  الفيلم 

املنطقة  يف  الأخ�ضر  القت�ضاد  فر�س  

الأخ�ضر«.  »التغيري  بعنوان  العربية 

للتقرير  عر�ضًا  احللبي  هبة  قدمت  كما 

حول  املنتدى  اأ�ضدره  الذي  الأخري 

العربية.  املنطقة  يف  الأخ�ضر  القت�ضاد 

م�ضاهمات  عن  نهار  رويدا  وحتدثت 

القت�ضاد  نحو  التحول  يف  البيئة  وزارة 

قوانني  جملة  خالل  من  الأخ�ضر 

ال�ضدور.  طريق  يف  هي  اأو  �ضدرت 

تو�ضيات  مبناق�ضة  الندوة  وانتهت 

الأخ�ضر  القت�ضاد  حول  »اأفد«  موؤمتر 

ال�ضعيد  على  تطبيقها  وامكانية 

تدريبية  ور�س  تنظيم  ودر�س  الوطني، 

القطاعات. ملختلف  اخت�ضا�ضية 

22 حمطة لتحلية املياه اجلوفية بالطاقة ال�ضم�ضية يف اأبوظبي

اأجنزت هيئة البيئة يف اأبوظبي اإن�شاء 

اجلوفية  املياه  لتحلية  حمطة   22

الطاقة  با�شتخدام  امللوحة  العالية 

ال�شم�شية، وذلك �شمن خطة لإقامة 

بالطاقة  تعمل  حتلية  حمطة   30

ال�شم�شية منت�شرة يف الإمارة.

تقنية  املحطات  هذه  يف  ت�شتخدم 

لت�شغيل  ال�شم�شية  الطاقة  جتميع 

تقنية  على  تعتمد  حتلية  وحدات 

اأغ�شية التنا�شح العك�شي املتطورة. 

ول تزال الهيئة تدر�س هذه التقنية 

وتقليل  كفاءتها  لتح�شن  اجلديدة 

الكلفة والآثار البيئية.

الأمن  املبارك،  خليفة  رزان  واأكدت 

هذه  اإن�شاء  اأن  البيئة،  لهيئة  العام 

الهيئة  توجه  اإطار  يف  جاء  املحطات 

الطاقة  م�شادر  ا�شتخدام  لتبني 

املياه  واإنتاج  التحلية  يف  املتجددة 

اجلويف  املخزون  ا�شتخدام  وزيادة 

العايل امللوحة.

يهدف  امل�شروع  هذا  اأن  اإىل  واأ�شارت 

لتنمية  الالزمة  املاء  توفري  اإىل 

م�شادر  وتوفري  الطبيعية  املراعي 

فيها  تتواجد  التي  للمناطق  الغذاء 

لرتفاع  نظراً  الربية،  احليوانات 

درجة ملوحة املياه اجلوفية يف هذه 

للطاقة  م�شادر  غياب  ويف  املناطق 

التقليدية.

املحطات  هذه  ت�شميم  مت  وقد 

مع  تعمل  بحيث  عالية  بكفاءة 

عند  وتتوقف  ال�شم�س  �شطوع 

تخزين  اإىل  حاجة  دون  من  الغروب 

لالإ�شاءة  اإطار حمدود  يف  اإل  للطاقة 

اأو ت�شغيل اأجهزة التكييف.

غالون   1100 نحو  حمطة  كل  تنتج 

من املياه العذبة يف ال�شاعة، وتعمل 

ملدة ترتاوح بن 6 و8 �شاعات يوميًا، 

اإن�شاء بحريات  وت�شتخدم مياهها يف 

ا�شطناعية وقنوات مائية ت�شتخدم 

كم�شارب للحيوانات الربية، ويف ري 

النباتات  تاأهيل  واإعادة  امل�شطحات 

اإكثار  وبالتايل  الطبيعية  الربية 

احليوانات الربية يف املناطق النائية.

هيئة البيئة ـ اأبوظبي ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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مو�ضى  جبل  حماية  جمعّية  نّظمت 

ت�ضاورّية  عمل  ور�ضة   )APJM(

القرى  اأبناء  فيها  �ضارك  وتفاعلّية، 

الواقعة �ضمن املحيط احليوّي للمحمية. 

الدارة  خّطة  م�ضروع  خاللها  وعر�ضت 

الع�ضر  لل�ضنوات  للمحمّية  التنموية 

 MAVA موؤ�ض�ضة  من  املدعوم  املقبلة، 

ال�ضوي�ضرّية ومكتب اليون�ضكو يف لبنان، 

وم�ضروع تقييم التنّوع البيولوجي ور�ضده 

)BIOM( املدعوم من ال�ضفارة ال�ضبانّية 

واملقر الرئي�ضي لليون�ضكو يف باري�س. 

لنتائج  ل  مف�ضّ عر�س  الور�ضة  خالل  قّدم 

من  فريق  اأجراها  التي  العلمّية  البحوث 

من  مو�ضى  جبل  حممّية  يف  اخلرباء 

البيولوجي  التنّوع  تقييم  م�ضروع  خالل 

اأهّمّية  امل�ضروع  هذا  اأبرز  وقد  ور�ضده. 

للجبل  املحّلّي  الرتاث  على  احلفاظ 

احليوّي.  املحيط  حممّية  م�ضمى  حتت 

الدارّية  اخلّطة  اجراءات  وعر�ضت 

و�ضعها  يتّم  التي  الأمد،  الطويلة 

ان جرادي. بالتعاون مع الدكتور غ�ضّ

من  للحا�ضرين  النقا�س  باب  وفتح 

جلبل  الرئي�ضّية  احليوّية  املناطق  �ضكان 

الذهب  ونهر  يح�ضو�س  ومنها  مو�ضى، 

فعربوا  الرتم�س.  وجورة  وغباله  وقهمز 

عن روؤيتهم ملا يتمّنون اأن تقّدمه املحمّية 

اإىل املجتمع املحلّي.

واأعلن اأحد حمّبي امل�ضي يف جبل مو�ضى 

اأنه وزوجته ا�ضتوحيا من عائلة طبا�ضني 

زياراتهما  احدى  خالل  اكت�ضفاها 

للمحمّية، �ضخ�ضّية �ضي�ضتخدمانها يف 

عن  لالأطفال  م�ضورة  روايات  جمموعة 

مو�ضى.  جبل  يف  طب�ضون«  »مغامرات 

الثديية  احليوانات  من  نوع  والطب�ضون 

التي باتت نادرة يف لبنان.

جمعية حماية جبل مو�ضى ع�ضو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

م�شكلة  جتاهل  ممكنًا  يعد  مل 

دول  يف  للمياه  املفرط  اال�ضتهالك 

اإذ  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

للفرد  املياه  ا�شتهالك  يتخطى 

معدل  والإمارات  ال�شعودية  يف 

ال�شتهالك العاملي باأكرث من 80 يف 

واإن  وُعمان  قطر  يف  وكذلك  املئة، 

مبعدلت اأدنى.

كومباين«  اآند  »بوز  ت  ح�شّ وقد 

حكومات دول املجل�س على اتخاذ 

من  للحد  اخلطوات  من  جمموعة 

الطلب على املياه وزيادة اإمدادات 

مياه ال�شرب، منها اإ�شالح التعرفة 

من  واحلّد  امل�شتهلكن  وتوعية 

واعتماد  الزراعي  ال�شتخدام 

تقنيات جديدة يف الري والتحلية. 

ورّجحت ال�شركة اأن ت�شتثمر دول 

املجل�س اأكرث من 100 بليون دولر 

 2011 عامي  بن  املياه  قطاع  يف 

جزء  �س  يخ�شّ اأن  على  و2016، 

لتح�شن  ال�شتثمارات  هذه  من 

با�شتخدام  املياه،  حتلية  تقنيات 

و�شائل  اأو  ال�شم�شية  الطاقة 

فر�س  ذلك  يوفر  و�شوف  اأخرى. 

مهارات  تتطلب  للمواطنن  عمل 

عالية. 

اأ�شدرته  جديد  تقرير  واأ�شار 

على  اأن  اإىل  كومباين«  اآند  »بوز 

ن�شبة  ترفع  اأن  املجل�س  دول 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  ا�شتخدام 

الثلث  نحو  تكّلف  التي  املعاجلة، 

اإذ  املحالة،  املياه  بكلفة  مقارنة 

مثل  لعمليات  جيد  بديل  اأنها 

ورّي  اخل�شراء  امل�شاحات  �شيانة 

وتربيد  الغذائية،  غري  املحا�شيل 

املناطق ومعدات توليد الطاقة يف 

املن�شاآت ال�شناعية.

ومع جتاوز النمو ال�شكاين اثنن 

التو�شع  ظل  ويف  �شنويًا،  املئة  يف 

يقّر  املنطقة،  لقت�شادات  ال�شريع 

اخلليجية  احلكومات  من  عدد 

املعدلت  حتمل  اإمكان  بعدم 

احلالية املرتفعة ل�شتهالك املياه. 

وبداأ بع�شها اتخاذ تدابري ملعاجلة 

ال�شعودية  توقف  منها  امل�شكلة، 

املزارعن  من  القمح  �شراء  عن 

 ،2016 �شنة  بحلول  املحلين 

وتقلي�س  زراعته  عن  لثنيهم 

العبء الذي تفر�شه الزراعة على 

املوارد املائية.

اإىل  العاملية  ال�شركة  ولفتت 

ميكن  التي  احللول  من  عدد 

خاللها  من  اخلليجية  احلكومات 

املياه،  اإمدادات  ا�شتدامة  �شمان 

الذي  الزراعة  قطاع  اإ�شالح  مثل 

املياه  من  املئة  يف   80 ي�شتنزف 

اأن  علمًا  املنطقة،  يف  امل�شتهلكة 

املحلي  الناجت  م�شاهمته قليلة يف 

الإجمايل لكل دولة.

�شاأن  من  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 

الأجواء  ُتهيئ  اأن  التوعية اجليدة 

لإ�شالح هيكل التعرفة، فال يجوز 

اخلليجية  احلكومات  تتحمل  اأن 

تكالي�ف ا�شتهالك املياه، بل يجب 

اأ�شا�س  على  الت�شعري  يكون  اأن 

ال�شتهالك.

بوز اآند كومباين ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

100 بليون دوالر ا�ضتثمارات متوقعة 

ملعاجلة �ضح م�ضادر املياه يف اخلليج

»حماية جبل مو�ضى«  تتعاون مع املجتمع املحلي

»جن�رال  �ش�رك�ة  ع�ر�شت 

التقنيات  من  اإلكرتيك« جمموعة 

خالل  الطاقة،  قطاع  يف  املتطورة 

ومعر�س  موؤمتر  يف  م�شاركتها 

الأو�شط  ال�شرق  يف  واملاء  الكهرباء 

)Power Gen 2012(، الذي اأقيم 

�شعار  حتت  احلدث  نظم  املا�شي.  ال�شهر  للمعار�س  الدويل  قطر  مركز  يف 

اأهمية  على  ال�شوء  م�شلطًا  الطاقة«،  حتديات  ملواجهة  جديدة  »حلول 

حتقيق ال�شتدامة وتعزيز الكفاءة يف عمليات توليد الطاقة الكهربائية. 

للطاقة«  اإلكرتيك  »جرنال  ل�  التنفيذي  الرئي�س  اأني�س،  جوزيف  وقال 

اأهم  من  الطاقة  توليد  عمليات  كفاءة  تعزيز  »يعترب  الأو�شط:  ال�شرق  يف 

التقنية  احللول  مبجموعة  فخورون  ونحن  امل�شتدام،  النمو  حمركات 

املبتكرة التي قمنا بتطويرها والتي ي�شتفيد منها عمالوؤنا من القطاعن 

ال�شرورية  الطاقة  موارد  على  املتنامي  الطلب  تلبية  يف  واخلا�س  العام 

لتحفيز النمو ال�شتثنائي الذي حتققه قطر على جميع امل�شتويات«.

اأكرث نظاف�ة  املتط�ورة حتت �شعار »تقنيات  اإلكرتيك« حلولها  قدمت »جرنال 

 FlexEfficiency 50 ومرونة وكفاءة«، مبا يف ذلك نظام الدورة املركبة اجلديد

الذي يجمع بن الغاز الطبيعي وموارد الطاقة املتجددة لإنتاج طاقة كهربائية 

اأكرث نظافة واقت�شادية ومب�شتويات كفاءة عالية. 

جرنال اإلكرتيك ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»جرنال اإلكرتيك« ت�ضلط ال�ضوء على اأحدث 

تقنيات توليد الطاقة
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الطب�سون يف جبل مو�سى
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حماد �شما�س )ظفار(

تتميز حمافظة ظفار يف �سلطنة ُعمان بغطاء 

غابي كثيف ي�سم �أكرث من 750 نوعًا نباتيًا 

حمليًا، 50 منها م�ستوطن ال يعي�ش يف �أي مكان �آخر من 

�لعامل. وحتوي �لغابات �لطبيعية يف ريف ظفار �أكرث من 

75 يف �ملئة من �لتنوع �لبيولوجي يف ُعمان، وتعترب موردً� 

طبيعيًا مهمًا، �إذ وفرت لل�سكان معظم �حتياجاتهم. و�أدت 

�لتنمية �ل�ساملة �لتي �سهدتها �لبالد منذ �لعام 1970 �إىل 

حت�سن ملحوظ يف �لو�سع �ملعي�سي و�ل�سحي للُعمانيني، 

مع ��ستمر�ر تز�يد �ل�سغط �ل�سكاين على �ملو�رد �لطبيعية 

�ملتجددة كاملياه و�لغابات و�لرثوة �ل�سمكية.

تغطي هذه �لغابات م�ساحة 53 �ألف هكتار، وت�سم ما 

يقدر بنحو 200 مليون �سجرة، ��ستنادً� �ىل �لكثريي عام 

1996، �لذي ذكر �أن كثافة �لغطاء �لنباتي يف جبل �لقر� بلغ 

3983 نبتة يف �لهكتار. و�أ�سارت �ال�سرت�تيجية �لوطنية 

حلماية �لبيئة �لُعمانية عام 1995 �ىل تناق�ش م�ساحة 

�لغابات �لطبيعية يف ريف ظفار �ىل 35 �ألف هكتار، ما يقدر 

بنحو 140 مليون �سجرة. ونظرً� �ىل تدهور هذه �لغابات 

بن�سبة 7 يف �ملئة �سنويًا خالل �لفرتة من 1996 �ىل 2011، فان 

ذلك يعني خ�سارة نحو 80 يف �ملئة من م�ساحة �لغابات �لتي 

كانت موجودة يف جبال ظفار عام 1989، �أي �أن م�ساحتها 

حاليًا تقل�ست �ىل نحو ع�سرة �آالف هكتار، ما يقدر بنحو 40 

مليون �سجرة من �الأنو�ع �لغابية �ملحلية.

تقل�ست م�ساحات �لغابات ب�سكل مت�سارع يف جبال 

ظفار، وتعر�ش �لعديد من �الأ�سناف �لنادرة لالنقر��ش، 

وتدنت قدرة �الأ�سجار على �لتكاثر �لطبيعي وتكوين �لبذور. 

ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي �ىل �لرعي �ملبكر و�لرعي �جلائر، 

و�ىل �قتالع �الأ�سجار ال�ستعمالها يف مهنة �لتحطيب 

وبناء �لبيوت قدميًا من فروع �الأ�سجار، وكذلك ب�سبب 

تو�صع الن�صاط العمراين يف جبال ظفار. فمنذ منت�صف 

�ل�سبعينات بد�أ �ملو�طنون يف �لريف �ال�ستحو�ذ على 

م�ساحات �ملر�عي و�لغابات لال�ستخد�م �ل�سكني، بينما �أخذ 

مكتب وزير �لدولة وحمافظ ظفار على عاتقه م�سوؤولية 

تناق�ضت م�ضاحة الغابات يف جبال 

حمافظة ظفار الُعمانية من 53 األف 

هكتار اىل 10 اآالف هكتار يف 23 عامًا.

فما احللول املطروحة ال�ضتعادة هذه 

الرثوة الطبيعية؟

هل ُت�شتعاد غابات   ظفار؟

ال�صورة:

متنزهان يلتقطان �ضورًا 

يف وادي دربات يف �ضاللة. 

وُتلقب �ضاللة »واحة ُعمان«، 

وهي تقع يف حمافظة ظفار 

وت�ضتقطب ال�ضياح من بلدان 

اخلليج ب�ضكل خا�ص خالل 

»خريفها« املاطر الذي ميتد 

من منت�ضف متوز )يوليو(

 اىل اأيلول )�ضبتمرب(

علي  عي�سى  بن  حماد  �لدكتور 

�لبيئة  د�ئرة  مدير  �سما�ش 

حمافظة  يف  �ملناخية  و�ل�سوؤون 

ظفار يف �سلطنة ُعمان.
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توزيع �الأر��سي يف �لريف على �مل�ستحقني. و�أ�سارت در��سة 

نفذتها وز�رة �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية �سابقًا عام 1995 �ىل 

وجود 5289 جتمعًا �سكانيًا يف �ملناطق �لرعوية، ما �أدى �ىل 

حتويل �لغابات مناطق جرد�ء، فازد�دت معدالت �لتبخر 

و�نخفا�ش م�ستوى �ملياه �جلوفية.

ا�ضتطالع ميداين

للوقوف على �لو�سع �حلايل لغابات ظفار، مت �لقيام بزيار�ت 

ميد�نية و�إجر�ء ��ستبيان يف بع�ش نيابات �ملحافظة خالل 

�سهر متوز )يوليو( 2011. وكان من �سمن �لفقر�ت �الأ�سا�سية 

ترتيب ع�سر نباتات تعترب �الأكرث �أهمية وفق ��ستخد�مها من 

قبل �ملو�طنني يف كل منطقة. ومن �الأ�سئلة يف �ال�ستبيان: 

ما هي �أ�سباب �نح�سار �الأ�سجار؟ وما هي �حللول �لكفيلة مبنع 

��ستمر�ر تدهور �لغابات يف ريف ظفار؟

قمُت بجوالت ميد�نية �ىل مو�قع خمتلفة، برفقة 

مو�طنني ترت�وح �أعمارهم بني 18 و�أكرث من 80 �سنة. 

ويالحظ �فتقار تلك �ملناطق �ىل �الأ�سجار، وت�سحر معظمها، 

و�نت�سار �الآفات �حل�سرية بكرثة. ويرى �ملرء ح�سرة حفار 

�خل�سب و�لنمل �الأبي�ش تقتات على �الأ�سجار �خل�سر�ء 

و�لياب�سة �ىل درجة �إز�لتها من �لوجود.

�أخربين �ملو�طنون يف نيابات طيطام وقريون حريتي 

وزيك وجحنني �أن �الأ�سجار كانت كثيفة جدً� قبل �أربعني 

عامًا، بل كانت مرت��سة بحيث ي�سعب عبور �أي �سخ�ش 

بينها، �إذ كانت �مل�سافة بني �سجرة و�أخرى �أقل من ن�سف مرت 

يف �لكثري من �الأماكن. و�أ�سارو� �ىل �أنهم كانو� ي�ستخدمون 

�أ�سجارً� مثل �لتني �لربي و�مليطان و�مل�سط يف جتميع مياه 

�ل�سباب خالل ف�سل �خلريف يف �أحو��ش تو�سع حتت تلك 

�الأ�سجار. وب�سبب �نح�سار �لغابات ��سطرت �حلكومة �إىل 

�العتماد على حتلية مياه �لبحر لتغطية �لعجز يف �إمد�د�ت 

�ملياه ملعظم �سكان �لواليات �ملذكورة.

و�عترب �ملو�طنون �أن من �سمن �أ�سباب �لت�سحر �لرعي 

�جلائر ب�سبب زيادة �أعد�د �ملا�سية، م�سريين �ىل �أن �أعد�د 

�الأبل تزد�د باأكرث من 20 يف �ملئة �سنويًا بينما تزد�د �أعد�د 

�الأبقار باأكرث من 30 يف �ملئة، ف�ساًل عن �نت�سار �الآفات 

�حل�سرية وقلة �الأمطار مما يوؤدي �ىل يبا�ش �الأ�سجار.

بينت نتائج �ال�ستبيان �أن �أهم �الأ�سجار ��ستخد�مًا لدى 

�ملو�طنني يف جبال ظفار هي نحو 20 نوعًا نباتيًا غابيًا هي 

)باللغة �لعربية و�للهجة �جلبلية(: �مل�سط )�سغوت(، �ل�سدر 

)�ساد(، �خليمر )خيري(، �لعيلوب )عيجوب(، �خلفوت، 

�لثيمر �أو �ل�سمغ �لعربي )ثوور(، �مليطان )موطني(، 

�لتني �لربي )طيق وغي�سيت(، �ل�سوقوف )�سيقوف(، 

�ملديجة )عقر(، �لزركيم )زركني(، �الأتف )�أوث(، 

�لهيباك )هيوك(، �ل�سبار )�سوور(، �لكيليت، �لديرفيت 

)زيرفيت(، �اليرير )�أرير(، �ل�سربيث.

وتعترب �سجرة �مل�سط �ل�سجرة �ل�سائدة يف جبال ظفار، 

حيث �أحرزت يف �ال�ستبيان �ملرتبة �الأوىل يف ر�أي �ملو�طنني 

يف جميع واليات �سل�سلة جبال ظفار �ل�ست )واليات 

�صلكوت ورخيوت و�صاللة وطاقة ومرباط و�صدح( كاأهم نوع 

نباتي غابي حملي ذي ��ستخد�م و��سع. وتغطي هذه �الأ�سجار 

�أكرث من 70 يف �ملئة من جممل م�ساحات �لغطاء �لنباتي يف 

ريف ظفار.

حلول لال�ضتدامة

نتيجة ال�ستمر�ر منهجية مبد�أ »�ل�سوق �أواًل«، مع �عتبار 

�لغطاء �لغابي يتناق�ش ب�سكل ثابت بو�قع 7 يف �ملئة �سنويًا 

�عتبارً� من 1989 وحتى 2020، وعلى �فرت��ش �أن �ل�سيناريو 

هو عدم �تخاذ �حلكومة �أي �جر�ء�ت �إد�رية للمحافظة على 

�لنباتات و�الأ�سجار �لقائمة حاليًا، وعدم قيامها بعمليات 

راع مع قطيعه من املاعز يف 

جبل القمر،  من �ضل�ضلة جبال 

ظفار، بني �ضاللة واليمن

.
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��ستزر�ع �الأ�سجار �ملحلية �لطبيعية يف جبال ظفار ب�سكل 

مو�سع، وعدم �تخاذها �إجر�ء�ت تخفيفية حقيقية حلماية 

�لغابات من �لرعي �جلائر، عد� بع�ش �حللول �ملوقتة 

كم�سروع تقليل �أعد�د �الإبل يف ريف ظفار �لذي نفذ عامي 

2004 و2005 وف�سل يف حتقيق �أهد�فه، فاإن �أعد�د �الأ�سجار 

�سوف تتناق�ش ب�سكل مت�سارع خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة.

لقد تقل�ست م�ساحة �لغابات يف �جلبل بنحو 80 يف �ملئة، 

مما �أدى �ىل �نح�سار م�ساحة �الأ�سجار يف �سفوح �جلبال، 

وبالتايل �إىل تدهور كبري لكمية �ملياه وجودتها يف �الأحو��ش 

�جلوفية يف �جلبال و�ل�سهول �ل�ساحلية.

و�أ�سباب تاآكل �ملر�عي و�لغابات يف ريف ظفار معروفة 

للجميع، ويعزى معظمها اىل الن�صاط الب�صري، واأهمها 

�لرعي �جلائر. ومنذ ع�سرين �سنة بد�أت ح�سرة حفار �خل�سب 

تهاجم جميع �أنو�ع �أ�سجار �لتوتيات، وخا�سة �لتني �لربي، 

و�أدى ن�ساطها �لتخريبي �ىل يبا�ش �لكثري من �الأ�سجار 

�ملحلية. وتعترب هذه �حل�سرة �أحد �أبرز �ملخاطر �لطبيعية 

�لتي تهدد ما تبقى من غابات جبال ظفار. وخالل �لعام 

2011 �متد ن�ساطها �إىل �سجرة �مل�سط �ملفيدة و�لو��سعة 

�الإنت�سار يف �لريف.

ال �سك يف �أن جهود �حلكومة كبرية يف جمال �حلفاظ 

على �ملو�رد �لطبيعية. ومنذ �لعام 1991 متنح جائزة 

�ل�سلطان قابو�ش حلماية �لبيئة كل عامني الأف�سل موؤ�س�سة 

�أو فرد يهتم بحماية �لبيئة، ونالها عام 2011 �ملعهد �لنيجريي 

لبحوث �لغابات. لكن م�سوؤوليات حماية �لغابات �لطبيعية 

و��ستخد�مها موزعة بني عدة جهات حكومية، كوز�رة 

�لزر�عة و�لرثوة �ل�سمكية ووز�رة �لبيئة و�ل�سوؤون �ملناخية 

ومكتب وزير �لدولة وحمافظ ظفار ووز�رة �ل�سياحة ووز�رة 

�ملالية، ومل يتم �إجر�ء �أي تن�سيق فعال بني �جلهات �ملعنية 

خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية للحد من هذ� �لتدهور. ومبا �أن من 

�ل�سروري �أن تتكاتف �الأيدي وتت�سافر �جلهود للوقوف 

�أمام �خلطر �ملحدق بغابات جبال ظفار، فال بد من ت�سويب 

�لو�سع وتنفيذ حلول عاجلة وحلول م�ستد�مة ل�سمان بقاء 

�لغابات �لوطنية.

ولعل �أهم �حللول �لعاجلة هي �الآتية:

ـ  �إن�ساء جلنة عليا من �لوز�ر�ت �ملذكورة و�أع�ساء جمل�ش 

�ل�سورى للواليات �ملت�سررة وبع�ش �لباحثني يف هذ� 

�مليد�ن، لو�سع ��سرت�تيجية وطنية للغابات �لطبيعية.

ـ �لتنفيذ �لفوري مل�سروع تخفي�ش �أعد�د �ملا�سبة يف 

�لواليات �ملذكورة بن�سبة ال تقل عن 80 يف �ملئة لكل من �الإبل 

و�الأبقار و�ملاعز.

ـ �إر�حة �ملر�عي خالل فرتة تر�وح بني ثالث وخم�ش 

�سنو�ت يف جميع واليات �سل�سلة جبال حمافظة ظفار 

�ل�ست، بحيث تربى �ملا�سية يف حظائر خالل تلك �لفرتة، 

ب�صرط دعم احلكومة للم�صروع �صنويًا بن�صبة ال تقل عن 75 

يف �ملئة.

ـ و�سع خطة عمل ملكافحة ح�سرة حفار �خل�سب، �أ�سوة 

بربنامج مكافحة دوبا�ش �لنخيل.

�أما �حللول �مل�ستد�مة فاأهمها:

ـ �إن�ساء هيئة �لغابات �لوطنية ل�سن �لت�سريعات �لالزمة 

حلمايتها و�إد�رتها و��ستخد�مها، و�لعمل على �إعادة �لغابات 

�لطبيعية وتنميتها و�سواًل �ىل ��ستد�مة �ملناطق �لغابية.

ـ �إن�ساء هيئة ت�سويق �ملا�سية للتقليل من عمليات �لرعي 

�جلائر و�لعودة �ىل �أعد�د �لعام 1989، حني كانت �أعد�د 

�ملا�سية ال تتجاوز 20 يف �ملئة من �الأعد�د �حلالية.

ـ �أ�سوة بالت�سجيع �لر�سمي للعمل �لتطوعي، يجب حتفيز 

�ملجتمع وتوجيهه الإن�ساء جمعيات �أهلية تهتم بالغابات 

�لطبيعية.

ـ �لعودة �ىل �لكثافة �لغابية للعام 1989 تتطلب زر�عة 43 

�ألف هكتار من �الأ�سجار �ملحلية كمرحلة �أوىل.

بعد �لو�سول �إىل �لهدف �ملن�سود، من �ملتوقع ك�سب �أكرث 

من 50 مليون مرت مكعب من �ملياه �سنويًا تاأتي من جتميع 

�الأ�سجار �ملزروعة ملياه �ل�سباب. و�إذ� مت ح�ساب ذلك ب�سكل 

مايل على �أ�سا�ش �أن �سعر �ملرت �ملكعب يورو و�حد وفق �ل�سعر 

�لُعماين ملياه �ل�سرب، فالنتيجة هي نحو 50 مليون يورو 

ت�ساف �ىل خزينة �لدولة كل عام )�ليورو حاليًا يعادل 1.32 

دوالر(.

وبعد ��ستكمال �مل�ساحة �لكلية �مل�ستهدفة للت�سجري، 

من �ملتوقع تخفيف �نبعاث 20 مليون طن من مكافئ ثاين 

�أوك�سيد �لكربون �سنويًا. و�إذ� ح�سب ذلك ب�سكل مايل على 

�أ�سا�ش �أن �سعر طن ثاين �أوك�سيد �لكربون 20 يورو وفق 

�ل�سعر �لعاملي، فتكون �حل�سيلة نحو 400 مليون يورو.

وخالل فرتة تنفيذ �مل�سروع �سوف ي�ستفيد منه 43 �ألف 

�سخ�ش و�أ�سرة من �سكان جبال ظفار. وهذ� يعني �أن �مل�سروع 

�سوف يحمي �لغابات ويوفر فر�ش عمل ل�سكان �الأرياف. 

و�سوف تتمخ�ش هذه �لتجربة عن خرب�ت �أخرى، كا�ستزر�ع 

�الأ�سجار �ملحلية ذ�ت �لعائد �القت�سادي. فمن �ملمكن مثاًل 

��ستثمار جزء من �مل�سروع يف زر�عة �سجرة �ل�سمغ �لعربي 

)Acacia senegal( �لتي ت�ستخدم كم�سدر لالأدوية، علمًا 

�أن م�ستثمرً� كويتيًا يقوم بزر�عة خم�سة ماليني �سجرة من 

هذ� �لنوع يف �ل�سود�ن. و�سوف ي�ساعد �مل�سروع يف جذب 

�ال�ستثمار�ت �لد�خلية و�خلارجية الإكثار تلك �الأنو�ع �ملحلية 

على نطاق و��سع من �أجل �إعادة �لغابات وم�ساعدة �ملجتمع 

�ملحلي �قت�ساديًا. وبعد جناح �مل�سروع يجدر تعميمه على 

حمافظات �أخرى.

وتتفق هذه �لروؤية مع توجه �لعامل �ىل تخفي�ش 

�النبعاثات �لناجتة من �إز�لة �لغابات وتدهورها بالتو�سع يف 

عمليات ��ستزر�ع �أنو�ع �لنباتات �ملحلية، �سعيًا �إىل ��ستد�مة 

�لغابات �لطبيعية ومكافحة �الحتبا�ش �حلر�ري باعتبار �أن 

      ■ �الأ�سجار تعمل كمخزونات للكربون.   

جزء �ضليم من الغابة

وجزء يفقد خ�ضرته
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منطقة عذراء يف �ضتة بلدان اآ�ضيوية

ثروات حية مهددة يف حو�ض   نهر ميكونغ
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تزخر منطقة نهر ميكونغ يف �ل�سرق �الأق�سى 

بتنوع حيوي مذهل، بحيث ُيعرث على نوع جديد 

كل يومني. لكن هذ� �لغنى �لطبيعي يف خطر، �إذ يتم 

��سطياد �أنو�ع كثرية من �حليو�نات  لتقدم وجبات على 

�ملو�ئد، ما يجعلها تكافح من �أجل �لبقاء يف مو�ئل متقل�سة، 

ويعر�سها خلطر �النقر��ش. 

من �الأنو�ع �جلديدة �لتي �أ�ساء عليها تقرير حديث 

لل�سندوق �لعاملي حلماية �لطبيعة )WWF( بعنو�ن 

»�مليكونغ �لفطري« �سام �أبر�ش )�أبو بري�ش( فريد يف 

�ألو�نه، له ذيل وقو�ئم برتقالية بر�قة ورقبة �سفر�ء وج�سم 

رمادي مائل �إىل �لزرقة وخمطط باالأ�سفر على �جلانبني 

�لربتقاليني، وقد مت �كت�سافه على جزيرة يف جنوب فيتنام.

وهناك �أي�سًا �سعد�ن �أفط�ش �أ�سود �ل�سعر ويعلو ر�أ�سه 

عرف �سبيه بت�سريحة ملك �لروك �لر�حل �إلفي�ش بري�سلي. 

وقد عرث عليه يف والية كا�سني �جلبلية يف ميامنار. ويقول 

حمليون �إنه ُي�ساهد يف �لطق�ش �ملمطر و��سعًا ر�أ�سه بني 

ركبتيه، ملنع �ملطر من دخول �أنفه �ملقلوب �إىل �أعلى.

ومن �حليو�نات �ملميزة �الأخرى �لتي عرث عليها حديثًا، 

ثروات حية مهددة يف حو�ض   نهر ميكونغ

 نهر ميكونغ كما ي�ضاهد من تايالند.

وتظهر الو�ص اإىل اليمني وميامنار  اإىل الي�ضار
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�ضام اأبر�ص غريب االألوان، و�ضمكة 

�ضبيهة بخيارة، و�ضعدان له عرف على 

راأ�ضه، هي بني مئات االأنواع اجلديدة 

التي مت اكت�ضافها يف حو�ص نهر 

ميكونغ يف ال�ضني 

وفيتنام

ال�شني

فيتنام

الو�س

تايالند

ميامنار

كمبوديا
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هذه ال�ضحلية التي عرث عليها حديثًا هي نوع اأنثوي كليًا، ال 

يوجد منها ذكور، فتتنا�ضل ذاتيًا عن طريق اال�ضتن�ضاخ
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يقطن هذا ال�ضام االأبر�ص النادر بني ال�ضخور يف 

جزيرة �ضغرية قبالة �ضاحل جنوب فيتنام
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قطع غري م�ضروع لالأ�ضجار. ويعترب تدمري املوائل وتقطيع اأو�ضالها 

خطرًا رئي�ضيًا على االأنواع احلية  الباقية يف حو�ص ميكونغ
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ال�ضيحة العالية املتميزة لهذا الع�ضفور الغريد ال�ضغري نبهت الباحثني اإىل اأنه جديد على العلم
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�ضمكة ت�ضبه اخليارة
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هذا النوع اجلديد من ال�ضفادع هو اأحد 

االأنواع ال�ضبعة التي اكُت�ضفت يف حو�ص نهر 

ميكونغ عام 2010. وفيما ُتكت�ضف اأنواع 

جديدة، ي�ضري الباحثون اإىل اأن ت�ضعة اأنواع من 

الربمائيات على االأقل انقر�ضت منذ 1980

�ضمندل منّقط وجد يف الو�ص. هذا النوع 

معر�ص للخطر ب�ضبب كثافة االإقبال عليه من 

اأجل الطب التقليدي وجتارة احليوانات املدللة
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�سحلية تتنا�سل بو��سطة �ال�ستن�ساخ من دون حاجة �إىل 

تذكري، و�سمكة ت�سبه �خليارة، وخم�سة �أنو�ع من �لنباتات 

»�الإبريقية« �ملفرت�سة �لتي تتغذى على �حل�سر�ت و�جلرذ�ن 

وحتى �لطيور.

يرى �ل�سندوق �أن على حكومات منطقة نهر ميكونغ 

�لتوقف عن �عتبار حماية �لتنوع �لبيولوجي كلفة، و�لنظر 

�إليها كا�ستثمار ل�سمان ��ستقر�ر على �ملدى �لبعيد. فهذه 

�ملجموعة �الأحيائية �لنفي�سة يف �ملنطقة �سوف ت�سيع �إن مل 

ت�ستثمر �حلكومات يف حماية تنوعها و�سيانته.

على رغم �لقيود �ملفرو�سة، يبقى �الجتار باالأحياء 

توؤوي غابات حو�ص 

ميكونغ تنوعًا وافرًا من 

النباتات املزهرة، مبا يف ذلك 

هذه االأوركيديا )ال�ضحلبية( 

التي عرث عليها حديثًا
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مت اكت�ضاف خم�ضة اأنواع من النباتات االإبريقية املفرت�ضة التي تغوي احل�ضرات واجلرذان وال�ضحايل ال�ضغرية وحتى الع�ضافري وتلتهمها
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اأفعى ذئبية يف جبال يونان ال�ضينية. وهي �ضميت هكذا ب�ضبب 

اأنيابها الكبرية يف كال الفكني
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يقول �ضكان حمليون ان هذا 

ال�ضعدان االأفط�ص يد�ص راأ�ضه 

بني ركبتيه �أثناء �سقوط 

املطر ملنع املاء من دخول اأنفه 

املقلوب
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�لفطرية تهديدً� ملجموعة من �حليو�نات �ملعر�سة للخطر 

يف �ملنطقة، �إذ يتم ��سطياد بع�سها الأن �أع�ساءها، مثل 

قرون �لكركدن، تدخل يف �سنع بع�ش �الأدوية �الآ�سيوية 

�لتقليدية. وتو�جه �أنو�ع �أخرى، مثل دالفني نهر ميكونغ، 

خطر �لوقوع يف �سباك �ل�سيادين �أو �لهالك بفعل طرق 

�ل�سيد غري �مل�سروعة.

يذكر �أن منطقة نهر ميكونغ �لكربى ت�سمل كمبوديا 

والو�ش وميامنار وتايالند وفيتنام و�إقليم يونان �ل�سيني 

�جلنوبي. ويتدفق �لنهر �لعظيم يف رحلة طويلة من جبال 

■ هماليا �إىل م�سب �لدلتا يف جنوب فيتنام.  
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نداء هالل )وا�شنطن(

�شلة وثيقة جتمع بني تغري املناخ وظواهر الطق�س 

تداعيات  من  عليها  يرتتب  وما  املتطرفة،  واملناخ 

تفاعل  ويوؤثر  امل�شتدامة.  والتنمية  الب�شرية  املجتمعات  على 

الأر�س  كوكب  على  والب�شرية  والبيئية  املناخية  العوامل 

خيارات  ثمة  لكن  الكوارث.  حد  اإىل  ي�شل  قد  كبري  ب�شكل 

والكوارث،  التداعيات  تلك  عن  الناجمة  املخاطر  لإدارة  �شتى 

املناخية.  غري  العوامل  اإىل  حتديدها  يف  الأكرب  الدور  يعود 

عن  ال�شهر  هذا  ي�شدر  تقرير  بالتف�شيل  بحثها  املوا�شيع  هذه 

 ،)IPCC( املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة 

بعنوان »اإدارة خماطر الأحداث املتطرفة والكوارث لتح�شني 

التكيف مع تغري املناخ«.

املناخ  تداعيات  يحدد  ما  وحدها  املناخ  ق�شوة  لي�شت 

مدى  بل  والب�شرية،  الأر�س  على  وخطورته  املتطرف 

العامالن  هذان  وينجم  كذلك.  للتاأثر  وقابليتهما  تعر�شهما 

البيئي  بالتدهور  املرتبط  التنمية،  عمليات  انحراف  عن 

وف�شل  خطرة  مناطق  يف  املدرو�س  وغري  ال�شريع  والتمدن 

احلوكمة وندرة اخليارات املعي�شية للفقراء. 

التي   العك�شية  التداعيات  الكوارث  باب  يف  وت�شنف 

الطبيعي  الأداء  يف  حادة  وتغريات  وا�شعًا  دمارًا  تخلف 

نتيجة  املناخ  تغري  كذلك  املوؤثرة  العوامل  ومن  للمجتمعات. 

والتنمية  الطبيعية،  املناخية  والتقلبات  الب�شري،  الن�شاط 

الكوارث  خماطر  اإزالة  كانت  وملا  القت�شادية.  ـ  الجتماعية 

املناخ  تغري  مع  والتكيف  اإدارتها  تركز  ممكنة،  غري  كـليًا 

على تقليل مدى تعر�س الأر�س والب�شرية وقابليتهما للتاأثر 

باملخاطر، اإىل جانب زيادة مرونتهما اإزاء التداعيات العك�شية 

املناخ  تغري  مع  للتكيف  وميكن  املتطرف.  للمناخ  املحتملة 

والتخفي�س من اآثاره اأن يكمل اأحدهما الآخر لتقليل املخاطر 

ب�شكل ملحوظ. 

تقرير جديد لهيئة املناخ الدولية يوؤكد: الكوارث تتعاظم وخ�سائرها بباليني الدوالرات

اإدارة املخاطر والكوارث للتـــكيف مع تغّيـر املنـاخ
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خ�سائر كبرية

تختلف تداعيات ظواهر الطق�س واملناخ املتطرفة على الب�شر 

والنظم الإيكولوجية والأر�س باختالف مكان وقوعها وزمانه 

والظروف املناخية املرافقة. وهنا ميكن التوقف عند حدثني 

 2004 عام  اإندوني�شيا  �شرب  ت�شونامي  القريب:  املا�شي  يف 

�شرب  واآخر  �شخ�س،  األف   250 من  اأكرث  مقتل  عن  واأ�شفر 

اليابان عام 2011 مل تتجاوز ح�شيلته 18 األفًا. 

الت�شاوي  عدم  اإىل  الدولية  للهيئة  اجلديد  التقرير  ي�شري 

واملناخ  الطق�س  ظواهر  تداعيات  تلقي  يف  البلدان  بني 

اأكرث  تكون  ما  غالبًا  املتقدمة  فالبلدان  والكوارث.  املتطرفة 

وموؤ�ش�شيًا،  ولوج�شتيًا  ماليًا  النامية،  البلدان  من  جهوزية 

التحديات  رغم  على  بفاعلية،  املحتملة  التداعيات  ملواجهة 

اأ�شرع  كذلك  وتكون  لها.  وال�شتجابة  وفهمها  تقييمها  يف 

واإعادة  التعايف  ملرحلة  ا�شتعدادًا  واأكرث  الإغاثة  عمليات  يف 

وتاأهيل  املنازل  بناء  واإعادة  الركام  اإزالة  ذلك  يف  مبا  الإعمار، 

البنى التحتية املت�شررة واإعادة النازحني. 

اإىل  والوا�شحة  املدرو�شة  ال�شرتاتيجيات  غياب  يوؤدي  قد 

على  والقدرة  املرونة  حت�شني  فر�س  ويفّوت  عك�شية،  نتائج 

وميكن  م�شتقباًل.  امل�شتدامة  والتنمية  والتكيف  املواجهة 

ك�شب  خيارات  على  للكوارث  الرتاكمية  التداعيات  توؤثر  اأن 

العي�س وتوفر املوارد الطبيعية وقدرة املجتمعات املحلية على 

قد  املناخ  فتغريات  م�شتقبلية.  كوارث  ملواجهة  ال�شتعداد 

تغرّي وترية ظواهر الطق�س واملناخ املتطرفة وحجمها وحّيزها 

واإىل  م�شبوقة.  غري  ظواهر  ينتج  قد  ما  وتوقيتها،  ومدتها 

تكون  اأن  يتوقع  الب�شري،  الن�شاط  نتيجة  املناخ  تغري  جانب 

�شكل  حتديد  يف  مهمًا  عاماًل  الطبيعية  املناخية  التقلبات 

الظواهر املتطرفة م�شتقباًل.

وقابليتهما  والأر�س  الب�شر  تعر�س  مدى  التقرير  يعترب 

ظرفية  معايري  وفق  يختلفان  حيويني،  عاملني  للتاأثر 

واجتماعية  اقت�شادية  عنا�شر  على  ويعتمدان  ومكانية 

وحوكمية  وموؤ�ش�شية  وثقافية  ودميوغرافية  وجغرافية 

والأو�شاع  والتعليم  الرثوة  م�شتويات  ي�شمل  هذا  وبيئية. 

والعمر  كاجلن�س  ال�شكانية،  البنية  وخ�شائ�س  ال�شحية 

والتمدن  ال�شكاين  التوزع  اأو  اال�شتيطان  واأمناط  والطبقة، 

وتغري الظروف القت�شاديةـ  الجتماعية. والالفت اأن املناطق 

تعر�شًا  اأكرث  هي  جدًا  العالية  واجلبلية  املنخف�شة  ال�شاحلية 

والنامية  املتقدمة  البلدان  يف  املتطرف  باملناخ  للتاأثر  وقابلية 

على حد �شواء. لقد اأدت �شرعة التمدن والنمو املطرد للمدن 

اإىل ن�شوء جمتمعات  النامية،  البلدان  الكربى، خ�شو�شًا يف 

مدنية ه�شة، حتديدًا من جراء التوزع ال�شكاين غري املدرو�س 

كذلك  املهددين  ال�شكان  عداد  ويف  الأرا�شي.  اإدارة  و�شوء 

يف  يعي�شون  الذين  واأولئك  داخليًا  والنازحون  الالجئون 

اإدارة املخاطر والكوارث للتـــكيف مع تغّيـر املنـاخ

ال�صورة: ناجيان من اإع�سار 

وا�سـي يف الفيليبني يخرجان 

ـر من منزلهما الـذي  ما تي�سَّ

دمره الفي�سان يف مدينة 

اإيليغان )2011/12/19(  )رويتـرز(

مناطق مهم�شة. 

عالوة على ذلك، ي�شري التقرير اإىل ازدياد حجم اخل�شائر 

واملناخ.  بالطق�س  املتعلقة  الكوارث  ت�شببها  التي  ال�شنوية 

اأكرث  اإىل  اأنها ارتفعت ب�شعة باليني دولر عام 1980،  ويقدر 

من 200 بليون دولر عام 2010، مع اأعلى معدل حني �شرب 

هذه  لكن   .2005 عام  املتحدة  الوليات  »كاترينا«  الإع�شار 

والإرث  الب�شرية  اخل�شائر  جيد  ب�شكل  تعك�س  ل  التقديرات 

تقدير  ي�شعب  التي  الإيكولوجية  الأنظمة  وخدمات  الثقايف 

حجمها اأو تثمينها. وعمومًا، ل تدخل التاأثريات القت�شادية 

يف  جدًا  مهمة  تكون  قد  اأنها  مع  احل�شبان،  يف  املبا�شرة  غري 

البلدان  يف  اخل�شائر  وتزداد  والقطاعات.  املناطق  بع�س 

النامية، ففيها �شجل اأكرث من 95 يف املئة من الوفيات الناجمة 

املتو�شطة  البلدان  وتتحمل   .2005 عام  طبيعية  كوارث  عن 

يف  واحدًا  خ�شائرها  �شكلت  اإذ  عادة،  الأكرب  العبء  الدخل 

مل  بينما   ، و2006   2001 بني  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة 

اأقل  وكانت  الدخل،  املتدنية  البلدان  يف  املئة  يف   0.3 تتجاوز 

من 0.1 يف املئة يف البلدان املرتفعة الدخل للفرتة ذاتها. ويف 

 1 بني  اخل�شائر  تراوحت  النامية،  ال�شغرية  اجُلُزرية  البلدان 

و8 يف املئة بني 1970 و2010. 

تداعيات م�ستقبلية

و�شيناريوهات   1950 العام  منذ  جمعت  بيانات  على  بناء 

خمتلفة لنبعاثات غازات الدفيئة، يتوقع تقرير  IPCC تغري 

وح�شول  عمومًا،  احلدوث  النادرة  املتطرفة  الظواهر  بع�س 

الآتي بحلول نهاية القرن احلادي والع�شرين: 

وازدياد  برودتها  وازدياد  الباردة  الأيام  عدد  تراجع    ●  

اأمريكا  يف  خ�شو�شًا  العاملي،  امل�شتوى  على  احلارة  الأيام 

ال�شمالية واأوروبا واأو�شرتاليا.

يف  اليومية  احلرارة  درجات  ارتفاع  على  موؤ�شرات   ●  

اجلنوبية،  واأمريكا  اأفريقيا  يف  اأقل  وبدرجة  اآ�شيا،  معظم 

بحلول  درجات  ثالث  اإىل  واحدة  مئوية  درجة  مبعدل  وذلك 

منت�شف القرن ودرجتني اإىل خم�س يف اأواخره.

املناطق  معظم  يف  وعددًا،  مدة  احلر،  موجات  ازدياد   ●  

يف  �شنتني  كل  مرة  الأيام  اأحّر  يتكرر  اأن  على  العامل،  حول 

معظم املناطق ومرة كل خم�س �شنوات يف املناطق ال�شمالية 

املرتفعة، بعدما كان يحدث مرة يف كل ع�شرين �شنة. 

ال�شواحل  تاآكل  وا�شتمرار  البحر  �شطح  م�شتوى  ارتفاع   ●  

والإغراق يف املناطق املعر�شة. 

 ● عدم ا�شتقرار منحدرات اجلبال املرتفعة، وحترك الكتل 

اجلليدية ال�شخمة، وفي�شان مياه البحريات اجلليدية.

 ● جفاف اأكرث حدة واأطول مدة ب�شبب تراجع املت�شاقطات 

يف  خ�شو�شًا  العامل،  مناطق  بع�س  يف  التبخر  ارتفاع  اأو 
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اأمريكا  وو�شط  الو�شطى  واأوروبا  املتو�شط  البحر  حو�س 

ال�شمالية واأمريكا الو�شطى واملك�شيك و�شمال �شرق الربازيل 

وجنوب القارة الأفريقية.

 ● جفاف اأقل حدة وحدوثًا يف مناطق مثل و�شط اأمريكا 

ال�شمالية و�شمال غرب اأو�شرتاليا. 

خمتلفة  مناطق  يف  الغزيرة  املت�شاقطات  وترية  ارتفاع   ●  

وتلك  املرتفعة  ال�شتوائية  املناطق  يف  خ�شو�شًا  العامل،  يف 

اأعا�شري  حدوث  احتمال  مع  �شتاًء،  املتو�شطة  ال�شمالية 

الأق�شى  احلد  ت�شاقط  ويتوقع  الحرتار.  وا�شتمرار  ا�شتوائية 

كل  مرة  اإىل  �شنوات  خم�س  كل  مرة  الأمطار  من  اليومي 

النبعاثات،  ون�شبة  املناطق  بح�شب  �شنة،  ع�شرة  خم�س 

بعدما كان مرة كل ع�شرين �شنة.

بع�س  يف  لالأعا�شري  الق�شوى  الرياح  �شرعة  ازدياد   ●

على  بقائها  اأو  عامليًا  وتريتها  تراجع  مع  املحيطات،  اأحوا�س 

حالها.

املتطرفة  املناخية  الظواهر  بع�س  تغري  على  موؤ�شرات   ●

انبعاثات  تركز  ازياد  ذلك  يف  مبا  الب�شري،  الن�شاط  نتيجة 

غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي.

تطال  ف�شوف  الكوارث  وخ�شائر  الب�شرية  التاأثريات  اأما 

قطاعات مرتبطة باملناخ، مثل املياه والزراعة والأمن الغذائي 

يف  التحتية  البنى  وحتى  وال�شياحة  وال�شحة  والغابات 

ال�شكان  حركة  على  ما  حد  اإىل  توؤثر  و�شوف  املناطق.  بع�س 

ويجعل  وامل�شيفة  الأ�شلية  باملجتمعات  ي�شّر  ما  وانتقالهم، 

وغري  اأكرث  مهم�شة  املرجانية،  اجلزر  مثل  املناطق،  بع�س 

مكان  تغيري  ي�شبح  قد  كهذه،  حالت  ويف  لل�شكن.  قابلة 

الإقامة والهجرة دائمني ورمبا يفر�شان �شغوطًا جديدة على 

املناطق امل�شيفة.

 

كيف تدار خماطر املناخ

املتطرف والكوارث؟ 

تقليل مدى تعر�س الب�شر والأر�س وتاأثرهما، وزيادة املرونة 

والتعايف،  واملواجهة  وال�شتعداد  املتغرية،  املخاطر  ملواجهة 

مقاربات  جمموعة  هي  التجارب،  وتبادل  املخاطر  وحتويل 

والتكيف  الكوارث  خماطر  لإدارة   IPCC تقرير  حددها 

وميكن  تتقاطع،  اأن  املقاربات  لهذه  ميكن  املناخ.  تغري  مع 

التنمية،  اأهداف  تلبية  �شاأنها  ومن  واحد.  وقت  يف  تبنيها 

مثل حت�شني �شبل العي�س والرفاه وحفظ التنوع البيولوجي، 

وتت�شمن  التكيف.  �شـوء  نطـاق  ت�شييق  يف  وامل�شاعدة 

املبكر،  الإنذار  اأنظـمة  اعتماد  تبّنيها  ميكن  التي  املعايري 

والتوا�شل امل�شتمر حول املخاطر بني �شانعي القرار وال�شكان 

تخطيط  فيها  مبا  لالأرا�شي  امل�شتدامة  والإدارة  املحليني، 

تاأهيلها،  واإعادة  الإيكولوجية  الأنظمة  واإدارة  ا�شتخدامها، 

وال�شرف  املياه  واإمدادات  ال�شحية  الرقابة  اأنظمة  وحت�شني 

ال�شحي والري، والتدقيق يف مواءمة البنى التحتية للمناخ، 

ورفع  التعليم  وحت�شني  وتعزيزها،  البناء  قوانني  وتطوير 

درجة الوعي. 

اخلطوات  من  مزيجًا  للمخاطر  الفعالة  الإدارة  تتطلب 

وبناء  الإيكولوجية  والنظم  التحتية  البنى  اإىل  املرتكزة 

للتمويل  فعلية  فر�س  وتتوافر  واملوؤ�ش�شية.  الفردية  القدرات 

الدويل لهذه الإدارة، مع اأن هذا التمويل يبقى منخف�شًا ن�شبيًا 

مقارنة مبعدل الإنفاق على الإغاثة الإن�شانية الدولية. وهناك 

جمال لتعزيز توفر راأ�س املال املادي والب�شري وحت�شني دمج 

الإدارة  تكون  لكي  الدولية،  العلمية  باخلربة  املحلية  املعرفة 

وميكن  املحلية.  بالتجربة  وارتباطًا  واقعية  اأكرث  والتكيف 

عملية  تكرار  عرب  التكيفية  الإدارة  وترويج  املخاطر  تقلي�س 

املراقبة والبحث والتقييم والتعلم والبتكار ومواجهة الثغرات 

املحلية  اجلهود  ت�شافرت  اإذا  فقط  ممكن  وهذا  املعرفية. 

والإقليمية والعاملية، من القطاعني العام واخلا�س اإىل مراكز 

الأبحاث واملجتمع املدين. 

�شمن  الكفاءة  لتح�شني  اإ�شافية  خطوات  اتخاذ  ميكن 

حتولت  اإىل  اإ�شافة  والقيم،  واحلوكمة  التكنولوجيا  اأنظمة 

التكيفية  الإدارة  على  الرتكيز  عرب  الأنظمة  لهذه  جذرية 

وتنخف�س  املخاطر  ن�شبة  تزداد  حيث  خ�شو�شًا  والتعليم، 

الجتماعية  ال�شتدامة  حت�شني  وميكن  التكيف.  قدرة 

خماطر  اإدارة  مقاربات  دمج  عرب  والبيئية  والقت�شادية 

من  ال�شلة،  ذات  ال�شيا�شات  جميع  يف  والتكيف  الكوارث 

خالل مقاربة مكامن ال�شعف مبا فيها عدم امل�شاواة البنيوية 

واأكرث  املوارد.  اإىل  الو�شول  ويقيد  ويدميه  الفقر  ي�شبب  الذي 

على  تنموية  فوائد  تقدم  التي  تلك  هي  هنا  فاعلية  اخلطوات 

البعيد.  املدى  على  اخلطر  وتقلل  ن�شبيًا،  القريب  املدى 

وامل�شالح  القيم  اأخذت  اإذا  �شعبًا،  بينها  التوفيق  يكون  وقد 

على  التغلب  عرب  ممكن  لكنه  احل�شبان،  يف  والأولويات 

واملوؤ�ش�شات  املخاطر  لإدارة  املحلية  املمار�شات  بني  النف�شام 

الوطنية والأطر القانونية وال�شيا�شات والتخطيط. 

وحتفيز  النماذج  وو�شع  الفر�شيات  م�شاءلة  تتيح  قد 

نحو  التقدم  املواجهة،  من  جديدة  اأمناط  لت�شجيع  االإبداع 

تنمية م�شتدامة ومرنة يف اإطار املناخ املتطرف املتغري. وذلك 

والقدرة  ال�شرتاتيجيات  تطوير  يف  وا�شعة  م�شاركة  عرب 

العالقات  تنظيم  طرق  ومقارنة  خمتلفة  اأبعاد  دمج  على 

اآثار  تخفيف  بني  للتفاعالت  يكون  اأن  ويرجح  الجتماعية. 

تغري املناخ والتكيف معها واإدارة خماطر الكوارث تاأثري كبري 

لي�س  حتمًا  تثمر  و�شوف  واملرونة،  ال�شتدامة  م�شارات  على 

■ حمليًا فح�شب، بل على نطاق عاملي كذلك. 
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جنيب �صعب

ت�ضع  �إ�ضالحات  �إىل  �القت�ضادية  �ال�ضتد�مة  حتتاج 

�إد�رة �ملو�رد �لطبيعية.  حدً� للف�ضاد �الإد�ري و�ضوء 

تكون  �ضوف  ل�ضعوبها،  متثياًل  �أكرث  حكومات  وجود  ومع 

للنا�س �الأكرث تاأثرً� كلمة �أقوى يف حتديد �لقر�ر�ت �ل�ضيا�ضية. 

ركز  )�أفد(  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  للمنتدى  �الأخري  �لتقرير 

حتقيق  يف  ي�ضاعد  �أن  �الأخ�ضر  لالقت�ضاد  ميكن  كيف  على 

حتول م�ضتد�م يف عامل عربي متغري.

�لتظاهر  �إىل  �لتي دفعت �ملو�طنني  �لرئي�ضية  من �ملطالب 

يف �ل�ضاحات و�مليادين عدم تو�فر وظائف الئقة. وقد تو�ضل 

�قت�ضاد  �إىل  �لتحول  �أن  هي  رئي�ضية  نتيجة  �إىل  »�أفد«  تقرير 

�أخ�ضر ي�ضاعد يف توليد فر�س عمل الئقة ود�ئمة. لكن ذلك 

�ملبني  �ل�ضائد،  �الفرت��ضي«  »�القت�ضاد  من  �لتحول  يتطلب 

�إىل  و�ملالية،  �لعقارية  �الأ�ضو�ق  يف  �مل�ضاربة  على  �أ�ضا�ضًا 

وحده  �لذي  �مل�ضتد�م،  �الإنتاج  على  يركز  و�قعي«  »�قت�ضاد 

طويلة  وظائف  ويولد  �لطبيعي  �لر�أ�ضمال  يحمي  �أن  ميكن 

�الأجل.

للنمو  جريئة  مناذج  �لعربية  �لبلد�ن  تبنت  حني  يف 

�القت�ضادي، مل ينعك�س هذ� حت�ضنًا يف �ملجاالت �الجتماعية 

بل  طبيعية،  معوقات  عن  بال�ضرورة  ينجم  مل  هذ�  و�لبيئية. 

هي �أ�ضا�ضًا نتائج خيار�ت �ضيا�ضية غري مالئمة.

�لعربية  �لتنمية  ��ضرت�تيجيات  على  تطغى  برحت  وما 

الأ�ضو�ق  �ملخ�ض�ضة  �ال�ضتخر�جية  �ل�ضلعية  �ملنتجات  مبيعات 

�أولية  ��ضتثمار�ت  �ل�ضناعات  هذه  وتتطلب  �لت�ضدير. 

مرتفعة، لكنها تنتج م�ضتويات عمالة منخف�ضة. وعلى رغم 

�أن هذ� �لنموذج يولد منوً� مرتفعًا يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

تاأثرً�  �أكرث  �لعربية  �القت�ضاد�ت  يجعل  لكنه  �لبلد�ن،  لبع�س 

فر�س  خلق  يف  يخفق  حني  يف  �لعاملية،  �الأ�ضو�ق  بتقلبات 

�ضببًا  �ملد�خيل  تنوع  �نعد�م  وي�ضكل  باالعتبار.  جديرة  عمل 

يلقي  هذ�  �لعربية.  لالقت�ضاد�ت  �لبنيوي  لل�ضعف  رئي�ضيًا 

ظالاًل من �ل�ضك على قدرة هذه �القت�ضاد�ت، وفق هيكليتها 

�أن  يتوقع  جديدة  وظيفة  مليون   60 نحو  خلق  على  �حلالية، 

�لد�خلني  ��ضتيعاب  ملجرد  �ضنة 2020،  بحلول  مطلوبة  تكون 

�لر�هنة  �لبطالة  معدالت  �إبقاء  مع  �لعمل،  ميد�ن  �إىل  �جلدد 

على حالها.

بالغة  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لدميوغر�فية  �لتحوالت  تعترب 

عدد  �زد�د  فقد  �مل�ضتقبلية.  �لتغري�ت  �إىل  بالن�ضبة  �الأهمية 

مليون   400 يقارب  ما  �إىل   1960 عام  مليون   100 من  �ل�ضكان 

�خلام�ضة  �ضن  حتت  منهم  �ملئة  يف  �ضتون   ،2011 عام  ن�ضمة 

عام  �ملئة  يف   38 من  �ملدن  �ضكان  عدد  �زد�د  وقد  و�لع�ضرين. 

يف  �ملئة  يف   100 نحو  و�إىل   ،2010 عام  �ملئة  يف   65 �إىل   1970

القت�ضاد الأخ�ضر 

يخـلــق الــوظـائـف
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بلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي.

نحو  حاليًا  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �لبطالة  ن�ضبة  معدل  يبلغ 

وهذ�  �لبلد�ن،  بع�س  يف  �ملئة  يف   18 �إىل  وي�ضل  �ملئة،  يف   10

�أعلى بكثري من �ملعدل يف �لبلد�ن �لنامية. ويبلغ معدل ن�ضبة 

�أي �ضعفي معدل  �ملئة،  �أكرث من 25 يف  �ل�ضباب  �لبطالة بني 

�لبلد�ن.  بع�س  يف  �ملئة  يف   40 �إىل  وي�ضل  �لعاملية،  �لن�ضبة 

وي�ضكل �ل�ضباب �لعاطلون عن �لعمل �أكرث من 70 يف �ملئة من 

�إجمايل �لبطالة يف م�ضر و�الأردن وموريتانيا و�ليمن. فلي�س 

غريبًا �أن يندفع هوؤالء �إىل �ل�ضو�رع.

عوائق اأمام فر�ص العمل

عمل  فر�س  توفري  عن  �لعربية  �القت�ضاد�ت  عجزت  ملاذ� 

متعلمون؟  منهم  كثريين  �أن  علمًا  �إليها،  لل�ضاعني  م�ضمونة 

هناك عدة �أ�ضباب، منها:

�ضبعينات  منذ  رغبتها  عدم  �أو  �لعربية  �لبلد�ن  قدرة  عدم   ●

�لقرن �لع�ضرين يف تنويع �قت�ضاد�تها.

و�لتطوير،  �الأبحاث  على  �النفاق  م�ضتويات  �نخفا�س   ●

وظائف  وخلق  �القت�ضادي  للنمو  �حلقيقي  �ملحرك  هي  �لتي 

جديدة.

�أكرث  جتارة  �أو  �إقليمية،  �قت�ضادية  �ضوق  �أو  كتلة  غياب   ●

حتررً�.

خا�ضة  �لكلفة،  �ملنخف�ضي  �الأجانب  �لعمال  تف�ضيل   ●

�الآ�ضيويني، �لذين ال ي�ضكلون عادة متاعب �ضيا�ضية.

● �إهمال �ال�ضتثمار�ت يف �لقطاعني �لزر�عي و�ل�ضناعي.

يف  �مل�ضرفة  و�ل�ضناعات  �ل�ضلع  يف  ��ضتثمار�ت  �إىل  �ل�ضعي   ●

�لتي  و�الألومنيوم،  �لبرتوكيماويات  مثل  �لطاقة،  ��ضتهالك 

تتطلب ��ضتثمار�ت �أولية مرتفعة لكنها تولد م�ضتويات عمالة 

منخف�ضة.

مثل  �خل�ضر�ء،  �لتحتية  �لبنية  يف  �ال�ضتثمار�ت  �نعد�م   ●

�لنقل �لعام و�لطاقة �ملتجددة و�لزر�عة �مل�ضتد�مة.

ح�ضاب  على  �ضريعة  و�أرباح  ثرو�ت  حتقيق  �إىل  �ل�ضعي   ●

�لتقدم �الجتماعي و�لبيئي.

● �لف�ضاد �ل�ضيا�ضي.

�إر�ضاء »دولة رفاه« توزع �لتقدميات ب�ضهولة، مع ما ينتج   ●

عنها من �نعد�م �آد�ب �لعمل �جلدي يف بع�س �لبلد�ن.

اآفاق القت�ضاد الأخ�ضر

فر�س  على  يوؤثر  �أن  ميكن  �الأخ�ضر  �القت�ضاد  �إىل  �لتحول 

�لعمل يف عدة قطاعات يف �لبلد�ن �لعربية، منها:

قطاع  ح�ضة  هبطت  �ملا�ضيني،  �لعقدين  خالل  الزراعة: 

�لزر�عة يف �لقوة �لعاملة يف �ملنطقة �لعربية من 44 يف �ملئة 

�لقطاع  يف  �لعاملني  ن�ضبة  زيادة  �ضاأن  ومن  �ملئة.  يف   29 �إىل 

من  �أكرث  يولد  �أن  �ملئة  يف   40 �إىل  �لعاملة  �لقوة  يف  �لزر�عي 

ع�ضرة ماليني وظيفة يف هذ� �لقطاع، لت�ضل �إىل 37.8 مليون 

�لعربية  �ملنطقة  يف  �لفقر�ء  من  �ملئة  يف   76 �أن  ومبا  وظيفة. 

و�جتماعي  �قت�ضادي  دعم  توفري  فاإن  �الأرياف،  يف  يعي�ضون 

تعزيز  �إىل  يف�ضي  �ضوف  و�لزر�عية  �لريفية  للمجتمعات 

�ل�ضائد  �لنمط  حتويل  يتطلب  وهذ�  و�ال�ضتقر�ر.  �لعد�لة 

نظاميني  وغري  �أميني  زر�عيني  عمال  من  �لقطاع  هذ�  يف 

ومهم�ضني �إىل عمال متعلمني ومهرة يحظون بظروف عمل 

نظامي و�ضمانات.

�لزر�عية  �ملمار�ضات  �إىل  �لتحول  يحقق  �أن  �ملتوقع  ومن 

�مل�ضتد�مة يف �لبلد�ن �لعربية توفري ما بني 5 و6 يف �ملئة من 

�ضنويًا،  دوالر  بليون   114 بحدود  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت 

مل  �إذ�  �أما  �لبيئية.  �ملو�رد  وحماية  �ملاء  �إنتاجية  �زدياد  نتيجة 

ت�ضبح �لتنمية �لريفية �أولوية، فاإن �زدياد �لهجرة من �الأرياف 

من  مزيدً�  ي�ضبب  �ضوف  عمل  فر�س  عن  بحثًا  �ملدن  �إىل 

�ل�ضغط على �لبنية �لتحتية غري �لو�فية �أ�ضاًل.

املياه: �ضتحتاج �لبلد�ن �لعربية �إىل تخ�ضي�س 1.5 يف �ملئة 

ال�ضتثمار�ت  �ضنويًا  �الإجمايل  �ملحلي  ناجتها  من  �الأقل  على 

�ملائية  �لتحتية  و�لبنية  �ل�ضرف  ملياه  نظيفة  تكنولوجيات  يف 

يف  �ملتوقع  �الرتفاع  لتلبية  �لتدوير،  و�إعادة  �ملياه  وكفاءة 

 28 �خل�ضر�ء  �ال�ضتثمار�ت  هذه  وتبلغ  �ملياه.  على  �لطلب 

�ملناطق  يف  عمل  فر�س  تخلق  �ضوف  �ضنويًا،  دوالر  بليون 

�لريفية و�حل�ضرية.

الطاقة: يعمل �أقل من ثالثة ماليني �ضخ�س يف �ملنطقة 

�ملئة  يف  ثالثة  نحو  ميثلون  وهم  �لطاقة،  قطاع  يف  �لعربية 

من �إجمايل �لقوة �لعاملة. و�إذ� مت ��ضتثمار 100 بليون دوالر 

�ضنويًا يف �لطاقة �ملتجددة، فمن �ملتوقع �أن يولد ذلك نحو 565 

�ال�ضتهالك  معدل  �نخف�س  و�إذ�  جديدة.  عمل  فر�ضة  �ألف 

�إىل �ملعدل �لعاملي، من  �لبلد�ن �لعربية  �لفردي للكهرباء يف 

مدخر�ت  ذلك  يولد  ف�ضوف  �لطاقة،  كفاءة  �إجر�ء�ت  خالل 

�أ�ضعار  دعم  �نخف�س  و�إذ�  �ضنويًا.  دوالر  بليون   73 مبقد�ر 

 100 من  �أكرث  ذلك  يحرر  ف�ضوف  �ملئة،  يف   25 بن�ضبة  �لطاقة 

ميكن  مبلغ  وهذ�  �ضنو�ت،  ثالث  مدة  خالل  دوالر  بليون 

حتويله لتمويل �النتقال �إىل م�ضادر �لطاقة �خل�ضر�ء وتوليد 

ماليني فر�س �لعمل.

�ضوف  و�لطاقة  �ملياه  �أ�ضعار  دعم  يف  حتواًل  �إن  الأبنية: 

�ل�ضوق،  منها  تعاين  �لتي  �لرئي�ضية  �ال�ضطر�بات  �أحد  يزيل 

�ل�ضكن.  قطاع  يف  �خل�ضر�ء  لالأبنية  �قت�ضاديًا  مربرً�  ويوفر 

�ضوف  �الأخ�ضر  �لبناء  ممار�ضات  ترويج  فاإن  لذلك،  ونتيجة 

يكون له تاأثري عميق لي�س فقط يف �لتحول �حل�ضري �مل�ضتد�م 

�إنفاق  �أن  »�أفد«  تقرير  ويقدر  �لعمالة.  معدالت  يف  �أي�ضًا  بل 

اختبار حما�ضيل مقاومة 

للملوحة يف كلية الزراعة 

يف جامعة الإمارات
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100 بليون دوالر لتخ�ضري 20 يف �ملئة فقط من �الأبنية �لقائمة 

حاليًا يف �لبلد�ن �لعربية على مدى �ل�ضنو�ت �لع�ضر �ملقبلة، 

فرتة  �أن  علمًا  جديدة.  وظيفة  ماليني   4 يخلق  �أن  يتوقع 

و�ملياه  �لطاقة  كفاءة  لتعديالت  بالن�ضبة  �ملال  ر�أ�س  ��ضرتد�د 

ترت�وح بني �ضنتني وخم�س �ضنو�ت تبعًا مل�ضتوى �لدعم.

�لبناء  على  �الإنفاق  مقد�ر  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  وت�ضري 

بني  ما  �إىل   2012 �ضنة  �ضي�ضل  �لعربية  �لبلد�ن  يف  و�الن�ضاء 

�لعربية  �حلكومات  �لتزمت  و�إذ�  دوالر.  بليون  و233   116

بن�ضبة  يزد�د  �أن  يجب  �النفاق  فاإن  �لبناء،  قطاع  بتخ�ضري 

 23 بني  �ال�ضتثمار�ت  �ضيزيد  مما  �الأقل،  على  �ملئة  يف   20

�خل�ضر�ء  �ال�ضتثمار�ت  وهذه  �ل�ضنة.  يف  دوالر  بليون  و46 

�الإ�ضافية �ضتولد فر�س عمل خ�ضر�ء �أكرث بن�ضبة 10 يف �ملئة.

يف  �ال�ضتثمارية  �الحتياجات  ُقدرت  النفايات:  اإدارة 

قطاع �إد�رة �لنفايات يف �لبلد�ن �لعربية خالل �ل�ضنني �لع�ضر 

�ملقبلة باأكرث من 21.6 بليون دوالر �ضنويًا، بالتف�ضيل �الآتي: 

�ملئة،  يف   27 و�لت�ضميد  �لطمر  �ملئة،  يف   38 و�لتحويل  �جلمع 

�أو  �ملكبات  حت�ضني  �ملئة،  يف   17 و�لبيولوجية  �الآلية  �ملعاجلة 

�إن  �إقفالها 12 يف �ملئة، حتويل �لنفايات �إىل طاقة 6 يف �ملئة. 

�إد�رة �لنفايات �ل�ضلبة �لبلدية حتفز �القت�ضاد مبا�ضرة، الأنها 

يف  ��ضتثمار�ت  وتتطلب  �لعاملة  �الأيدي  من  كثري  �إىل  حتتاج 

و�ملعاجلة.  و�لنقل  �ملناولة  الأعمال  �لالزمة  و�ملعد�ت  �الآالت 

يف  �لبلدية  �ل�ضلبة  للنفايات  خ�ضر�ء  �إد�رة  تطوير  وي�ضاهم 

و�لنظم  �ملنتجات  على  �لطلب  ويحفز  عمل،  فر�س  خلق 

و�لت�ضنيع  �لزر�عة  مثل  �أخرى  قطاعات  يف  و�خلدمات 

و�الن�ضاء وحتويل �لنفايات �إىل طاقة و�ملعاجلة و�لنقل و�لبيع 

بالتجزئة و�خلدمات �الحرت�فية. وتوؤدي زيادة معدالت �إعادة 

�جلديدة،  �مل�ضتقرة  للوظائف  كبري  دفق  �إىل  �لنفايات  تدوير 

مبعدل �أكرب 10 �إىل 20 مرة من �لطمر و�حلرق.

ال�صياحة: �أ�ضبحت �ل�ضياحة قطاعًا مهمًا يف �قت�ضاد�ت 

�القت�ضادي  �لتنوع  يف  ت�ضاهم  �إذ  �لعربية،  �لبلد�ن  معظم 

ويف  �الأجنبية.  بالعمالت  و�إير�د�ت  عمل  فر�س  وخلق 

�لعمالة  �إجمايل  يف  �ل�ضياحة  م�ضاهمة  بلغت   ،2010 �لعام 

�لبيئية  �لتاأثري�ت  لكن  �ملئة.  يف   4 نحو  �لعربية  �ملنطقة  يف 

�القت�ضادية  �الجناز�ت  تبدد  �ملوؤ�تية  غري  و�الجتماعية 

للقطاع. ومن �ضاأن تخ�ضري قطاع �ل�ضياحة �أن يعزز �الإير�د�ت 

ويخلق فر�س عمل. و�إذ� �رتفعت ح�ضة �ل�ضياحة �لدولية يف 

بليون   228 ذلك  يولد  �أن  فيقدر  �ملئة،  يف   12 �لعربية  �لبلد�ن 

مما  �إ�ضافية،  وظيفة  ماليني  و5.6  �ضنويًا،  �أدنى  كحد  دوالر 

يرفع ح�ضة �لقطاع �إىل 10 يف �ملئة من �الأيدي �لعاملة.

هو  �أخ�ضر  �قت�ضاد  �أجندة  �تباع  �إىل  �الإر�د�ت  توجه  �إن 

فر�ضة العادة �لنظر يف �ل�ضيا�ضات �لعامة �ل�ضائدة يف �لبلد�ن 

نق�س  �الأخ�ضر  للتحول  �لرئي�ضية  �لعو�ئق  ومن  �لعربية. 

�ملعرفة يف �ملعاجلات و�ملو�د و�خلدمات �خل�ضر�ء لل�ضناعات، 

جميع  يف  �لعمال  تدريب  الإعادة  بر�مج  و�ضع  يجب  لذ� 

مرموقة  ميز�نيات  تخ�ضي�س  �ل�ضروري  ومن  �لقطاعات. 

للبحث و�لتطوير و�الخت�ضا�ضات �جلامعية �ملالئمة. 

�إعادة �العتبار و�الحرت�م للوظائف �ملنتجة، وتوفري  يجب 

التطورات  اأثبتت  وكما  بكرامة.  للعمل  الأ�سا�سية  ال�سروط 

�الأخرية يف �لبلد�ن �لعربية، فاإن �ال�ضتد�مة ال ميكن �أن تكون 

مقاي�ضة بني �حلرية و�لكر�مة من جهة و�ال�ضتقر�ر من جهة 

■ �أخرى.  

دبي   ـ  »البيئة والتنمية«

اأطلقها  التي  الأخ�صر  العربي  القت�صاد  مبادرة 

بداأت  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

يف  ال�صيا�صية  امل�صتويات  اأعلى  على  تثمر 

املتحدة  العربية  الإمارات  اأعلنت  فقد  املنطقة. 

مبادرتها   2012 )يناير(  الثاين  كانون   15 يف 

�صعار  حتت  البالد  اقت�صاد  لتحويل  الوطنية 

وت�صعى  م�صتدامة«.  لتنمية  اأخ�صر  »اقت�صاد 

عامليًا  »مركزاً  المارات  جعل  اىل  املبادرة  هذه 

اجلديد،  الأخ�صر  لالقت�صاد  ناجحًا  ومنوذجًا 

التنمية  وا�صتدامة  تناف�صيتها  من  يعزز  مبا 

لالأجيال  بيئتها  على  ويحافظ  تعي�صها  التي 

القادمة«، وفق ما ذكره ال�صيخ حممد بن را�صد 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

الوزراء وحاكم دبي.

اقت�ضاد اأخ�ضـــر  لتنميـة م�ضتدامــة

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكـــــتوم يعلـن مبادرة الإمارات اجلديدة

ال�ضيخ حممد بن را�ضد  اآل مكتوم
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خالل اإعالنه املبادرة، اأ�صار ال�صيخ حممد اىل 

�صرورة احلفاظ على رابط قوي بني القت�صاد 

على  حت�صينات  اإدخال  اأن  موؤكداً  والبيئة، 

اأحدهما يجب األ يتم على ح�صاب الآخر، وطالبًا 

يف  جديدة  ملرحلة  ي�صتعدوا  اأن  »اجلميع  من 

م�صرية النمو بدولة الإمارات العربية املتحدة«. 

وبرامج  ت�صريعات  على  املبادرة  وت�صتمل 

الطاقة،  جمالت:  �صتة  يف  خ�صراء  وم�صاريع 

املناخ،  تغري  املدن،  اخل�صراء،  ال�صتثمارات 

التنوع البيولوجي، التكنولوجيا اخل�صراء.

الأخ�صر  القت�صاد  العالن عن مبادرة  ياأتي 

يف المارات على اأثر �صدور تقرير املنتدى العربي 

»القت�صاد  بعنوان  )اأفد(  والتنمية  للبيئة 

« يف ت�صرين الأول  الأخ�صر يف عامل عربي متغريرّ

)اأكتوبر( 2011. وهذا التقرير جزء من مبادرة 

»اأفد«  اأطلقها  التي  الأخ�صر  العربي  القت�صاد 

الفرتا�صي  القت�صاد  من  »حتول  اىل  وت�صعى 

واملالية  العقارية  امل�صاربات  على  القائم 

القائم  الواقعي  القت�صاد  اىل  املوارد  وا�صتنزاف 

على النمو امل�صتدام املرتافق مع ا�صتثمار منتج 

جنيب  بح�صب  جديدة«،  عمل  فر�س  يخلق 

�صعب اأمني عام »اأفد«.

وكان »اأفد« اأعلن برناجمه القليمي اخلا�س 

نظم،  عندما   2009 عام  الأخ�صر  بالقت�صاد 

للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بال�صراكة 

يف  ت�صاورية  اجتماعات  جمموعة  )يونيب(، 

ذات  القطاعات  لختيار  عربية،  بلدان  �صبعة 

�صل�س  لنتقال  طريق  خريطة  ور�صم  الأولوية 

هيئة  وا�صت�صافت  الأخ�صر.  القت�صاد  اىل 

كما  الجتماعات،  هذه  اأحد  اأبوظبي  يف  البيئة 

ا�صت�صافت »برتوفاك« اجتماعًا اآخر يف ال�صارقة. 

»اأفد« مبادرته  2011، قدم  ويف �شباط )فربار( 

اأثناء  خا�صة  جل�صة  يف  الأخ�صر  القت�صاد  حول 

انعقاد جمل�س اإدارة »يونيب« واملنتدى البيئي 

الوزاري العاملي يف نريوبي، حيث ناق�صها الوزراء 

البيئة  وزير  فيهم  مبن  امل�صاركون،  العرب 

واملياه يف المارات الدكتور را�صد بن فهد.

وانطالقًا من الروؤية الثاقبة ملبادرة القت�صاد 

التنمية  دائرة  نظمت  الأخ�صر،  العربي 

القت�صادية يف اإمارة عجمان بالتعاون مع »اأفد« 

»ملتقى   2011 )نوفمرب(  الثاين  ت�صرين  يف 

ركز  الذي  التنمية«،  م�صار  الأخ�صر  القت�صاد 

وتقدمي  اخل�صراء  التنمية  مفهوم  عر�س  على 

والبيئية  والجتماعية  القت�صادية  املكا�صب 

ه  املتوقعة يف ثمانية قطاعات اقت�صادية. وقد نوَّ

النعيمي  ال�صيخ حميد بن را�صد  حاكم عجمان 

مبداولت املنتدى وتو�صياته.

مبادرتها  المارات  دولة  اأعلنت  وقد  اأما 

الوطنية لالقت�صاد الأخ�صر، فيوؤمل اأن تكت�صب 

مبادرة »اأفد« الرائدة لالقت�صاد العربي الأخ�صر 

عربية  بلدانًا  وتوجه  فُتلهم  اإ�صافيًا،  زخمًا 

اأخرى نحو التخطيط لتحولت بعيدة املدى يف 

اأجنداتها التنموية.

م�ضارات مبادرة الإمارات

ت�صمل مبادرة القت�صاد الأخ�صر الإماراتية �صتة 

من  كبرية  جمموعة  تغطي  رئي�صية  م�صارات 

وامل�صاريع.  والربامج  وال�صيا�صات  الت�صريعات 

يف  اخل�صراء،  الطاقة  الأول  امل�صار  يتناول 

الهادفة  وال�صيا�صات  الربامج  من  جمموعة 

املتجددة  الطاقة  وا�صتخدام  اإنتاج  لتعزيز 

ت�صجيع  اإىل  اإ�صافة  بها،  املتعلقة  والتقنيات 

الطاقة،  لإنتاج  النظيف  الوقود  ا�صتخدام 

ا�صتهالك  كفاءة  معايري  تطوير  على  والعمل 

الطاقة يف القطاعني احلكومي واخلا�س.

ال�صيا�صات  فيت�صمن  الثاين  امل�صار  اأما 

يف  ال�صتثمارات  ت�صجيع  اإىل  الهادفة  احلكومية 

عمليات  وت�صهيل  الأخ�صر،  القت�صاد  جمالت 

اإنتاج املنتجات والتقنيات اخل�صراء وا�صتريادها 

اىل  اإ�صافة  ت�صديرها،  واإعادة  وت�صديرها 

الكوادر  وجتهيز  للمواطنني  عمل  فر�س  خلق 

الوطنية يف هذه املجالت. 

حتت  للمبادرة  الثالث  امل�صار  وياأتي 

جمموعة  وفيه  اخل�صراء«،  »املدينة  عنوان 

الهادفة  العمراين  التخطيط  �صيا�صات  من 

امل�صاكن  كفاءة  ورفع  البيئة  على  احلفاظ  اإىل 

لت�صجيع  مبادرات  ي�صمل  كما  بيئيًا.  واملباين 

ي�صمى  ما  اأي  للبيئة  ال�صديقة  النقل  و�صائل 

تهدف  برامج  اىل  بال�صافة  امل�صتدام،  النقل 

بيئة  لتوفـري  للمدن  الداخلي  الهواء  لتنقية 

�صحية للجميع.

اآثار تغري  التعامل مع  الرابع  امل�صار  وي�صمل 

املناخ، عرب �صيا�صات وبرامج خلف�س النبعاثات 

والتجارية،  ال�صناعية  املن�صاآت  من  الكربونية 

اإ�صافة اإىل ت�صجيع الزراعة الع�صوية عن طريق 

جمموعة من احلوافز على امل�صتويني الحتادي 

التنوع  على  احلفاظ  ي�صمل  كما  واملحلي. 

جلميع  البيئي  التوازن  وحماية  البيولوجي 

الكائنات الربية والبحرية يف بيئة الإمارات.

»احلياة  ت�صمية  اخلام�س  امل�صار  ويحمل 

ال�صيا�صات  من  جمموعة  وي�صمل  اخل�صراء«، 

املاء  ا�صتخدام  تر�صيد  اإىل  الهادفة  والربامج 

اإعادة  وم�صاريع  الطبيعية،  واملوارد  والكهرباء 

ال�صتخدامات  عن  الناجتة  املخلفات  تدوير 

مبادرات  يت�صمن  كما  والفردية.  التجارية 

�صواء عن  للجمهور،  البيئي  والتعليم  التوعية 

و�صائل  عرب  اأو  التعليمية  القطاعات  طريق 

م�صتوى  رفع  ي�صمن  مبا  الإعالمية،  التوعية 

تفاعل اجلمهور مع مبادرات القت�صاد الأخ�صر 

كافة.

امل�صار ال�صاد�س والأخري يف مبادرة القت�صاد 

اخل�صراء.  التكنولوجيـا  ي�صمل  الأخ�صـر 

تقنيات  على  الأوىل  مرحلته  يف  يركز  و�صوف 

حتويل  وتقنيات  وتخزينه،  الكربون  التقاط 

التخل�س  يف  ي�صـاهم  مما  طاقـة  اإىل  النـفايات 

بع�س  تلبي  اقت�صادية   بطريقة  منهـا 

اأي�صًا  امل�صار  هذا  و�صريكز  الطاقة.  احتياجات 

على تقنيات تعزيز كفاءة الإ�صتهالك التي تقلل 

وا�صتهالكها  اليومية  الطاقة  ا�صتخدامات  من 

على  التاأثري  دون  من  والأفـراد  ال�صركات  لدى 

■ الإنتاج.   

اقت�ضاد اأخ�ضـــر  لتنميـة م�ضتدامــة

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكـــــتوم يعلـن مبادرة الإمارات اجلديدة
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ن�شئت 
ُ
�أ  ،2005 عام  �ملدمر  ك�شمري  زلز�ل  �أثر  على 

يف  �مل�شتد�م  و�لبناء  �لق�ش  »باالت  م�ؤ�ش�شة 

�لزالزل  تد�عيات  من  �مل��طنني  بي�ت  حلماية  باك�شتان« 

�مل�ؤ�ش�شة  وت�شتثمر  �لقا�شية.  �لطق�ش  و�أح��ل  و�لفي�شانات 

يف م�شروع للتم�يالت �ل�شغرية ي�فر للمجتمع �ملحلي حل�اًل 

فرتة  وبعد  بالطاقة.  كف�ءة  بي�ت  الإن�شاء  خالقة  ت�شميمية 

بي�ت  بناء  من  بالك��رث  �ملتاأثرة  �لعائالت  تتمكن  تدريبية، 

لها با�شتعمال م��د طبيعية حملية. ويتم ت�شغيل م��طنني 

حمليني للم�شاركة يف تط�ير �ملجتمع �ملحلي.

�شخ�شًا،  خم�شني  من  �أكرث   2006 منذ  �مل�ؤ�ش�شة  دربت 

خيرب  �إقليم  يف  �لق�ش  باالت  من  من�ذجيًا  مبنى   26 و�أن�شاأت 

باخت�نخا. و�رتقت خربة �لبناء لدى �لعائالت �ملع�زة بتعلمها 

ما  وهذ�  �لباالت.  هذه  من  بي�تها  لبناء  �ل�شرورية  �خلط��ت 

للم�ؤ�ش�شة  �لتابع   (CDP) �ملجمتمع«  تط�ير  »برنامج  فعله 

�ىل  و�لتم�يل  و�لتدريب  �مل��د  من  يلزم  ما  مقدمًا   ،2007 عام 

�ملجتمعات �لفقرية يف �ملنطقة.

�حلياة،  جمرى  تغري  �لتي  �لفر�شة  هذه  �إتاحة  خالل  من 

و�ملعي�شية  �ل�شحية  �لظروف  حت�شني  �مل�ؤ�ش�شة  تاأمل 

�لفي�شانات  �شحايا  خ�ش��شًا  �لفقر�ء،  للباك�شتانيني 

و�لزالزل. فرفع �ل�عي �لبيئي لدى �جلماعات �الأكرث تعر�شًا، 

��شتقر�رً�  يخلقان  �العمار،  �إعادة  مهار�ت  على  وتدريبها 

�لبي�ت  هذه  �أن  �مل�ؤ�ش�شة  وت�ؤكد  و�قت�شاديًا.  �جتماعيًا 

�لرخي�شة �ملالئمة لكثري من بلد�ن �لعامل �لنامي هي مقاومة 

�الن�شاء  طرق  �شعفي  بنح�  بالطاقة  كفاءة  و�أكرث  للزالزل 

�ملعتادة.

ت�فر هذه �لتقنية �ملالئمة طرق بناء بديلة هي �أكرث �شد�قة 

ت�شتخدم  حني  ويف  �لع�شري.  �الن�شاء  من  �ملحلية  للبيئة 

�أقل  هي  �لق�ش  باالت  بي�ت  فان  م�شابهة،  بناء  وم��د  �أدو�ت 

يدويني  عمال  وج�د  من  م�شتفيدة  بعيد،  حد  �ىل  كلفة 

ر�غبني يف �لعمل وم��د مت��فرة حمليًا.

و64   54 بني  �لق�ش  باالت  من  �ملبني  �لبيت  كلفة  وترت�وح 

باملقارنة  و�لعمل،  بامل��د  يتعلق  ما  يف  �ملربع،  للمرت  دوالرً� 

مماثل  تقليدي  بيت  كلفة  هي  �ملربع  للمرت  دوالرً�   130 مع 

منخف�ش �لكلفة. وبذلك يك�ن معدل كلفة بيت م�شاحته 50 

مرتً� مربعًا �أقل من 3000 دوالر.

ت�صميم مقاوم للزالزل

واأحوال الطق�س القا�صية

زلز�لية  �ختبار�ت  �مل�ؤ�ش�شة  �أجرت   ،2009 (مار�ش)  �آذ�ر  يف 

مقاوم  �الن�شاء  نظام  �أن  فتبني  �لق�ش.  باالت  من  بني  لبيت 

»�شبكة  مرفق  يف  �الختبار�ت  �أجريت  وقد  للزالزل.  جدً� 

�الأمريكية،  نيفاد�  جامعة  يف  �لزالزل«  هند�شة  حماكاة 

�أبحاث هند�شة �لزالزل. ومت تعري�ش �لبيت  بدعم من معهد 

ل�شل�شلة حماكاة من ثمانية زالزل ذ�ت ق�ة متز�يدة. فتحمل 

لقي نحو 2000 �صخ�س م�صرعهم، وتاأثر 20 مليون �صخ�س، وت�صرر 

اأو دمر نحو مليوين منزل، يف الفي�صانات التي اجتاحت باك�صتان 

عام 2010. و�صنفتها االأمم املتحدة كاأكرب اأزمة اإن�صانية يف التاريخ 

احلديث، حيث تاأثر اأنا�س اأكرث ممن تاأثروا بت�صونامي جنوب �صرق 

اآ�صيا والزلزالني االأخريين يف ك�صمري وهايتي جمتمعة. وقد زالت 

قرى بكاملها من الوجود من دون اأن يبقى اأثر حتى للبنى التحتية.

ومب�صاعدة اإحدى املنظمات غري احلكومية، يعيد اآالف الباك�صتانيني 

امل�صردين بناء حياتهم من خالل بناء بيوت ماأمونة وكفوءة بالطاقة 

�صنعت من باالت الق�س، م�صتعملني مواد حملية

بيوت من ق�ش

ت�صمد يف وجه الزالزل 

والفي�صانات يف باك�صتان
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ت�شارعات زلز�لية بلغت �شعفي ت�شارعات زلز�ل ك�شمري.

زر�عي  منتج  ه�  �لبي�ت  هذه  بناء  يف  �مل�شتعمل  �لق�ش 

»لبنات  ت�شكل  باالت  يف  ُيربط  �حل�شاد،  م��شم  من  ثان�ي 

بناء« �جلدر�ن. ويتم بناء �الأ�شا�شات و�جلدر�ن بحيث حتتمل 

�شغطًا ق�يًا، كما هي حال �لبي�ت �ملبنية من �لط�ب.

�لق�ش  من  �ملبني  �لبيت  فان  �ل�شائد،  لالعتقاد  وخـالفـًا 

بطبيعته  وهو  املرء.  يتخيله  مما  احتمااًل  اأكرث  هـو  امل�ضغوط 

ي�شّد  ما  �له��ئية،  للتيار�ت  عازلة  فاجلدر�ن  طاق�يًا،  كف�ء 

م��د  �لبناء  يف  وت�شتعمل  �ل�شتاء.  ف�شل  يف  �لعا�شفة  �لرياح 

�خل�شبية  و�لدعائم  �خلفيف  �لق�شي  �لطني  �أي  طبيعية، 

بنائه  يف  ت�شتعمـل  »ع�ش�ي«  �لبيت  �أن  يعني  ما  �ملحب�كة، 

منتجات غري �شارة. وبا�شتعمال م��د مت��فرة حمليًا، تك�ن 

�لثمن  باهظة  م��د  �شر�ء  على  جمربة  غري  �لفقرية  �لعائالت 

�أن  ثبت  وقد  بي�تهم.  لت�شييد  مهرة  بّنائني  على  �العتماد  �أو 

بي�ت �لق�ش مقاومة �أي�شًا للرط�بة و�الآفات.

كيف ُيبنى بيت الق�س

�لبي�ت  هذه  يف  �الأ�شا�شي  �لعن�شر  ه�  �الأخ�شر  �لت�شميم 

 1200 نح�  عائلة  كل  وتقدم  و�لفي�شانات.  للزالزل  �ملقاومة 

�شاعة عمل. وتكلف م��د �لبناء نح� 2300 دوالر للبيت.

وقد مت تط�ير نظام ل�شنع باالت �لق�ش، ب���شطة ر�فعات 

زر�عية ت�شغل يدويًا وق��لب �شغط م�شن�عة حمليًا. والقامة 

م�شاريع حملية م�شتقلة، دعمت �مل�ؤ�ش�شة �إقامة معمل ل�شنع 

زر�عة  من  �شكانها  يعي�ش  �لتي  خاكي  بلدة  يف  �لق�ش  باالت 

�لرز.

يتم ربط نح� 300 بالة ق�ش جاهزة بع�شها ببع�ش، ور�شها 

يدعم  هذا  طيني.  مبالط  وطليها  اأفقية،  خ�ضبية  دعائم  بني 

�لرياح.  وي�شد  �الأ�شا�شات  عن  �ل�شغط  ويخفف  �ل�شطح  ثقل 

�أ�شا�ش  مد  �لت�شميم  هذ�  يف  �الأخرى  �لبارعة  �لتقنيات  ومن 

�لرت�ب  من  مزيج  عليه  ُي�شكب  للتثقيل،  �حل�شى  �أكيا�ش  من 

و�ال�شمنت. ويتم تغليف �ل�شطح بكامله ب�شبك نايل�ن كالذي 

الطيني  للمالط  تقوية  يوفر  ما  االأ�ضماك،  ل�ضيد  ي�ضتعمل 

�لـتابع  �لقيا�شي  �لبيت  م�شاحة  وتبلغ  للزالزل.  ومقاومة 

 7.3 x �أمتار  لربنامج تط�ير �ملجتمع نح� 53 مرتً� مربعًا (7.3 

�أمتار)، وه� يتك�ن من غرفتني و�شرفة، مع مطبخ �ختياري.

»باالت  م�ؤ�ش�شة  برنامج  من  جزء  للبيئة  �ل�شديق  �لبناء 

�لق�ش و�لبناء �مل�شتد�م يف باك�شتان«. فمنازلها �ملبنية بالق�ش 

يخزن  حيث  �ل�شم�شية،  �لطاقة  من  جيدً�  لالإفادة  م�شممة 

وي�زعانها  �ل�شم�شية  (�حلر�رة)  �لطاقة  و�جلدر�ن  �ل�شطح 

مالئمة  وتقنية  للطبخ،  مالئمًا  حيزً�  ت�فر  وهي  بفعالية. 

لتجميع مياه �الأمطار، ومر�حي�ش حتّ�ل ف�شالتها �ىل �شماد 

طبيعي.

ل�شحايا  بي�ت  لبناء  �الأم��ل  جمع  على  �مل�ؤ�ش�شة  وتعمل 

■ �لفي�شانات.   

اأفغاين يبني بيته

وطفالن داخل بيت منجز

تدريب على بناء بيوت الق�س
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�أ�شرف �أمني )نريوبي(

�إىل  �لتحول  يعني  �لأربعني  �سن  بلوغ  �إن  يقولون 

مرحلة جديدة من �لعمر متتاز باحلكمة و�لكيا�سة 

يف �إد�رة �لأمور. وعلى �لقيا�س نف�سه ميكن �لقول �إن �حتفال 

برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة )يونيب( بعيده �لأربعني تطلب 

حتوًل جديًا يف �لإد�رة و�لتعامل مع ق�سايا �لبيئة �لعاملية. بد� 

ملجل�س  ع�سرة  �لثانية  �ل�ستثنائية  �لدورة  خالل  و��سحًا  ذلك 

�للذين  �لعاملي،  �لوز�ري  �لبيئي  و�ملنتدى  »يونيب«  �إد�رة 

املتحدة  الأمم  مقر  يف  )فرباير(  �شباط   22 �ىل   20 من  عقد� 

بالعا�سمة �لكينية نريوبي.

�ملغلقة  �لغرف  د�خل  �لبيئة  وزر�ء  �جتماعات  بني  فما 

من  �لهائل  و�لكم  و�خلرب�ء  �لأهلية  �ملوؤ�س�سات  وم�ساور�ت 

اأن هناك  التقارير والأوراق التي طرحت للنقا�ش، بدا وا�شحًا 

�آلية  �أبرزها  �حلا�سرين.  �هتمام  ت�سغل  حمددة  مو�سوعات 

على  تعتمد  �لبيئة،  ق�سايا  مع  »يونيب«  بها  يتعامل  جديدة 

على  الرتكيز  من  بدًل  املمكنة  وال�شيا�شات  احللول  طرح 

احلقائق العلمية واملخاطر البيئية التي تهدد العامل.

خالل كلمته الفتتاحية، اأكد اأخيم �شتايرن املدير التنفيذي 

ق�سايا  ف�سل  �خلطاأ  من  �أن  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج 

�لبيئة عن بقية �لق�سايا �لدولية. فالهدف �لأ�سمى من جميع 

املفاو�شات والتفاقات البيئية هو حتقيق العدل وال�شتدامة، 

لذلك من املهم و�شع ق�شايا البيئة يف اإطارها ال�شحيح.

تطبيقها  مقرتحات  �أن  �إل  مثالية،  بدت  و�إن  �لأفكار،  هذه 

امل�شاركني  بني  املوؤمتر  اأيام  طوال  اجلدل  من  حالة  خلقت 

�لهيئات  ت�سم  �لتي  �لكربى  و�ملجموعات  �لدول  ممثلي  من 

الدولية  وال�شيا�شات  الآليات  تناولت  وقد  احلكومية.  غري 

التنمية  وحتقق  البيئة  ق�شايا  �شتعالج  التي  والقت�شادية 

على  »يونيب«  طرح  املثال  �شبيل  على  ومنها  امل�شتدامة. 

بديل  كحل  الأخ�شر  القت�شاد  مفهوم  املفاو�شات  طاولة 

لل�سيا�سات �لقت�سادية �حلالية �لتي متار�سها �لدول وتعوقها 

اأبرزها  عن الو�شول اإىل اتفاق دويل حول عدة ق�شايا بيئية، 

متت  كما  العاملي.  التلوث  معدلت  وارتفاع  املناخ  تغري  ق�شية 

معدلت  لقيا�ش  بديل  موؤ�شر  اإيجاد  �شرورة  اىل  الدعوة 

خالل  من  حاليًا،  القائم  ذلك  غري  للدول  القت�شادي  النمو 

اإدماج قيم مالية ملا متتلكه الدول من موارد طبيعية وب�شرية 

و�جتماعية.

القت�ضاد الأخ�ضر 

مفهوم  حيال  واملتقدم  النامي  العامل  من  دول  عدة  انق�شمت 

�لتفاقات  تاأثري  ومدى  تنفيذه،  و�آليات  �لأخ�سر  �لقت�ساد 

�لدولية فى هذ� �لأمر على مقدر�ت �ل�سعوب.

للبيئة  العربى  املنتدى  عام  اأمني  �شعب  جنيب  وحتدث 

مفهوم   �أن  فاأو�سح  ت�ساورية،  وز�رية  جل�سة  يف  و�لتنمية 

التي  امل�شتدامة  التنمية  عن  يختلف  ل  الأخ�شر  القت�شاد 

ت�سجعها وتدعمها دول �لعامل كافة. وعر�س تقريرً�  للمنتدى 

عن جدوى تطبيق القت�شاد الأخ�شر يف الدول العربية، وما 

للعمل  �أكرب  لفر�س  توفري  من  �ل�سيا�سات  هذه  مثل  �ستحققه 

وغريها.  وال�شياحة  واملياه  والزراعة  الطاقة  قطاعات  وتعزيز 

بع�ش  وبلوغ  الأخ�شر  القت�شاد  مو�شوع  ت�شيي�ش  من  وحذر 

عن  بعزلها  يهدد  ما  �ل�سلبية،  حدود  حتفظاتها  يف  �لدول 

اجلهود الدولية وخ�شارتها لفر�ش ال�شتفادة والتطوير.

»يونيب« برنامج اأم هيئة؟

يف �شياق اآخر، دعت عدة دول يف طليعتها �شوي�شرا  والحتاد 

»يونيب«  دعم  �سرورة  �إىل  �لأفريقية  و�ملجموعة  �لأوروبي 

وكالة  �ىل  برنامج  من  حتويله  فكرة  بطرح  وموؤ�س�سيًا،  ماليًا 

دولية لها �شالحيات اأكرب، مما ي�شاهم يف حتقيق تقدم فعلي 

يف �لعديد من �لق�سايا �لبيئية �لعالقة و�لو�سول �ىل �تفاقات 

�لدول  بع�س  �عرت��س  حمل  كان  �لأمر  هذ�  ملزمة.  دولية 

ملا  و�ليابان،  �ملتحدة  �لوليات  كذلك  م�سر،  ومنها  �لنامية، 

�إىل  �إ�سافة  �لدول،  كاهل  على  جديد  مايل  عبء  من  �سيمثله 

املخاوف من ال�شالحيات الأكرب التي �شيحظى بها »يونيب« 

و�لتي قد تلزم �لدول بقر�ر�ت توؤثر يف �ل�سيا�سات �لقت�سادية 

�ملوؤ�س�سي  �لتحول  هذ�  �أن  جانب  �ىل  هذ�  �ملحلية.  و�لتجارية 

اأخرى مثل مرفق البيئة العاملي  �شي�شعف دور هيئات دولية 

و�شع  اىل  بقوة  �شوي�شرا  دعت  فيما  املوؤ�ش�شات.  من  وغريه 

هذه الهيئات جميعًا حتت مظلة »يونيب« بعد تقويتها. 

واأو�شح الدكتور م�شطفى طلبه، املدير التنفيذي الأ�شبق 

يعزل  قد  �لدول  بع�س  تريده  �لذي  �لتحول  �أن  لـ»يونيب«، 

و�ل�سحة  �ملياه  مثل  �لهامة،  �لدولية  �لق�سايا  عن  �لبيئة  ملف 

و�لجتماعية.  �لقت�سادية  و�لتنمية  و�لطاقة  �لغذ�ئي  و�لأمن 

هل يتحول يف  ريو

من برنامج اىل

وكالة متخ�ص�صة؟ 

»يونيب« يحتفل بعيده الأربعني
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والأهم  الق�شايا،  هذه  كل  مع  متداخل  مو�شوع  فالبيئة 

ذ�ت  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  مع  �مل�سرتك  تعاونه  ي�ستمر  �أن 

»يونيب«  �لدول  تدعم  �أن  يجب  كما  �ملتعددة.  �لهتمامات 

ماليًا ومتنحه �سالحيات.

�لدكتورة  حددت  و�لتنمية«،  »�لبيئة  �ىل  حديث  ويف 

و�لتنمية،  للبيئة  �لدولية  �ملوؤ�س�سة  مديرة  توملني،  كاميال 

�لبيئة دون بقية ق�سايا �لعامل تد�ر من  �أن ق�سية  �مل�سكلة يف 

خالل 194 دولة و�آلية خمتلفة، وبالتايل فاإننا نعجز د�ئمًا عن 

حتقيق �شيا�شة عاملية موحدة. وهذا ما ينعك�ش بو�شوح من 

خالل نظرة دول �لعامل �إىل �حللول و�ل�سيا�سات �لتي يطرحها 

»يونيب« يف عالج ق�شايا البيئة، وحتى �شالحياته كربنامج 

دويل.

و�ملتقدم  �لنامي  �لعامل  دول  بع�س  تتفاعل  ناحية،  فمن 

لعالج  املطروحة  وال�شيا�شات  الأفكار  مع  الرتحاب  من  بقدر 

اإلزامها  ترف�ش  ذاته  الوقت  يف  اأنها  اإل  البيئة.  م�شكالت 

�لدول  �سيادة  يف  تدخاًل  يعد  ذلك  �أن  بحجة  �سيا�سات  باأي 

ومقدرات �شعوبها. لذلك جند اأي�شًا اأن بع�ش الدول ل تدعم 

�لأمم  وهيئات  بر�مج  تدعم  كما  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 

ذ�ت  دولية  هيئة  �إىل  يتحول  �أن  تريد  ول  �لأخرى،  �ملتحدة 

البحوث  يف  تثق  العامل  دول  اأن  توملني  وترى  اأكرب.  �شالحية 

العلمية التي يطرحها »يونيب«، لكنها  يف الوقت ذاته ل تريد 

�أن  �أن حتول �مل�ست�سار �إىل »مارد« يقرر ما يجب وما ل يجب 

تقوم به �لدول �إز�ء ق�سايا �لبيئة.

ت�ضيي�س البيئة 

لدى  �لعلمي  و�مل�ست�سار  �لعاملي  �خلبري  و�ت�سون،  بوب  �ل�سري 

له  كان  �لربيطانية،  �لريفية  و�ل�سوؤون  و�لغذ�ء  �لبيئة  وز�رة 

راأي اآخر. فهو اأكد اأن امل�شكلة احلالية لي�شت منح �شالحيات 

هو  ذلك  من  �لأهم  ولكن  للبيئة،  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج 

عن  مبعزل  �لبيئة  ق�سايا  تكون  و�أل  �لرئي�سي  دوره  تفعيل 

باأن  وذلك  واملواطنني،  للدول  امللمو�شة  احلياتية  الق�شايا 

يف  )فاو(  والزراعة  الأغذية  منظمة  مع  »يونيب«  يعمل 

بالأمن  واملتعلقة  بينهما  امل�شرتكة  للموا�شيع  حلول  طرح 

الغذائي، واأن يتعاون مع منظمة ال�شحة العاملية يف ما يتعلق 

بالأمور امل�شرتكة واملعنية بال�شحة مثل تلوث املياه وندرتها. 

اإ�شافة اىل ذلك، يجب اأن يكون هناك تن�شيق بني املوؤ�ش�شات 

البيئة  مرفق  مثل  البيئة،  بق�شايا  املعنية  املختلفة  الدولية 

�لعاملي و�لبنك �لدوىل. فاملوؤكد، كما يو�سح و�ت�سون، �أن هذه 

املوؤ�ش�شات الدولية ل تتحدث لغة واحدة ول تتوافق على و�شع 

�حللول و�ل�سيا�سات �لدولية. 

اأو�شح  علميًا،  مثبت  هو  وما  البيئية  الأ�شرار  حجم  حول 

يف  العلمية  للحقائق  ت�شيي�شًا  هناك  اأن  وات�شون  بوب  ال�شري 

بع�ش  نعرف  كعلماء  »فنحن  املناخ،  تغري  بق�شية  يتعلق  ما 

الأ�شياء ون�شرت�شد بظواهر ما لتقدير امل�شتقبل، لكننا ل منلك 

�حلقيقة و�ملعرفة �لكاملة. هذ� �لو�سع ي�ستغله بع�س �ل�سا�سة 

كي يعطل �ملفاو�سات �لدولية �أو يلزم دولته ب�سيا�سات قد توؤثر 

على منوها �لقت�سادي«. و�ملوؤكد، كما يكمل و�ت�سون، هو �أن 

حجم ما منلكه من معلومات كبري، ويلزمنا �لتحرك �لفوري، 

اأن  وهي  �شتحدث،  حقيقة  من  الفرار  ميكننا  ل  علميًا  لأنه 

درجتني،  مبقدار  �شرتتفع  اجلوي  الغالف  حرارة  درجة 

على  احلياة  طبيعة  يف  ملحوظًا  تغريًا  تاأكيد  بكل  و�شتحدث 

دويل  اتفاق  اإىل  و�شولنا  على  معقود  الآن  الأمل  الأر�ش. 

اأو  ثالث  اجلوي  الغالف  حرارة  درجة  ترتفع  ل  بحيث  ملزم، 

خم�س درجات �أخرى.

ال�شنوي  التقرير  »يونيب«  قدم  ذاته،  ال�شياق  ويف 

عن  �ختلف  �لذي  �لعاملية،  �لبيئة  توقعات  عن  �خلام�س 

ال�شيا�شات  من  عددًا  طرحه  خالل  من  ال�شابقة  التقارير 

التنوع  مثل  الدولية،  البيئية  الق�شايا  مع  الأمثل  للتعامل 

90 �تفاقًا  البيولوجي وتغري املناخ. كما ت�شمن ر�شدًا لتبعات 

التقرير  واأظهر  منها.  املرجوة  الأهداف  حتقق  ومدى  دوليًا 

�أن �أكرث من 50 يف املئة من هذه التفاقات مل حتقق اإل اأهدافًا 

الأهداف  املناخ واتفاقية  تغري  اتفاقات قمم  جدًا، مثل  �شئيلة 

�ملعلومات  تتو�فر  مل  �حلالت  بع�س  ويف  لالألفية.  �لإمنائية 

�لتكاتف  من  مزيد  �إىل  يدعو  ما  وهو  �لتفاقات،  هذه  لتفعيل 

�لدويل لتفعيل �لتفاقات �لدولية.

�حلادي  للقرن  م�ساألة   21« تقرير  طرح  مت  كذلك 

�لعامل  �أقاليم  �لذي جاء مب�ساركة 400 عامل من  و�لع�سرين«، 

مثل  نظرهم،  وجهة  من  بيئية  ق�سية   21 اأهم  طرحوا  كافة 

اىل  اإ�شافة  املناخ،  وتغري  ال�شرب  مياه  وتوفري  الغذائي  الأمن 

�شيا�شات مقرتحة لعالج مثل هذه الق�شايا خالل العقد املقبل 

املحتملة  امل�شكالت  اإىل  الإ�شارة  مع  املقبلني،  العقدين  اأو 

التي قد تنجم يف حال التباطوؤ اأو جتاهل القيادات ال�شيا�شية 

لالأمر. 

الطيبة  بالنيات  »يونيب«  اجتماع  بداأ  مثلما  عام،  ب�شكل 

على  ديبلوما�شية،  وكلمات  مطاطة  بتو�شيات  كذلك  انتهى 

�لقت�ساد  مو�سوعي  وحتديدً�  �لبيئة  ق�سايا  تناق�س  �أن  �أمل 

�لأخ�سر و�حلوكمة �لبيئية ب�سكل �أف�سل وبطرح حلول فعالة 

■ بعد اأ�شهر قليلة خالل قمة »ريو+20«.   

جل�ضة القت�ضاد الأخ�ضر

يف املنتدى الوزاري العاملي: 

رئي�س الدورة وزير البيئة 

الإ�ضباين فردريكو رامو�س 

دي اأراما�س ومدير »يونيب« 

التنفيذي اآخيم �ضتاينـر. 

على طاولة املتحدثني: جنيب 

�ضعب اأمني عام »اأفد«، يانز 

بوتكنيك مفو�س البيئة 

الأوروبي، اأدنا موليوا وزيرة 

املياه والبيئة يف جنوب 

اأفريقيا 
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موري�س بيكو )نيقو�سيا(

كبرية  بكميات  الطبيعي  الغاز  اكت�سافات  اأثر  على 

قرب�ص  با�سرت  املتو�سط،  البحر  �سرق  منطقة  يف 

عملية التنقيب عن ح�ستها، مقدرة قيمة احتياطها بباليني 

الدوالرات. وهذا قد يجعل اجلزيرة ال�سغرية م�ستقلة طاقويًا 

عن بلدان االحتاد االأوروبي.

واأعلنت �سركة »نوبل اإنرجي« االأمريكية، التي تنقب عن 

الغاز يف املنطقة، عن اكت�ساف نحو 226 بليون مرت مكعب من 

املنطقة  �سمن  للغاز  اأفروديت  حقل  من   »12 »بلوك  يف  الغاز 

االقت�سادية احل�سرية القرب�سية. وهذا يكفي لت�سغيل جميع 

حمطات توليد الكهرباء على اجلزيرة ملدة 210 �سنني. وهـذا 

خام�ص حقل للغاز الطبيعي تكت�سفه نوبل اإنرجي و�سركاوؤها 

ملوارد  الكلي  املجموع  قدرت  وهي  املتو�سط.  البحر  �سرق  يف 

مكعب،  مرت  بليون   935 من  باأكرث  اخلم�سة  االكت�سافات 

م�سنفة املنطقة »ذات مرتبة عاملية«.

الفعلي  التجاري  واالإنتاج  �سيء  الغاز  عن  التنقيب  لكن 

البحرية  االآبار  حفر  تكاليف  �سخامة  اإىل  ونظرًا  اآخر.  �سيء 

اأخرى  بلدان  اإىل  قرب�ص  توجهت  الطبيعي،  الغاز  وت�سييل 

للم�ساعدة. فاأبرمت اتفاقيات مع اإ�سرائيل، التي اكت�سفت هي 

اإىل االحتاد  اأي�سًا احتياطات كبرية يف مياهها، كما توجهت 

االأوروبي.

بح�ستها  تطالب  تركيا  هي  اأخرى  اإقليمية  قوة  وثمة 

الثلث  احتاللها  �سوء  يف  خ�سو�سًا  الر�سوبيات،  هذه  يف 

تواجد  مرحلة  تورطها  وبلغ  قرب�ص.  جلزيـرة  ال�سمـايل 

هذا  القرب�سية.  ال�سواحل  قبالة  احلربية  ل�سفنها  دائم 

الو�سـع قد يتطور اإىل نـزاع بني اإ�سرائيل وتركيا ال ي�ستبعد 

االحتمال  هذا  رغم  وعلى  ع�سكري.  ا�ستباك  اإىل  يوؤدي  اأن 

املقلق، تبدو حكومة قرب�ص ملتزمة تنفيذ امل�سروع. وقالت 

وزيرة التجارة وال�سناعة وال�سياحـة بـراك�سـوال اأنتونيادو: 

االحتاد  يف  الطاقة  اأمن  لتقوية  يوؤهلها  و�سع  يف  »قرب�ص 

ينت�سب  الذي  املنطقة  يف  الوحيد  البلد  الأننا  االأوروبي، 

اأقل  اأ�سبحت  النووية  الطاقة  اأن  واأ�سافت  االحتاد«.  هذا  اإىل 

فوكو�سيما  يف  النووية  الطاقة  حمطة  حادثة  اأثر  على  �سعبية 

كم�سدر  �سعبية  اأكرث  اأ�سبح  الطبيعي  الغاز  واأن  باليابان، 

للطاقة.

باالكت�سافات  كبريًا  اهتمامًا  القرب�سية  املعار�سة  واأبـدت 

مطالبة  واال�ستخراج،  التنقيب  الأعمال  وتاأييدًا  الغازية 

�سفافية  وتوفري  �ساملة  طاقوية  خطـة  بو�سع  احلكومة 

موقف  الرئي�سية  العقبة  لكن  امل�سروع.  لتفا�سيل  حقيقية 

وجتاه  اليونان  تدعمها  التي  قرب�ص  جتاه  الودي،  غري  تركيا 

■ حليفتها ال�سابقة اإ�سرائيل. 

اكت�شافات الغاز 

الطبيعي يف قاع 

�شرق البحر املتو�شط 

قد توؤدي اإىل اكتفاء 

طاقوي للبنان 

وقرب�ص واإ�شرائيل، 

لكنها تنذر مب�شاكل 

بيئية وبنزاعات مع 

تركيا التي تطالب 

بح�شة من هذه الرثوة 

اجلديدة

حمى التنقيب 

عن الغاز يف 

�سرق املتو�سط

ة قرب�ص بداأت العمليات وتركيا تطالب بح�شّ

خماوف حول االأثر البيئي ال�شتخراج الغاز

اأ�سفر تنقيب اإ�سرائيل عن الغاز يف �سرق البحر املتو�سط عن خالفات على احلق يف 

قاع البحر بينها وبني لبنان، ما جعل الأمم املتحدة تعر�س التو�سط حلل اخلالف. 

واإ�سافة اإىل املخاوف البيئية املتعلقة بهذه احلفريات، هناك اأي�سًا خماوف من خطة 

اقرتحتها اإ�سرائيل تق�سي مبد اأنبوب حتت �سطح البحر لتزويد البلدان الأوروبية 

بالغاز الطبيعي. ولكن بعد حادثة ت�سرب وقود الطائرات يف اأواخر حزيران )يونيو( 

التحتية  البنية  هذه  مثل  لإن�ساء  اإ�سرائيل  موؤهالت  يف  البيئيون  ي�سك   ،2011

وحمايتها من الت�سربات.

اأنتوني�س  ال�سابق  القرب�سي  وال�سياحة  وال�سناعة  التجارة  وزير  وكان 

الغاز يف  التنقيب عن  اأ�سرار بيئية ي�سفر عنها  با�سكاليد�س عرب عن خماوفه من 

هذه  واأتت  قرب�س.  �سرق  جنوب  احل�سرية  القت�سادية  املنطقة  اأي   ،»12 »بلوك 

املخاوف يف اأعقاب م�ساكل يف احلفر واجهتها �سركة »نوبل اإنرجي«، التي ا�ستثمرت 

تخلت  وقد  الإ�سرائيلية.  البحرية  تامار  حقول  يف  الطبيعي  الغاز  اآبار  من  عدد  يف 

ال�سركة عن حفر بئر يف املنطقة بكلفة 42 مليون دولر.
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�ســوق البيئــة

»توتال الإمارات« ت�سارك يف »�سم�س 1«

اأعلنت �سركة »توتال الإمارات« عن م�ساهمتها يف م�سروع »�سم�س 1« لإنتاج 100 ميغاواط 

األف منزل  الذي يغطي حاجة نحو 160  امل�سروع  ال�سم�سية. وتبلغ كلفة  الطاقة  كهرباء من 

امل�سروع و»توتال« 20 يف  املئة من  الكهرباء 600 مليون دولر. ومتتلك »م�سدر« 60 يف  من 

املئة و»اأبينجوا �سولر« 20 يف املئة. وت�ساهم حمطات الطاقة النظيفة التي تنفذها »م�سدر« 

بتحقيق هدف اأبوظبي تاأمني 7 يف املئة من طاقتها من م�سادر متجددة بحلول 2020. 

اإمارة  من  الغربية  املنطقة  يف  مربع  كيلومرت   2.5 م�ساحة  على   »1 »�سم�س  حمطة  وتبنى 

املرايا. وقد �سجلت  اآلف  بوا�سطة مئات  ال�سم�س  اأ�سعة  اأبوظبي. وتعمل من خالل جتميع 

لالقت�ساد  فوائد  امل�سروع  ويحقق  كيوتو.  لربوتوكول  وفقًا  النظيفة«  التنمية  »اآلية  �سمن 

املحلي، من خالل تاأمني فر�س عمل وبناء اأحياء وجممعات جديدة يف املناطق الريفية.

طريان الإمارات تروج لل�سياحة يف موري�سيو�س

وقعت »طريان الإمارات« ووزارة 

موري�سيو�س  يف  ال�سياحة 

يف  ال�سياحة  لرتويج  اتفاقية 

اجلزيرة، وذلك �سمن اأكرث من 

رحالت  تخدمها  حمطة   100

طريان الإمارات.

املعال،  ماجد  ال�سيخ  وقال 

الإمارات  طريان  رئي�س  نائب 

»ت�سم  التجارية:  للعمليات 

جزيرة موري�سيو�س الكثري من 

اأماكن اجلذب واملرافق ال�سياحية الراقية. وتظهر الزيادة املتوا�سلة يف عدد رحالتنا على هذا 

اخلط فاعلية حمالتنا الرتويجية ونتائجها الإيجابية«. وتخدم »طريان الإمارات« موري�سيو�س 

حاليًا بت�سغيل 11 رحلة من دون توقف اأ�سبوعيًا انطالقًا من دبي.

وقال وزير ال�سياحة يف موري�سيو�س مايكل �سيك وين اإن بالده توا�سل تطوير عنا�سر اجلذب 

ومرافق  البحرية  والرحالت  العالجية  وال�سياحة  الغولف  ريا�سة  ت�سمل  التي  ال�سياحي، 

الت�سوق واجلولت ال�سياحية �سمن اجلزيرة.

كهـرباء من املـد واجلـزر

با�سرت �سركة كاوازاكي اليابانية الرائدة 

نظام  تطوير  الثقيلة  املاكينات  �سنع  يف 

واجلزر.  املد  حركة  من  الكهرباء  لتوليد 

وهي واحدة من ال�سركات التي اختارتها 

منظمة تطوير التكنولوجيات الطاقوية 

وال�سناعية اجلديدة )NEDO( لتجري 

اأبحاثًا يف هذا املجال.

من  النوع  لهذا  واعداً  امل�ستقبل  يبدو 

واجلزر  املد  فتيارات  البديلة.  الطاقة 

تتوزع على نطاق وا�سع يف اأنحاء العامل، 

الطق�س واملناخ،  بعوامل  تتاأثر كثرياً  ول 

وهي قادرة على اإنتاج اإمدادات ثابتة من 

الكهرباء. و�سوف ت�ستخدم »كاوازاكي« 

بال�سفن  املتعلقة  وخرباتها  جتاربها 

البحرية  واملن�ساآت  واملحركات  املحيطية 

بوا�سطة  الكهرباء  توليد  وحمطات 

نظام  لتطوير  الغازية،  التوربينات 

توليد الكهرباء من حركة املد واجلزر.

خر�سانة �سديقة البيئة

يف  الكهربائية  للطاقة  »�سوغوكو«  �سركة  طورت 

�سركة  مع  باال�سرتاك  »نظيفة«  خر�سانة  اليابان 

التي   DENKA و�سركة  لالإن�ساءات  »كاجيما« 

ت�سّنع منتجات كيميائية. اخلر�سانة اجلديدة تنتج 

تتم  اإذ  ت�سنيعها،  عملية  اأثناء  انبعاثات«  »�سفر 

تق�سيتها بامت�سا�ص ثاين اأوك�سيد الكربون املنبعث 

من حمطة طاقة حرارية.

هي  باخلر�سانة  عادة  املرتبطة  البيئية  امل�سكلة 

الكربون  اأوك�سيد  ثاين  من  كبرية  كمية  انبعاث 

هو  الذي  الرئي�سي  مكونها  ت�سنيع  عملية  اأثناء 

اخلر�سانة  من  اجلديد  النوع   ويحتوي  اال�سمنت. 

على مادة م�سافة تق�سيها بامت�سا�ص ثاين اأوك�سيد 

كمية  كبري  حد  اإىل  تخف�ص  وبذلك  الكربون، 

االنبعاثات  تخف�ص  وبالتايل  امل�ستعملة،  االإ�سمنت 

وتعو�ص  الن�سف،  اإىل  االإ�سمنت  باإنتاج  املرتبطة 

الكربون.  اوك�سيد  ثاين  بامت�سا�ص  الباقية  الكمية 

الطاقة  حمطة  عن  الناجم  الفحم  رماد  وبا�ستعمال 

اخلر�سانة  ت�ساهم  �ص،  املخفَّ اال�سمنت  من  كبديل 

اجلديدة يف اإعادة ا�ستخدام هذه »النفاية« املفيدة.

12 بليون يورو اأملانية 

للطاقة املتجددة

تعتزم �سركة RWE االأملانية للمرافق ا�ستثمار نحو 

للتو�سع  دوالر(  بليون   6.4( يورو  باليني  خم�سة 

يف اأن�سطتها الإنتاج الكهرباء من امل�سادر املتجددة 

على مدى ال�سنوات االأربع املقبلة، ا�ستعدادًا حلظر 

بذلك  وهي  املحلية.  ال�سوق  يف  النووية  الطاقة 

اأون«  »اإي  االأملانية  مناف�ستها  خطى  على  ت�سري 

اأن�سطتها  على  يورو  باليني  �سبعة  �ستنفق  التي 

للطاقة اخل�سراء خالل ال�سنوات اخلم�ص املقبلة.

ورق من طحالب

بعدما طّورت �سركة ايطالية �سناعة الورق بوا�سطة 

جديد  ا�ستعمال  فرن�سا  يف  يربز  خ�سراء،  طحالب 

لهذه الطحالب التي يوؤدي انت�سارها يف ال�سيف اإىل 

تلوث خلجان عدة يف منطقة بريتاين غرب فرن�سا.

»فافيني«  االيطايل  الورق  م�سنع  ا�سرتى  فقد 

من  االآتية  اخل�سراء  الطحالب  من  طنًا   130

�سناعة  يف  ال�ستخدامها  بريتاين  منطقة  �سواحل 

يف  م�سنعه  يف  كارتا«  األغا  »�سريو  امل�سمى  الورق 

البندقية. وكان امل�سنع بداأ اإنتاج هذا النوع من الورق 

التي  البندقية  بلدية  من  طلب  على  بناء   1992 عام 

لال�ستثمار  حلول  عن  تبحث  الفرتة  تلك  يف  كانت 

املدينة.  بحرية  يف  املنت�سرة  اخل�سراء  الطحالب  يف 

بداأ  البندقية،  بحرية  يف  الطحالب  تراجع  وبعد 

»فافيني« ي�ستوردها من اآ�سيا ومن بريتاين.

ويندرج 90 يف املئة من االأوراق التي ينتجها امل�سنع 

اأن  االآن  وهدفه  الغابات«.  اإدارة  »ح�سن  اإطار  يف 

م�سدر  جمرد  لي�ست  اخل�سراء  الطحالب  اأن  يثبت 

اإزعاج.
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عامل العلوم

موري�س بيكاو )اأم�سرتدام(

ذوبان  يف  املناخ  تغري  يت�سبب 

املحيطات  مياه  ومتدد  اجلليد 

م�ستوياتها،  وارتفاع  والبحار 

�سواطئ  باإغراق  يهدد  ما 

وهذا  منخف�سة.  واأرا�س  وجزر 

اىل  املالديف  جزر  رئي�س  دفع 

اآخر لدولته.  التفتي�س عن مكان 

اأخرى  وبلدان  هولندا  وبنت 

اأرا�سيها  حلماية  بحرية  �سدوداً 

خمططو  ويبحث  ال�ساحلية. 

للتعامل  املدن عن حلول جديدة 

مع ارتفاع املياه.

من  اأكرث  الهولنديون  يدرك 

�سواهم احلاجة اىل حماية اأنف�سهم 

على  البحر  مياه  زحف  من 

اأن  اىل  نظراً  املنخف�سة،  اأرا�سيهم 

هولندا تعاملت مع هذه امل�سكلة 

وقت  ياأتي  قد  ولكن  قرون.  منذ 

كافيًا  ال�سدود  بناء  فيه  يعود  ال 

مياه  م�ستويات  ترتفع  عندما 

حدوث  واحتمال  كثرياً.  البحار 

املحا�سرين  الهولنديني  ذلك دفع 

جديدة:  اأفكار  طرح  اىل  باملياه 

مدن حتت املياه.

فكرة اقامة مدن حتت املياه كانت 

�سرباً من اخليال العلمي املتداول 

منذ �سنني. لكن حتويل االأحالم 

مقبولة  حقيقة  اىل  املجردة 

ظاهريًا �سيء اآخر. وكان املهند�س 

املعماري الهولندي مو�س زفارت 

�ساحب هذه الفكرة، عندما اقرتح 

لوقوف  ع  جممَّ بناء   2008 عام 

حتت  والت�سلية  ال�سيارات 

يف  املياه  م�ستوى  وحتت  االأر�س 

للم�ساعدة  اأم�سرتدام،  العا�سمة 

يف حل النق�س املزمن يف امل�ساحات 

املدينة.  يف  لال�ستعمال  ال�ساحلة 

وُقدرت كلفة اجناز اخلطة بنحو 

14.4 بليون دوالر.

تفريغ  زفارت  فكرة  تقت�سي 

القنوات  بع�س 

الكثرية يف املدينة، 

ع  جممَّ وبناء 

الطبقات  متعدد 

ي�سم  حتتها 

لل�سيارات  موقفًا 

للت�سوق  ومركزاً 

والت�سلية، بحيث 

ما  مع  اجنازه  عند  يتعار�س  ال 

ال�سارع،  م�ستوى  على  يجري 

القنوات  اإعادة تعبئة  مبا يف ذلك 

باملياه.

اأم�سرتدام  »تقع  زفارت:  قال 

غري  الطني  من  طبقة  على 

مرتاً.   30 ب�سماكة  للمياه  النّفاذ 

الطني مع  و�سوف ي�ستعمل هذا 

جدران  ل�سنع  والرمل  اخلر�سانة 

»ختم«  نعيد  وعندما  جديدة. 

اأر�سيات القنوات، ن�سبح قادرين 

على العمل حتتها مع اإعادة �سب 

تقنية  اإنها  القنوات.  يف  املياه 

�سهلة، وهي ال تخلق م�ساكل من 

نوع �سجيج احلفر يف ال�سوارع«.

يعتقد البيئييون اأن فكرة زفارت 

اإيكولوجيًا  م�ستدامة  لي�ست 

اإحدى  وتتمثل  واقت�ساديًا. 

من  املجمع  بتخلي�س  املع�سالت 

الكربون  اأوك�سيد  ثاين  تراكمات 

التي �ستحدث بال �سك، خ�سو�سًا 

لكن  فيه.  ال�سيارات  توقيف  مع 

هذه الفكرة تبدو عملية اأكرث من 

مدينة  نوع  من  املقببة،  املدينة 

يف  االأ�سطورية  »اأتالنتي�س« 

روايات اخليال العلمي.

كاي�سي  الدكتور  تو�سل 

هوليداي، الباحث يف كلية الطب 

اإىل  االأمريكية،  بجامعة مي�سوري 

مت  التي  املتحجرة  اجلمجمة  اأن 

 2003 عام  املغرب  يف  اكت�سافها 

ع�سر  من  مت�ساح  اإىل  تعود 

 95 نحو  قبل  الدينو�سورات 

مليون �سنة. وقد ُو�سف بـ »جد 

التما�سيح االأفريقية« الأنه االأقدم 

طوله  ويزيد  عليه.  عرث  ما  بني 

عليه  واأطلق  اأمتار،  ت�سعة  على 

التم�ساح  اأي    Shieldcrock ا�سم  

اجللد  طبقة  ب�سبب  امل�سفح 

اأعلى  تغطي  التي  ال�سميكة 

»الدرع«  هذه  اأن  ويبدو  راأ�سه. 

كانت مبثابة جهاز ل�سبط حرارة 

جلذب  نف�سه  الوقت  ويف  الراأ�س 

االإناث. 

وقد اكت�سف هوليداي اجلمجمة 

متحف  اأدراج  اأحد  يف  من�سية 

اأونتاريو يف كندا.

مدن حتت املياه تكيفًا مع تغّيـر املناخ

جد التما�سيح الأفريقية مغربي

املغربي،  للتم�ساح  تخيلي  ر�سم 

يبلغ  التي  املتحجرة  وجمجمته 

طولها مرتًا ون�سف مرت

ال�سّكر كال�سجائر 

والكحول؟

�سان  ج��ام��ع��ة  يف  ب��اح��ث��ون  ق���ال 

ال��ذي  ال�سكر  اإن  فرن�سي�سكو 

املعاجلة  الغذائية  املواد  اإىل  ي�ساف 

من  كثري  عن  م�سوؤول  وامل�سروبات 

واملوت  املزمنة  بالأمرا�ض  الإ�سابات 

بيعه  تنظيم  ينبغي  وبالتايل  املبكر، 

اإىل  واأ�ساروا  والتبغ.  الكحول  مثل 

املحالة  وامل��اأك��ولت  امل�سروبات  اأن 

مليون   35 بنحو  ت�ساهم  بالفروكتوز 

وينبغي  ال��ع��امل،  يف  �سنويًا  وف��اة 

�سبطها بال�سرائب والت�سريعات.

وحذروا من اأن ال�سمنة �سارت م�سكلة 

اأكرب من �سوء التغذية يف العامل، واأن 

بدناء  الأ�سخا�ض  يجعل  ل  ال�سكر 

اجل�سم  يف  الأي�����ض  يغريرّ  بل  فقط 

التوازن  يف  ويوؤثر  الدم  �سغط  ويرفع 

الهورموين وي�سر بالكبد.

وطالب الباحثون با�ستخدام ال�سريبة 

الغازية  امل�سروبات  ثمن  وم�ساعفة 

تخطوا  ملن  فقط  م�سموحة  وجعلها 

17 �سنة.
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جديد العلم والتكنولوجيا

اأجمل ال�سور العلمية

اأ�سا�سية  و�سيلة  البيانية  والر�سوم  امليكرو�سكوبية  ال�سور 

املوؤ�س�سة  وتنظم  اجلمهور.  اىل  العلمية  املفاهيم  لإي�سال 

Science يف الوليات املتحدة م�سابقة  الوطنية للعلوم وجملة 

�سنوية لأف�سل ال�سور والر�سوم العلمية والهند�سية، هنا مناذج 

من اأف�سلها للعام 2011.
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�سرطان  خاليا  م�ست�سعرات 

اجل�سيم  ا�ستهدفها  وقد  الثدي 

antibody TRA-8  امل�ساد

انـــقـــ�ـــســـام خـــلـــيـــة: يــظــهــر 

ــة بــــــاالأزرق  ــي ــل ــاء اخل ــس ــ� غ

)ال�سبغيات(  والكروموزومات 

باالأ�سفر

كومبيوترية  جزيئية  �سورة 

لعني فاأرة تظهر تنوع العمليات 

ويبدو  ال�سبكية.  يف  اخلليوية 

اأعــلــى  يف  الــبــ�ــســري  الع�سب 

امل�ستقيمة  اليمني، والع�سالت 

ملت�سقة  والذهبي  باالأحمر 

بغ�ساء بيا�س العني الذي يبدو 

طبقات  وتظهر  اأخ�سر.  هنا 

ال�سبكية بطيف من االألوان.

املجرات  يتقفى  اإعالمي  بو�سرت 

واملادة املظلمة يف الكون

املوهبة تقهر الفقر

�سمانتا غاريف طالبة ثانوية يف ال�سابعة ع�سرة من العمر، 

تعي�س مع اأهلها يف ملجاأ للم�سردين يف نيويورك، بعدما 

�سربت  التي  املالية  االأزمــة  يف  منزلها  العائلة  خ�سرت 

ا�ستطاعت  العي�س  �سيق  رغم  وعلى  املتحدة.  الواليات 

الو�سول اىل نهائيات »م�سابقة اإنتل للمواهب العلمية«، 

�سنتني على طريقة  التي جتريها منذ  لالأبحاث  تقديراً 

تكيف نوع من االأ�سداف مع التغريات البيئية احلا�سلة. 

وبعد اختيارها بني 40 مر�سحًا لنيل اجلائزة التي تبلغ 100 األف 

دوالر، كافاأتها بلدية نيويورك بتاأمني منزل مدفوع االأجر لعائلتها. 

و�سوف تعلن نتائج امل�سابقة يف اآذار )مار�س( احلايل.

تلفزيون ذكي

القدرة  وله  بالإنرتنت  يت�سل  »ذكيًا«  تلفزيونًا  »�سام�سونغ»  �سركة  ابتكرت 

والوجه  ال�سوت  من  اإليك  يتعرف  انه  كما  ع��ام،  كل  اأجزائه  حتديث  على 

النرتنت  بت�سفح  للم�ستخدمني  ت�سمح  باجلهاز  املثبتة  فالكامريا  والإ�سارة. 

من  بواحدة  التحدث  طريق  عن  القنوات  تغيري  وميكن  اأيديهم،  من  باإ�سارة 

اختيارات  بتحديد  الوجه  على  التعرف  ميزة  وت�سمح  اجلهاز.  يفهمها  لغة   20

التطبيقات املف�سلة لدى امل�ستخدمني.

»كريجي« قد يرّبد املناخ

يف  جديدًا  جزيئًا  والأمريكيني  اليطاليني  الباحثني  من  فريق  اكت�سف 

تت�سح  مل  ولكن  تربيد،  اإحداث  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  لالأر�ض  اجلوي  الغالف 

معاجلة  يف  كبريًا  دورًا  يلعب  اأن  اإمكانية  بعد 

الحتبا�ض احلراري.

 criegee( »كريجي«  اجلديد  اجل��زيء  دع��ي 

biradical(، وميكنه اأن يحول ملوثات مثل ثاين 
اىل  الكربيت  اأوك�سيد  وثاين  النيرتوجني  اأوك�سيد 

مركبات قد توؤدي لتكوين ال�سحب، مبا ي�ساعد يف 

حماية الأر�ض من ال�سم�ض.

الباحث كارل بر�سيفال: »اكت�سفنا هذه اجلزيئات  الدرا�سة  اأحد موؤلفي  وقال 

من خالل ا�ستخدام م�سدر �سوئي اأقوى مئة مليون مرة من ال�سم�ض. ميكنها 

حم�ض  اىل  الأمر  نهاية  يف  يتحول  الذي  الكربيت  اأوك�سيد  ثاين  اأك�سدة  مثاًل 

توقع  لأوانه  ال�سابق  من  اأن  اأ�ساف  لكنه  املربد«.  بتاأثريه  املعروف  الكربيتيك 

العامل،  حرارة  على  كبري  تاأثري  لحداث  ت�سكيلها  يجب  التي  اجلزيئات  كمية 

كما يجب اختبار مدى �سالمتها.
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الريا�ض  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  وقعت 

تفاهم  مذكرة  ال�سعودية  البيئة  وجمعية 

وذلك  البيئي«.  احل�ض  »مدار�ض  لإطالق 

للعمل على تو�سيع دائرة الربنامج الوطني 

وهو  امل�ستدامة،  والتنمية  البيئية  للتوعية 

على  يطبق  اململكة  م�ستوى  على  برنامج 

300 مدر�سة، وتدريب 21 األف طالب وطالبة 

وع�سرة اآلف معلم ومعلمة. و�سيتم حتويل 

هذا العمل اإىل مبادرة وطنية مبجرد النتهاء 

من التدريب.

بيئية  جمعيات  اإن�ساء  اإىل  الربنامج  ي�سعى 

كافة.  ال�سعودية  املدار�ض  يف  مدر�سية 

اأوًل،  اأهداف:  خم�سة  حتقيق  اإىل  ويهدف 

املدر�سني واملدر�سات بق�سايا  زيادة معارف 

بالق�سايا  خا�ض  اهتمام  مع  املختلفة  البيئة 

واملفاهيم  باملعلومات  واإمدادهم  املحلية، 

امل�ساهمة  على  ت�ساعدهم  التي  واملهارات 

زيادة  ثانيًا،  املبادرة.  هذه  يف  الفعالة 

القيادية  قدراتهم  وتعزيز  الطالب  معارف 

وتعزيز  البيئة  على  املحافظة  جمال  يف 

بني  الربط  ثالثًا،  الإيجابية.  ال�سلوكيات 

املنهج  خارج  والن�ساطات  التعليمية  املناهج 

الر�سمي. رابعًا، تفعيل دور املدر�سة واملعلم 

اأ�ساليب  اإدخال  خام�سًا،  املجتمع.  خدمة  يف 

تربوية حديثة.

حول  عمل  ور�سة  املا�سي  ال�سهر  واأقيمت 

وحماية  الأر�ساد  مقر  يف  البيئي  احل�ض 

البيئة.

حتت �سعار »بيئتي تغدو اأجمل« 

ثانوية  يف  البيئة  جلنة  اأقامت 

احلدث،  يف  اخلميني  المام 

المداد  جمعية  ملدار�ض  التابعة 

لتدوير  بيئيًا  م�سروعًا  اخلريية، 

اأكرث  مب�ساركة  والكرتون  الورق 

من 1800 تلميذ ومعلم.

الرتبوي  امل�سروع  هذا  يهدف 

مدر�ستنا  جعل  اىل  البيئي 

من  للبيئة،  �سديقة  مدر�سة 

خالل التوعية وم�ساركة الهيئات 

والتالمذة  والتعليمية  الدارية 

تدوير  عملية  يف  والعاملني 

تنظيم  ذلك  �سبق  النفايات. 

والندوات  املحا�سرات  من  العديد 

واملخاطر  البيئية  امل�ساكل  حول 

املحيطة بنا.

جتميع  على  امل�سروع  يقوم 

يف  امل�ستعمل  والكرتون  الورق 

�سالل خ�سراء ُطبع عليها اللوغو 

وزعت  احلملة،  بهذه  اخلا�ض 

�سفوف  من  املدر�سة  اأرجاء  يف 

ويف  الثالثة  احللقة  اىل  الرو�سات 

الإدارية  الهيئات  وغرف  املمرات 

جمع  بهدف  وذلك  والتعليمّية. 

اىل  وار�سالها  النفايات  هذه 

الورق  لتدوير  اللبناين  امل�سنع 

ل�ستعمالها كمواد اأولية يف عملية 

)ورق،  جديدة  �سلع  ت�سنيع 

 )... كرتون  علب  جدار،  اأوراق 

املحلي  املجتمع  اإحلاق  مت  وقد 

الدكاكاين  من  باملدر�سة،  املحيط 

العملية  بهذه  واملنازل،  واملحال 

النفايات  ار�سال  عرب  البيئية 

الورقية اىل املدر�سة.

ا�ستح�سانًا  امل�سروع  هذا  لقى 

كبرياً عند الهل والتالمذة، ملا فيه 

الوطن،  خلدمة  بيئية  فائدة  من 

البيئي  ومعنوية بتنمية اجلانب 

اأن  اأمل  اأبنائنا، على  يف �سخ�سية 

البيئي  الوعي  نفو�سهم  يف  نزرع 

�سعبنا  لدى  اليه  نطمح  الذي 

حتى تغدو بيئتنا اأجمل.

جمعيات بيئية يف املدار�س ال�سعودية

ق�سم الر�ساد، جلنة البيئة املدر�سية  ثانوية الإمام اخلميني، احلدث، لبنانبيئتي تغدو اأجمل

مدار�س حمايدة كربونيًا يف لبنان

اأطلقت منظمة »G« ال�ست�سارية  التي تقدم خدمات تتعلق بالأبنية اخل�سراء حملة وطنية لتخ�سري 

املدار�ض حتت �سعار »going G,  going carbon neutral« بهدف حتويل 40 مدر�سة لبنانية اإىل مدار�ض 

حمايدة كربونيًا. كما تهدف احلملة اإىل رفع الوعي واملعرفة البيئية حول تغري املناخ، وتقييم الب�سمة 

الكربونية للمدار�ض، وتنفيذ ممار�سات تتعلق مبقاي�سات الكربون.

www.gbldg.com :ملزيد من املعلومات

من جهة اأخرى، با�سر م�سروع كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة )CEDRO( الذي يرعاه برنامج الأمم 

ال�سم�سية ب�سبكة  الطاقة  الالزمة لربط 44 نظامًا فوتوفولطيًا لتوليد  التح�سريات  املتحدة المنائي 

موؤ�س�سة كهرباء لبنان با�ستعمال التعداد ال�سايف )net metering(. و�سوف ت�ستفيد النظم املركبة يف 

44 مدر�سة حكومية يف اأنحاء لبنان من امتيازات يوفرها تطبيق التعداد ال�سايف، خ�سو�سًا تخفي�ض 

فواتري الكهرباء. وتقدم موؤ�س�سة كهرباء لبنان العدادات الرقمية الالزمة جمانًا. وي�سجع املركز اللبناين 

حلفظ الطاقة )LCEC( على ربط جميع نظم الطاقة املتجددة بال�سبكة با�ستعمال التعداد ال�سايف.

ندوة يف عجمان حول البيئة 

الربية يف الإمارات
البلدية  دائرة  يف  ال�صحي  التثقيف  وحدة  نظمت 

�صعار  حتت  تثقيفية  ندوة  عجمان  يف  والتخطيط 

احتفاالتها  �صمن  باحلياة«  تنب�ض  »ال�صحراء 

باليوم الوطني للبيئة.

املرحلة  من  وطالبة  طالبًا   120 قرابة  الندوة  ح�صر 

الثانوية. وقدم فيها املهند�ض اأحمد �صيف املطري، 

�صرحًا  البيئة،  وزارة  يف  الت�صحر  اإدارة  مدير 

االإمارات  يف  ال�صحراوية  البيئة  حول  تف�صيليًا 

اإىل  م�صريًا  عليها،  للحفاظ  برية  حمميات  واإن�صاء 

للحفاظ  �صريحة  دعوة  هو  الوطني  البيئة  يوم  اأن 

ودعا  ال�صحراء.  تكتنزها  التي  الربية  الرثوة  على 

حميطهم  يف  البيئي  الوعي  ن�صر  اإىل  الطالب 

املخلفات بعد الرحالت الربية وخا�صة  اإلقاء  وعدم 

االأكيا�ض البال�صتيكية غري القابلة للتحلل.

وعر�ض فيلم وثائقي حول اإطالق ال�صيخ حممد بن 

را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 

الوزراء حاكم دبي طيور احلبارى يف حممية املها.

توزيع  مت  كما  الطالب،  مع  نقا�ض  الندوة  وتخلل 

مل�صقات بيئية.
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طالب ثانويـة �سخـور الرحامنة يـزورون املنتـزه الـوطني لتوبقـال

التاأهيلية  الرحامنة  �سخور  ثانوية  نظمت 

يف و�سط املغرب زيارة اإيكولوجية اإىل املنتزه 

تلميذاً   30 فيها  �سارك  لتوبقال،  الوطني 

وذلك  والثانوية.  الإعدادية  ال�سفوف  من 

البيئية  الرتبية  مفاهيم  تر�سيخ  اأجل  من 

الطبيعية والتنوع  الأو�ساط  واملحافظة على 

البيولوجي.

الذي  لتوبقال،  الوطني  املنتزه  ويعترب 

بعد  على  الكبري  الأطل�ض  جبال  اأعايل  يف  يقع 

ف�ساء  مراك�ض،  مدينة  جنوب  كيلومرتاً   70

ما  واكت�ساف  النف�ض  عن  والرتويح  للرتفيه 

تزخر به هذه املنطقة من تنوع الطبيعة وما 

ت�ستمل عليه من اأنواع احليوانات النادرة.

املنتزه  حول  معلومات  التالميذ  اإىل  قدمت 

واجلغرافية  الإيكولوجية  واخل�سو�سيات 

اإىل اخل�سو�سيات  اإ�سافة  للمنطقة اجلبلية، 

ومتت  لل�ساكنة.  املحلية  والعادات  الثقافية 

نقو�ض  على  حتتوي  جبلية  مواقع  زيارة 

احلجري،  الإن�سان  حقبة  ت�سجل  �سخرية 

يف  عا�ست  وحيوانات  اأنا�سًا  تظهر  وهي 

الزائرون  واأطل  احلقبة.  تلك  خالل  املنطقة 

على منظر عام حلو�ض تان�سيفت يزخر بنوع 

متميز من الغطاء النباتي املتمثل يف العرعار 

الفواح والبلوط الأخ�سر. وعلى رغم ق�ساوة 

املناخ يف املناطق املرتفعة، ففي املنتزه ثروة 

حيوانية متنوعة، ا�ستطاعت اأن تتكيف مع 

الثدييات  ومن  للمناخ.  ال�سريعة  التقلبات 

الأروي املغربي والقرد  وال�سنجاب والظربان 

والثعلب. كما يعد املنتزه ف�ساًء رحبًا لأنواع 

والن�سر  والغراب  احلجل  مثل  الطيور  من 

الأطل�ض  اأفعى  مثل  والزواحف  والعقاب، 

وغريها  والدعـا�سيق  والفرا�سات  واحلرباء، 

من احل�سرات.

وهو   ،1942 عام  املنتزه  هذا  اإحداث  مت  وقد 

ينتمي اإىل �سبكة من 156 موقعًا ذات اأهمية 

ت�سيريها  يرجع  واإيكولوجية  بيولوجية 

والغابات  للمياه  ال�سامية  للمندوبية 

وحماربة الت�سحر. ويتميز مبوقعه اجلغرايف 

اجلبال(  جبل  )اأي  ندرن«  »اأدرار  منطقة  يف 

افريقيا،  �سمال  يف  القمم  اأعلى  ت�سم  التي 

وهو جبل توبقال بعلو 4165 مرتاً، واملنطقة 

الأكرث ارتياداً والأ�سهل ولوجًا والأكرث جاذبية 

وروعة يف كل مناطق الأطل�ض الكبري.

بيئية  م�سابقات  تنظيم  الزيارة  تخلل 

للمعلومات  التالميذ  اإدراك  مدى  لتقييم 

واملعطيات املقدمة لهم.

التالميذ تو�سيات للتقيد بعدد  اإىل  ووجهت 

ت�سر  باأعمال  القيام  وعدم  ال�سلوكيات  من 

الإيكولوجي.  بالنظام  وتخل  بالطبيعة 

وعدم  الغابة،  يف  النار  اإ�سعال  عدم  ومنها 

اخلروج من املمرات، وتفادي قطف النباتات، 

ال�سيد يف  اإزعاج احليوانات. ومينع  وجتنب 

البحريات والأنهار واملجاري املائية هناك.

مبمار�سة  التالميذ  قام  الزيارة،  نهاية  يف 

ريا�سة التزحلق على اجلليد واأخذ جمموعة 

من ال�سور التذكارية.

م�سابقة هيئة البيئة ــ اأبوظبي

كرمت هيئة البيئة ـ  اأبوظبي اأكرث من مئة فائز من 

ال�صنوية  البيئية  امل�صابقة  يف  امل�صاركني  التالميذ 

لل�صنة  2011 ـ  2012.

يف  امل�صاركة  املميزة  لالأعمال  معر�ض  واأقيم 

واالأهايل  للجمهور  الفر�صة  الإتاحة  امل�صابقة، 

والتعرف  الطالب  م�صاركات  مل�صاهدة  واملعلمني 

هذا  وتزامن  البيئية.  امل�صاكل  يف  اآرائهم  على 

ع�صر  اخلام�ض  الوطني  البيئة  يوم  مع  املعر�ض 

�صهر  من  الرابع  ي�صادف  الذي  االمارات  لدولة 

الذي  الرطبة  االأرا�صي  يوم  ومع  )فرباير(  �شباط 

ي�صادف الثاين من ال�صهر نف�صه.

يف  الطبيعة  »الغابات:  �صعار  امل�صابقة  حملت 

العاملي  البيئة  يوم  �صعار  مع  متا�صيًا  خدمتكم« 

البيئية  امل�صابقة  مو�صوع  و�صيكون   .2011 للعام 

االأخ�صر«،  »االقت�صاد   2013 ـ   2012 املقبلة  لل�صنة 

واحللول  واخلدمات  املنتجات  تبني  اإىل  ويدعو 

فكر  على  القائمة  االقت�صادية  واالأفكار  والتقنيات 

التنمية امل�صتدامة.

حملة ت�سجري مدر�سية

للغابات  العاملية  ال�سنة  مبنا�سبة 

بول�ض  يوحنا  الأخ�سر  البابا  وتطويب 

الثاين، ويف اإطار م�سروع مكتبة ال�سغار 

القلبني  ثانوية  يف  البيئي  الرتبوي 

الثانوية  قدمت  جنم،  عني  الأقد�سني 

كتابًا بعنوان »حملة ت�سجري عائلية وفاًء 

اإىل رئي�ض حترير جملة  الأخ�سر«  للبابا 

وهو  �سعب.  جنيب  والتنمية«  »البيئة 

البيئية  والنا�سطة  �سة  املدرِّ تاأليف  من 

لتالميذ  عليا جدعون، ويت�سمن �سوراً 

بذور  غر�ض  عملية  خالل  املدر�سة 

ال�سنوبر يف حرم املدر�سة، بالتعاون مع 

جمعية الرثوة احلرجية والتنمية.
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حمطة �سحن ال�سيارات الكهربائية

يف عا�سمة الأردن

يف  كهربائية  �شحن  حمطة  �أول  �فتتحت 

مدينة  يف  �ل�شم�شية  بالطاقة  تعمل  �لأردن 

�شركة  عام  مدير  وقال  �لعلمية.  �حل�شن 

�لنعيم لتكنولوجيا �لطاقة �ملنفذة للم�شروع 

من�شور �حلالج �إن �شحن �ل�شيار�ت و�ملركبات 

�ل�شم�شية  �لطاقة  بو��شطة  �لكهربائية 

يتو�فق مع مبد�أ �ل�شيار�ت �لعدمية �لنبعاث 

)Zero Emission(. و�شارت »ني�شان ليف« 

�لكهربائية يف �شو�رع �لعا�شمة عّمان م�شافة �ألف كيلومرت. ومن �ملقرر �أن تقوم �ل�شركة ببناء 

عدد من حمطات �ل�شحن وتوزيعها تدريجيًا يف �لعا�شمة.

حمطة �سحن �سم�سية يف عّمان

كهربائية مبقعد واحد 

من فولك�سفاغن

تعر�ض فولك�شفاغن يف �ملعار�ض �لدولية 

و�حد.  مبقعد  جديدة  كهربائية  �شيارة 

وقال رئي�ض �لأبحاث يف �ل�شركة يورغن 

ليوهولد: »�إذ� ح�شرت �شيارة ب�شخ�ض 

حجمًا  �أ�شغر  جعلها  فيمكن  و�حد، 

�أقل لنقل  �إىل طاقة  و�أخف وزنًا وحتتاج 

�إطالقًا  �أقل  وبالتايل  �ل�شخ�ض،  هذ� 

لنبعاثات ثاين �أوك�شيد �لكربون«.

�شيار�ت  جانب  �إىل  �لطر�ز،  هذ�  �شيكون 

�إطالقها  �ل�شركة  تزمع  �أخرى  كهربائية 

مقرونًا  �ملقبلتني،  �ل�شنتني  خالل 

�ملتجددة،  بالطاقة  ل�شحنه  بخطة 

�ل�شيار�ت  باأن  �لقائل  لالنتقاد  دح�شًا 

�لكهربائية لي�شت خالية من �لنبعاثات 

ماأخذ  من  ت�شحن  لأنها  متامًا، 

وتخطط  �لوقود.  من  �ملولدة  للكهرباء 

ن�شخة  لإطالق  �أي�شًا  فولك�شفاغن 

كهربائية من »غولف« �شنة 2013.

و�لكهرباء،  بالديزل  تعمل  �لتي  �لهجينة  �ل�شيار�ت  �إنتاج  ميد�ن  بنز«  ـ  »مر�شيد�ض  �شركة  دخلت 

فعر�شت طر�ز  E300 Bluetec Hybrid  يف معر�ض ديرتويت لل�شيار�ت يف كانون �لثاين )يناير( 2012. 

هذ� �لطر�ز موجه �إىل �ل�شوق �لأوروبية، �أما �لطر�ز �جلديد �لآخر E400 فيعمل بالبنزين و�لكهرباء وهو 

موجه �إىل �ل�شوق �لأمريكية.

يذكر �أن �شركات »بيجو« و»�شيرتوين« و»فولفو« هي �لوحيدة حتى �لآن �لتي �أطلقت، �أو تنوي قريبًا 

�إطالق، �شيار�ت هجينة تعمل بالديزل وميكن �أن تكون مقت�شدة �أكرث من تلك �لتي تعمل بالبنزين.

مر�سيد�س هايربيد لأوروبا واأمريكا

EV-STER  كهربائية هوندا

 EV-STER �سيارتها   منوذج  هوندا  عر�ست 

الريا�سية  ال�سيارات  من  املقبل  اجليل  متثل  التي 

يف  طوكيو  معر�ض  يف  ال�سغرية،  الكهربائية 

ولها  مبقعدين   .2011 )دي�سمرب(  الأول  كانون 

مواد  من  امل�سنوع  هيكلها  اأما  للطي.  قابل  غطاء 

بال�سحنة  مداها  ويطيل  وزنها  فيخف�ض  كربونية 

الواحدة اإىل 160 كيلومرتًا.



73چهللامار�س 2012

�سيارات خ�رضاء

تخ�سري تاك�سي لندن ال�سوداء

ل�شيارة  �أولية  �أنتجت عدة مناذج  �أنها  �لذكية«  »�لطاقة  �أعلنت �شركة 

بد�أت  و�أنها  �لوقود،  بخاليا  تعمل  لندن  يف  �ل�شهرية  �ل�شود�ء  �لأجرة 

�لتجول يف �شو�رع �ملدينة. ويتم ت�شميم هذه �لنماذج بحيث جتمع بني 

�أي  تكنولوجيتي خاليا �لوقود و�ملحرك �لكهربائي ل�شمان عدم �إطالق 

�نبعاثات. وبلغت �مل�شافة �لتي تقطعها بالتعبئة �لو�حدة 400 كيلومرت، 

وباإمكانها بلوغ �شرعة ق�شوى مقد�رها 130 كيلومرت�ً يف �ل�شاعة.

بوري�ض  لندن  عمدة  �أعدها  �شاملة  خطة  من  جزء  �ل�شيار�ت  هذه 

�لبيئية  �ل�شود�ء  �لأجرة  �شيار�ت  من  كامل  �أ�شطول  لإنز�ل  جون�شون 

�شنة 2012، تز�منًا مع دورة �لألعاب �لأوملبية �لتي ت�شت�شيفها �لعا�شمة 

�أي�شًا جزء من خطته لزيادة دعم تكنولوجيا خاليا  �لربيطانية. وهي 

�لتزود  حمطات  من  �ملزيد  �إقامة  خالل  من  �ملدينة  �أنحاء  يف  �لوقود 

بالهيدروجني.

»هرييكو« للمدينة قابلة للطّي

�شيارة  �لأوروبية  �ملفو�شية  على  ُعر�شت 

�أنتجتها  للطي  قابلة  �شغرية  كهربائية 

جمموعة �شركات �إ�شبانية، منوذجًا ل�شيارة 

��شتجابة  وذلك  للمدينة.  معدة  ثة  ملوِّ غري 

لفكرة �ملفو�شية حظر �ل�شيار�ت �لتي تعمل 

على �لوقود يف و�شط �ملدن. وهي �شتو�شع يف 

�خلدمة �شنة 2013 يف مدن عدة �أعجب هذ� 

�ملفهوم �شلطاتها.

�أطلق فكرة هذه �ل�شيارة �لكهربائية باحثون 

�إل �أن جمموعة  يف جامعة MIT يف بو�شطن. 

طورتها  �شغرية  با�شكية  �شركات  �شبع  من 

��شم  حتت  كون�شور�شيوم  �طار  يف  و�أنتجتها 

�ل�شبع  �ل�شركات  هذه  من  وكل   .Hirico
�لفكرة  �أما  �ل�شيارة،  من  جزء  �إنتاج  مكلفة 

يف  جتميع  م�شانع  باإقامة  فتتمثل  �ملبتكرة 

�ملدن �لتي تقرر �عتماد �ل�شيارة �ل�شغرية.

ماملو  بينها  عدة،  مدنًا  �لفكرة  �أعجبت  وقد 

و�شان  وبر�شلونة  وبرلني  �ل�شويد  يف 

عا�شمة  وكيتو  كونغ  وهونغ  فرن�شي�شكو 

وجترى  غالباغو�ض.  وجزر  �لإكو�دور 

و�أم�شرتد�م  ولندن  باري�ض  مع  مفاو�شات 

ودبي  وبو�شطن  وبروك�شل  وجنيف 

و�أبوظبي لعتمادها.

�ملدينة،  و�شط  يف  للتنقل  موجهة  وهرييكو 

مقودها  �لهو�ئية.  �لدر�جات  غر�ر  على 

مقود  وي�شبه  �إلكرتونية  باأجهزة  مدجج 

تت�شع  وهي  و�حد.  فورمول  �شيار�ت 

وطيها  مق�شورتها  رفع  وميكن  ل�شخ�شني، 

 1.5 عن  تزيد  ل  م�شاحة  يف  ركنها  لت�شهيل 

قطع  تتيح  �لكهربائية  وبطاريتها  مرت. 

م�شافة 120 كيلومرت�ً د�خل �ملدينة.

فان رينو الكهربائي
للحكومة الفرن�سية

 15637 لبيع  مناق�سة  يف  »رينو«  �سركة  فازت 

kangoo ZE اإىل 19 هيئة حكومية  فان كهربائي 

 1000 الآتي:  النحو  على  الطلب  وتوزع  فرن�سية. 

فان مل�سلحة الربيد، 1950 ل�سركتي كهرباء، 1200 

مل�سلحة امل�سرتيات املركزية، 510 ل�سركة »فيوليا« 

للخدمات البيئية، 330 ل�سركة الهند�سة »�سباي«.

متفرقات

�لتي  �ل�شيار�ت،  YoAuto ل�شنع  • تعمل �شركة 
يدعمها �لبليونري �لرو�شي ميخائيل بروخوروف، 

يف  تكون  )هايربد(  هجينة  �شيارة  �إنتاج  على 

متناول �جلميع وتقل كلفتها عن 10 �آلف دولر.

�إىل حتقيق مبيعات تر�كمية  • تهدف »ني�شان« 
عدمية  كهربائية  �شيارة  مليون   1.5 مقد�رها 

�لنبعاثات بحلول �شنة 2016 من خالل حتالفها 

مع »رينو«.

وتويوتا  وني�شان  هوند�  �شركات  تعهدت   •
بخاليا  تعمل  ل�شيار�ت  �لتجاري  �لإنتاج  ومازد� 

وقد   .2015 �شنة  بحلول  �لهيدروجيني  �لوقود 

باأعد�د  تباع  �لهيدروجينية   Honda FCX باتت 

حمدودة يف �ليابان.

بيئيتان من �سيات

وجامعات  »�سيات«  �سركة  بني  التعاون  اأ�سفر 

اإطالق  عن  العلوم  ووزارة  بحوث  ومراكز  اإ�سبانية 

وقد  كهربائي.  و«األتيا«  هايربد  »ليون«  طرازي 

تاأخرت ال�سركة التابعة ملجموعة فولك�سفاغن يف تقدمي طرازات »بيئية«، على رغم اهتمامها بهذا القطاع 

من  بدًل  القطارات  بوا�سطة  اأوروبا  اإىل  اإنتاجها  ت�سدير  على  تعتمد  اأنها  خ�سو�سًا  زمن،  منذ  احليوي 

ال�ساحنات، وهي خطوة جتنب اإطالق 2600 طن من غاز ثاين اأوك�سيد الكربون �سنويًا.  وتت�سدر �سيات 

لئحة امل�سنعني الداعمني لتحويل قطاع النقل تدريجيًا اإىل الطاقة الكهربائية يف اإ�سبانيا.
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5 ــ 6
 Global Fuels

ConFerenCe & exhibition
املوؤمتر واملعر�ض العاملي للوقود

www.cemfuels.com     .آخن، �أملانيا�

13 ــ 15
Wetex 2012

معر�ض املياه والطاقة والتكنولوجيا 

والبيئة

www.wetex.ae       .دبي، �لإمار�ت

14 ــ 16
Globe 2012

موؤمتر ومعر�ض الأعمال والبيئة

فانكوفر، كند�.

http://2012.globeseries.com

21 ــ 23
املنتدى الدويل لعادة ا�ستخدام 

ال�سيارات

www.icm.ch   .بود�ب�ست، هنغاريا

22
يوم املياه العاملي

مو�سوعه هذه �ل�سنة: �ملياه و�لأمن 

�لغذ�ئي

25 ــ 27
املنتدى واملعر�ض الدويل للبيئة 

والتنمية امل�ستدامة اخلليجي

جدة، �ل�سعودية.

www.gulfenvironmentforum.com

29-26
موؤمتر املنيا الدويل للزراعة والري يف 

دول حو�ض النيل

www.micma2011.org       .ملنيا، م�سر�

ني�سان )اأبريل( 2012

24-22
 10th GulF Water

ConFerenCe
موؤمتر اخلليج العا�سر للمياه

�لدوحة، قطر.

www.wstagcc.org

22 ــ 25
WorlD eCoConstruCt

املعر�ض الدويل للت�سميم والبناء 

امل�ستدام

�أبوظبي، �لإمار�ت.

www.abcexpo.me/worldecobuild/Home

23 ــ 27
h2FC-Fa!r

املعر�ض الثامن ع�سر خلاليا 

الهيدروجني والنفط

www.h2fc-fair.com   .هانوفر، �أملانيا

اأيار )مايو( 2012

7 ــ 10
معر�ض الطاقة ال�سعودي

�ملعر�ض �لتجاري �لدويل للكهرباء 

و�لطاقة �ملتجددة وتقنية �ملياه و�لنارة 

و�لتكييف.

�لريا�ض، �ل�سعودية.

www.saudi-energy.com

7 ــ 11
iFat entsorGa 2012

معر�ض اإدارة املياه ومياه ال�سرف 

والنفايات واملواد الأولية

www.ifat.de    .ميونيخ، �أملانيا

22 ــ 23
 Global Water, oil & Gas

summitt
قمة املياه والنفط والغاز

�جلمرية، دبي، �لإمار�ت

www.cwcoilgasandwater.com

31-29
WorlD bioenerGy 2012

املوؤمتر واملعر�ض العاملي لطاقة 

الكتلة احليوية

يرن�سريبينغ، �ل�سويد.

www.worldbioenergy.com

حزيران )يونيو( 2012

5
يوم البيئة العاملي

�لقت�ساد  �ل�سنة:  هذه  مو�سوعه 

�لأخ�سر هل ي�سملك؟

القمة العاملية للمياه 2013
نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  اأعلن 

العاملية  »القمة  اأن   اأبوظبي،  عهد  ويل 

يف  الأوىل  دورتها  يف  �ستعقد  للمياه«  

اأبوظبي يف كانون الثاين )يناير( 2013، 

لطاقة  العاملية  »القمة  مع  بالتزامن 

امل�ستقبل«.

الريا�س
م�سادر بديلة 

يف معر�س  الطاقة ال�سعودي
للموؤمتر�ت  �لدويل  �لريا�ض  مركز  ي�ست�سيف 

�ملقبل  )مايو(  �أيار   10 �إىل   7 من  و�ملعـار�ض 

من�سة  يعتبرَ  �لذي   »2012 �لطاقة  »معر�ض 

يف  �لتطور�ت  وتعزيز  �لبديلة  �لطاقة  حلول  لطرح 

�ل�سنة  هذه  �لرتكيز  و�سيكون  توليد �لطاقة.  قطاع 

�أ�سكالها  يف  �لبديلة  و�لطاقة  �لنووية  �لطاقة  على 

�حلدث  و�سيجمع  �ل�سم�سية.  خ�سو�سًا  �ملختلفة، 

�لإنارة،  ومعد�ت  للكهرباء،  معار�ض:  �أربعة 

و�لتكييف و�لتهوئة، ومعد�ت وتقنيات �ملياه.

�لطاقة  ��ستخد�م  تعتزم  �ل�سعودية  �أن  يذكر 

�ل�سم�سية لإنتاج 10 يف �ملئة من حاجاتها للكهرباء 

توليد  �إىل  �سعيها  مع  متا�سيًا   ،2020 �سنة  بحلول 

بحلول  ال�سم�سية  الطاقة  من  جيغاواط  خم�سة 

�لطاقة  قطاع  �أن  �إىل  �لتوقعات  وت�سري   .2020

عمل  فر�سة  �ألف   15 نحو  �سيوؤّمن  �ل�سم�سية 

جديدة، �إ�سافة �إىل �لت�سجيع على تطوير �ملحطات 

�خلام  �ملو�د  ملعاجلة  م�سانع  و�إن�ساء  �ل�سم�سية 

و�سنع �ملعد�ت �ل�سم�سية.

تاأثري النفايات

على بيئة البحر الأحمر

�لنفايات �ملبعرثة وتاأثري�تها على �لبيئة �ل�ساحلية 

�لهيئة  نظمتها  عمل  ور�سة  عنو�ن  كان  و�لبحرية 

�لأحمر  �لبحر  بيئة  على  للمحافظة  �لإقليمية 

وخليج عدن. ونوق�ض خاللها حجم �مل�سكلة يف كل 

حديثًا  �مل�ستخدمة  و�لطرق  �لأع�ساء،  �لدول  من 

يف �إجر�ء عمليات �لتقييم و�لتحكم بهذ� �لنوع من 

�لنفايات.

�أبوغر�رة  زياد  �لدكتور  �لهيئة  عام  �أمني  و�أو�سح 

�ل�سياحية  �ملر�فق  �لنفايات  هذه  م�سادر  �أهم  �أن 

و�ل�سفن  �ل�سغرية  و�لقو�رب  �ل�سو�طئ  ومرتادو 

�ملناطق  يف  �ملقامة  �لنفايات  ومكبات  �لعابرة 

�ل�ساحلية �أو �لقريبة منها. و�أ�ساف �أن �أهمية �لدور 

يف  تكمن  �لنفايات  هذه  مع  للتعامل  �لإقليمي 

كونها تنتقل ب�سهولة من مكان �إىل �آخر ومل�سافات 

مما  �لبحرية،  و�لتيار�ت  �لرياح  بفعل  بعيدة 

يتطلب ت�سافر �جلهود وتن�سيقها بني �لدول.
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املكتبــة اخل�ضــراء

اإعادة نظر يف اإعادة التدوير
Recycling Reconsidered

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

تعترب اإعادة التد�ير ق�صة جناح بيئي، ميكن ر�ؤيته يف 

التد�ير  اإعادة  �صناعة  ازدهار  �يف  البلدية  املمار�صات 

�صامنتا  ت�صري  كما  لكن،  اجلماهريية.  امل�صاركة  �يف 

ماكربايد يف كتابها »اإعادة نظر يف اإعادة تد�ير«، فاإن 

الأر�ض  �صون  اأي  املمار�صة،  هذه  من  املتوخاة  الأهداف 

زالت  ما  القت�صاد،  �تخ�صري  املوارد  �حفظ  �الأ�صجار 

اأبعد من اأن تتحقق. فما زال اجلزء الأعظم من النفايات 

م�صّنعي  اأن  ماكربايد  �ترى  يطمر.  اأ�  يحرق  ال�صلبة 

املنتجات التي تنتهي يف النفايات، منذ ظهور حركة اإعادة التد�ير عام 1970، ي�صعون 

التد�ير  �اإعادة  النفايات.  لتقليل  �فعالة  م�صتدامة  �صيا�صات  اعتماد  د�ن  للحوؤ�ل 

كما نعرفها اليوم توهم بالتقدم، يف حني تتيح لل�صناعة الإبقاء على الو�صع الراهن 

�اإلقاء امل�صوؤ�لية على امل�صتهلكني �البلديات. �الأدهى اأنها تفعل ذلك بدعم قوي من 

احلركات الجتماعية البيئية التي تدافع عن اإعادة التد�ير مبا فيها من نواق�ض.

»الرتبيئية« طريق اإىل عامل م�ستدام
اأحمد في�صل اأ�صفري. 108 �صفحات. الكويت 2011

م�صتدام«  عامل  اإىل  طريق  »الرتبيئية  كتاب  يتنا�ل 

�البيئة.  �التنمية  الإن�صان  بني  �التفاعالت  العالقات 

اخت�صرها  التي  البيئية،  الرتبية  مكونات  يف  �يبحث 

امل�ؤلف بعبارة »الرتبيئية«، واأمناط تفعيلها يف املجتمع 

�صعيًا اإىل حتقيق عامل م�صتدام. �هو يقّيم الواقع الراهن 

ن�صرها  �معوقات  العربية  املنطقة  يف  البيئية  للرتبية 

للرتبية  الإ�صالمي  املنظور  عار�صًا  مبادئها،  �تطبيق 

الكرمي  القراآن  يف  �رد  ما  بع�ض  من  انطالقًا  البيئية 

احلية  �مكوناتها  البيئة  �صون  على  حت�ض  �تو�صيات  اإر�صادات  من  النبوية  �ال�صنة 

�ي�صت�صرف  بالعامل،  حلت  التي  البيئية  الكوارث  بع�ض  عن  ملحة  �يقدم  �اجلامدة. 

م�صتقبل البيئة العاملية انطالقًا من الو�صع الراهن ��صيناريوهات 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

خالل  اأفريقيا  غرب  يف  �صدًا   150 من  اأكرث  بناء  مت 

كثرية  �صد�د  �هناك  الأخرية.  اخلم�صني  ال�صنوات 

املتعاظمة  الطلبات  لتلبية  التخطيط  مراحل  يف  اأخرى 

على الطاقة �املياه �الغذاء، ��صوف ي�صرد اآلف ال�صكان 

اإعادة  يف  حمد�دًا  النجاح  �كان  لإقامتها.  املحليني 

»تقا�صم  كتاب  ي�صتعر�ض  املتاأثرين.  ال�صكان  توطني 

�صد�د  �صتة  من  مف�صلة  جتارب  الفوائد«  تقا�صم  املياه، 

مدى  اأي  �اإىل  �ال�صنغال،  �مايل  فا�صو  بوركينا  يف 

انتفعت املجتمعات املحلية منها وكيف مت تقا�سم النتائج 

الإيجابية. الدر��ض امل�صتمدة من هذه التجارب قد توجه �صنع القرار يف امل�صتقبل.

خملوقات ف�سولية
 Curious Critters

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

كتاب  مطالعة  عند 

للأطفال تدور موا�ضيعه 

يتوقع  حيوانات،  حول 

�ضوراً  يرى  اأن  املرء 

اأو  وفراخ،  جلراء  حمببة 

خملوقات كرتونية تقوم 

ب�ضرية.  ب�ضلوكيات 

خمتلفة  مقاربة  اتخذ  فيتز�ضيمونز  ديفيد  لكن 

ف�ضولية«  »خملوقات  كتابه  يف  للحيوانات 

 Moonbeam جائزة  نال  الذي 

الأطفال �ضنة 2011.  لكتب 

مف�ضلة  �ضوراً  التقط  فقد 

احليوانات  لبع�ض  جميلة 

الغريبة اإمنا ال�ضائعة يف اأمريكا ال�ضمالية.

ف�ضولية«:  »خملوقات  كتاب  يف  ال�ضور  جميع 

الألـوان  اأبـرزت  بي�ضـاء  خلفية  اأمام  تظهر 

والرتاكيب والأ�ضكال التي قد ل ُتلحظ عادة. 

وترافق كل �ضورة ق�ضة ق�ضرية، حيث 

جمرد  من  اأكرث  احليوانات  تفعل 

فتتكلم  اأماتها،  عن  ال�ضوؤال 

عن هواياتها وعن البيئة 

التي تعي�ض فيها.

حيوانًا،   21 على  ال�ضوء  الكتاب  ي�ضلط 

وّثاب  وعنكبوت  طائر  �ضنجاب  فيها  مبا 

ويف  بحر.  وجرادة  �ضياحة  اإحدى وبومة 

حلاء  خنف�ضاء  اللفتة  ال�ضور 

احلمراء،  امل�ضطحة  ال�ضجر 

يربز  اخللفية  بيا�ض  حيث 

اللون الأحمر اللمع للخنف�ضاء 

اأجزاء  مثل  الدقيقة،  ن والتفا�ضيل  و قر

وبدنها،  راأ�ضها  على  »الغمازات«  و  ال�ضت�ضعار 

ف�ضًل عن ح�ضرة �ضغرية جداً جتثم متطلفة بني 

�ضدر اخلنف�ضاء وبطنها.

األف  وهو  اأ�ضًل،  ر  م�ضوِّ فيتز�ضيمونز  ديفيد 

اآمًل  ف�ضولية«  »خملوقات  كتاب 

والبالغني  الأطفال  يلهم  اأن 

يـورد  وهو  الطبيعة.  حماية 

التاريخ  الكتاب  نهـاية  يف 

الطبيعي جلميع الأنواع التي 

ي�ضمله،  و »التحديات« التي تخترب 

مهارات ال�ضغار يف الت�ضنيفات وحتديد الأ�ضكال.

لالطالع على مناذج من �سفحات الكتاب:

http://curious-critters.com
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تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية
الـمـرجـع املوثــوق عن و�شــع البيئــة فـي العـالـم الـعـربـي

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

االقت�شاد االأخ�شر يف عامل عربي متغّيـر )2011(

فـي  الأخ�ضر  القت�ضاد  اإىل  التحول  حول  وخمت�ص  م�ضتقل  �ضامل  تقرير 

والقت�ضادي  الجتماعي  للتطور  متنوعة  خيارات  يطرح  العربية،  البلدان 

مع احلفاظ على التوازن الطبيعي وا�ضتدامة املوارد. يغطي التقرير، الذي 

املياه،  الطاقة،  قطاعات:  ثمانية  خبري،  مئة  من  اأكرث  اإعداده  يف  �ضارك 

والعمارة،  املدن  النفايات،  ادارة  ال�ضناعة،  واملوا�ضالت،  النقل  الزراعة، 

ال�ضياحة.

املياه: اإدارة م�شتدامة ملورد متناق�ص )2010(

امل�ضتدامة  الدارة  حول  النقا�ص  يف  للم�ضاهمة  التقرير  هذا  ت�ضميم  مت 

املنطقة  يف  للمياه  نقديًا  فهمًا  يوفر  وهو  العربي.  العامل  يف  املائية  للموارد 

التقرير  ينبغي.  مما  اأكرث  طبيعته  يف  اكادمييًا  اأو  تقنيًا  يكون  اأن  دون  من 

يف  م�ضتدام  مائي  قطاع  لتطوير  والدارة  ال�ضيا�ضات  يف  ا�ضالحات  يقدم 

على  حتتوي  حالت،  درا�ضات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  ويتم  العربية.  البلدان 

ق�ض�ص جناح وف�ضل، لتعميم الفائدة. �ضاهم هذا  التقرير  يف فتح حوار حول 

اىل  و�ضوًل  موؤ�ض�ضاتية،   ا�ضالحات  اجراء  على  والتحفيز  املياه  م�ضتقبل 

اتخاذ اإجراءات فاعلة لو�ضع �ضيا�ضات مائية م�ضتدامة يف البلدان العربية.

اأثر تغّيـر املناخ على البلدان العربية )2009(

الأعمال  وقطاع  للحكومات  موثوقة  معلومات  التقرير  هذا  يوفر 

العربية،  الدول  على  املناخ  تغريرّ  اآثار  حول  عامة  واجلمهور  والكادمييني 

مع  العربي  التعامل  م�ضتوى  ويحلل  التحدي.  ملواجهة  املتاحة  وال�ضبل 

وهو  املناخية.  التغريات  اآثار  مع  ف  التكيرّ تدابري  لتخاذ  العاجل  التحدي 

ي�ضتخدم اآخر ما تو�ضلت اليه الأبحاث العلمية لي�ضف مواطن ال�ضعف يف 

حماولة  ويف  الن�ضان.  على  هذا  واأثر  املناخ،  تغريرّ  جتاه  الطبيعية  الأنظمة 

املتاحة  اخليارات  التقرير  يبحث  منا�ضبة،  �ضيا�ضات  تطوير  يف  للم�ضاعدة 

بعد  ملا  دويل  اطار  على  لالتفاق  اجلارية  املفاو�ضات  يف  العربية  للدول 

بروتوكول كيوتو.

البيئة العربية: حتديات امل�شتقبل )2008(

البيئة  حول  وم�ضتقل  �ضامل  تقرير  العام  النقا�ص  قيد  يو�ضع  الأوىل  للمرة 

العربية. ا�ضتنادًا اإىل اأحدث املعلومات املتوافرة. لكنه يذهب اأبعد من هـذا 

التنمية امل�ضتدامة،  اأهداف  اإذًا، يجري تقييمًا للتقدم احلا�ضل يف حتقيق 

ويحلل ال�ضيا�ضات الراهنة متفح�ضًا فعالية امل�ضاهمات العربية يف امل�ضاعي 

وحلوًل  بديلة  �ضيا�ضات  التقرير  يقرتح  املح�ضلة،  ويف  الدولية.  البيئية 

عملية لال�ضالح.
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