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الزراعة الفلسطينية
تحت االحتالل

نفايات عّمان
كهرباء من المطامر

النوايا الحسنة
ال تحمي البيئة

شمس السعودية
إلى طاقة متجددة 

نصف مليون عربي يموتون سنويًا ألسباب بيئية

أي مستقبل 
للبيئة العربية؟
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هذا الشهر
العربية  المنطقة  في  فرد  كل  يخ�سر 

عوامل  ب�سبب  �سنويًا  حياة«  »يوم   17

خطر بيئية يمكن تح�سينها اأو تفاديها، 

المياه  ونق�ص  الهواء  تلوث  خ�سو�سًا 

والتعر�ص  ال�سحي  وال�سرف  الماأمونة 

مفاعيل  عن  ف�ساًل  النفايات،  لأخطار 

الغالف  مو�سوع  يت�سمن  المناخ.  تغير 

عن  المعلومات  اأحدث  العدد  هذا  في 

لتلقي  تت�سافر  التي  الرئي�سية  العوامل 

�سغطًا هائاًل على البيئة و�سحة الإن�سان في المنطقة. ولكن في مقابل 

اأف�سل،  عربي  لم�ستقبل  موؤ�سرات  على  العدد  ي�سيء  ال�سلبيات،  هذه 

انطلقت  فقد  النظيفة.  الطاقة  حلول  لعتماد  ريادية  خطوات  ومنها 

المتجددة  الطاقة  لإنتاج 9.5 جيغاواط من  ال�سعودية نحو هدف جديد 

كمرحلة اأولى بحلول �سنة 2023. وتطمح الجزائر اإلى توليد 32 جيغاواط 

من الكهرباء المتجددة ت�سّدر ثلثها اإلى اأوروبا. وتنفذ في الأردن م�ساريع 

ل�ستخراج الغاز وتوليد الطاقة من نفايات المطامر، ف�ساًل عن م�ساريع 

يمكن  لخطوات  اإر�سادي  دليل  العدد  وفي  والرياح.  ال�سم�ص  لطاقة 

اعتمادها في اأي بلد اأو مدينة اأو موؤ�س�سة من اأجل تحقيق اأهداف التنمية 

من  متنوعة  وق�سايا  ومبادرات  م�ساريع  واإلى   .2030 ل�سنة  الم�ستدامة 

في  خ�سراء  كانت  �سحارى  عن  م�سوران  مقالن  واأجنبية،  عربية  بلدان 

�سو�سن  وعن  الأفريقية،  وال�سحراء  العربية  ال�سحراء  ومنها  الما�سي 

طنجة في المغرب. وفي العدد عر�ص لم�ساهمات المنتدى العربي للبيئة 

والتنمية )اأفد( في اأحداث عالمية واإقليمية، ومنها الجمعية العامة لالأمم 

في  العالمية  الرئي�سية  المجموعات  ممثلي  واجتماع  للبيئة،  المتحدة 

نيروبي، وموؤتمر النمو الأخ�سر العالمي في كوبنهاغن، والمنتدى العربي 

في  والتنمية«  »البيئة  باأن  القراء  ونذكر  عّمان.  في  الم�ستدامة  للتنمية 

اأ�سبحت متوافرة بكاملها على الإنترنت فور �سدورها،  عيدها الع�سرين 

بوابتها  والباحثين على  القراء  لجميع  المتاح مجانًا  اأر�سيفها  اإلى  اإ�سافة 
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دعم  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مهّمة 
لتنمية  الضرورية  البيئية  والبرامج  السياسات 

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء
د. عدنان بدران )الأردن( رئي�س املجل�س، د. عبدالرحمن العو�ضي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ضامر يون�ض )بريطانيا(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�الأخ�ضر و�لتنمية �مل�ضتد�مة.

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�ضيا�ضات �لبيئية �ملالئمة.

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

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

جمـال �لبيئة.
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النوايا الحسنة ال تحمي البيئة
حملت   �لتقارير �لتي �ضدرت �أخريً� عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 
للبيئة �أرقامًا مفزعة. وتكت�ضب هذه �لتقارير �أهمية ��ضتثنائية الأنها ربطت 

فقط  نتحدث  ال  هنا  فنحن  �لبيئة.  و�ضحة  �لب�ضر  �ضحة  بني  مبا�ضر  ب�ضكل 

�ضحة  تدهور  عن  بل  �خل�ضر�ء،  و�ملروج  �ل�ضل�ضبيل  و�ملاء  �لعليل  �لهو�ء  عن 

�لنا�س ب�ضبب �ضوء �إد�رة هذه �ملو�رد.

�لعي�س يف بيئة غري  �أو  �لعمل  13 مليون �ضخ�س ب�ضبب  ميوت �ضنويًا نحو 

�ضحية. معظم هذه �لوفيات ناجت عن �أمر��س غري معدية، غالبًا من تلوث 

�لت�ضمم �لكيميائي.  �لهو�ء، ناهيك عن 

وعو��ضف،  وجفاف  حـر  وموجات  في�ضانات  من  �لطبيعية،  �لكـو�رث  �أما 

فتقتل �أكرث من 40 مليون �إن�ضان �ضنويًا. وتقدر منظمة �ل�ضحة �لعاملية �أن 

�ضحايا �لكو�رث �لطبيعية قد تت�ضاعف خالل �ل�ضنو�ت �خلم�ضني �ملقبلة، 

�آثار تغرّي �ملناخ. ب�ضبب 

توقعات  عن  تقريـر  �أطلـق  �إذ  �الجتـاه،  هذ�  عن  بعيدً�  �لعربي  �لعامل  لي�س 

�لبيئة يف �ملنطقة �لعربية حتذير�ت من �ملخاطر �لكبرية على �ضحة �ضكان 

�لنفايات  وتر�كم  �لنظيفة  �ملياه  ونق�س  �لهو�ء  تلوث  من  �لعربية  �لبلد�ن 

ب�ضبب  �ضنويًا  عربي  مليون  ن�ضف  نحو  ميوت  حني  ففي  باأنو�عها. 

»�ضنة  مليون   16 نحو  �ملنطقة  تخ�ضر  �ضحية،  غري  بيئية  لظروف  �لتعر�س 

حياة �ضحية« نتيجة تلك �ملخاطر. �أي �أن كل فرد يف �ملنطقة يخ�ضر 17 يوم 

�أو تفاديها. حياة �ضنويًا ب�ضبب عو�مل بيئية ميكن تعديلها 

كثيف  ونزوح  �لطبيعية  للمو�ئل  تخريب  �إىل  و�لنز�عات  �حلروب  �أدت  وقد 

للخطر.  �لنا�س  �ضحة  �س  ُتعرِّ حادة  بيئية  بتاأثري�ت  ت�ضبب  ما  لل�ضكان، 

من  و�الإ�ضعاعات  �لذخائر،  من  �لثقيلة  �ملعادن  ب  ت�ضرُّ بني  ير�وح  وهذ� 

�لزر�عية.  �ملناطق  و�إهمال  �لنباتي،  �لغطاء  وتدمري  و�ل�ضو�ريخ،  �لقذ�ئف 

الجئ،  ماليني  خم�ضة  نحو  وليبيا  و�ليمن  و�لعر�ق  و�الأردن  لبنان  ويف 

�ضبكات  على  وي�ضغطون  �لنفايات  من  طن  ماليني  ثالثة  يوميًا  ينتجون 

تف�ضي  خطر  يزيد  ما  �أ�ضاًل،  �ملتهالكة  �ملحلية  �ل�ضحي  و�ل�ضرف  �ملياه 

�الأمر��س.

�إىل  حتتاج  لكنها  �ليد،  متناول  يف  هي  �لبيئية  للمع�ضالت  �حللول  معظم 

للوقاية  تد�بري  يف  عامل،  لكل  دوالرً�   40 نحو  فا�ضتثمار  �ضيا�ضية.  �إر�دة 

من �لتلوث يف مكان �لعمل، يوؤدي �إىل تخفي�س �الإجاز�ت �ملر�ضية بن�ضبة 

�أما �لعائد على �ال�ضتثمار يف خدمات �ملياه �لنظيفة و�ل�ضرف  27 يف �ملئة. 

�ضرفه.  يتم  و�حد  دوالر  لكل  دوالرً�   15 �إىل  مردوده  في�ضل  �ل�ضحي، 

بنحـو  يقل  و�ملياه  و�لرياح   �ل�ضم�س  من  �لطاقـة  توليد  عن  �لناجم  و�لتلوث 

بو��ضطـة  �لطاقـة  توليد  من  ي�ضـدر  �لذي  �لتلوث  عن  �أ�ضعاف  ع�ضـرة 

�لقدمية. وباالأ�ضاليب  �لتقليدي  �لوقود 
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للم�ضكالت  �لت�ضدي  يف  �أخفق  �لدويل  �ملجتمع  �أن  يعترب  �لبع�س  �أن  مع 

�لدولية  �مل�ضاعي  لوال  بكثري  �أ�ضو�أ  كـان  �لو�ضـع  �أن  فاحلقيقة  �لبيئية، 

مونرتيال،  بربوتوكول  فالتز�مًا  �الأخرية.  �لعقـود  خالل  �لبيئة  لرعاية 

طبقة  لرتقق  �مل�ضببة  �لكيميائية  �ملو�د  ��ضتخد�م  عن  �لعامل  دول  توقفت 

حول  �ل�ضناعة  �عتمدتها  عنها،  ماأمونة  بد�ئل  �لعلم  وطّور  �الأوزون، 

�جللد  �ضرطان  من  �ضنويًا  �ضخ�س  مليوين  �إنقاذ  �إىل  هذ�  و�ضيوؤدي  �لعامل. 

بلد�ن  جميع  يف  �ل�ضيار�ت  وقود  يف  �لقاتل  �لر�ضا�س  منع  مت  كما  �لقاتل. 

�ملبكرة  �لوفاة  من  �إن�ضان  مليون  �نقاذ  �إىل  �أدى  ما  ثالثة،  با�ضتثناء  �لعامل، 

يف  و�ل�ضناعة،  �لعلم  تعاون  لوال  لتح�ضل  كانت  ما  �الجناز�ت  هذه  �ضنويًا. 

�إطار معاهد�ت دولية و�ضيا�ضات وطنية تعطي �الجتاه �ل�ضحيح و�لظروف 

�ملالئمة لتنمية تبني وال تدّمر.

�ضحة  يف  �ملوؤثرة  �لبيئية  للتحديات  �لت�ضدي  جمال  يف  �لعرب  يقف  �أين 

�لنا�س؟ �لو�قع �أن �لنيات �حل�ضنة كثرية، لكن �الأفعال قليلة.

بال  ُترمى  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �ل�ضلبة  �لنفايات  من  �ملئـة  يف  ت�ضعون 

�إد�رة  معاجلة يف مكبات ع�ضو�ئية. ويف حني �أن �حلـل يكـون يف �عتمـاد 

و�إعادة  �لكمية  تقليل  على  وتقوم  �حلكومات،  تقودها  للنفايات  متكاملة 

تقوم  و�حلرق،  و�لطمر  �لتخمري  خيار�ت  �إىل  و�ضواًل  و�لتدوير،  �ال�ضتعمال 

خطوة  وهي  �مل�ضدر،  من  للفرز  �ملدن  بع�س  يف  متفرقة  طوعية  حمالت 

تبقى  وتدويرهـا،  �ملفـروزة  �لنفايات  جلمـع  �آلية  غياب  يف  لكن  مهمة. 

�ملفـروزة  �لنفايات  غالبيـة  وتنتهي  �لعامـة،  �لعالقات  �إطار  يف  �ملبادر�ت 

�إىل مكبات ع�ضو�ئية.

�لبع�س يدعو  �لنقل.  �لقاتلة ناجمة عن و�ضائل  �لهو�ء  معظم حاالت تلوث 

�إىل حل قائم على ��ضتخد�م �لدر�جات �لهو�ئية بداًل من �ل�ضيار�ت، يف حني 

�لطرقات،  على  للدر�جات  خم�ض�ضة  ممر�ت  �لعربية  �ملدن  يف  توجد  ال 

حتتية  بنى  �إيجاد  جانب  و�إىل  �نتحارية.  مهمة  �لدر�جة  ركوب  يجعل  ما 

للدر�جات، فتخفيف �لتلوث من و�ضائل �لنقل يكون يف تطوير �لنقل �لعام 

للحد من ��ضتخد�م �ل�ضيار�ت �خلا�ضة، و�لت�ضاميم �ملالئمة للمدن لتق�ضري 

وفر�س  �لرتفيه،  و�أماكن  و�ملدر�ضة  و�لعمل  �ل�ضكن  بني  �النتقال  م�ضافة 

قو�نني �ضارمة حتد من م�ضتوى �النبعاثات من �ملحركات.

�عتماد  يف  يكون  للحل  �الأول  و�لعنو�ن  معروفة.  �أ�ضبحت  �مل�ضاكل 

�أمناط  لتعديل  و�لرو�دع،  �حلو�فز  على  تقوم  مالئمة،  عامة  �ضيا�ضات 

�الإنتاج و�ال�ضتهالك و�ال�ضتثمار مبا يحقق �الإد�رة �لر�ضيدة للمو�رد ورعاية 

�لبيئة. وعلى �حلكومات �أن تدخل يف نقا�ضات �ضريحة مع مو�طنيها: هل 

و�حل�ضول  �لعام  �لنقل  ��ضتخد�م  �أم  فخمة،  ثانية  �ضيارة  �قتناء  تف�ضلون 

على بيئة �ضليمة ورعاية �ضحية وتعليم وخدمات �جتماعية �أف�ضل؟ ويتبع 

�ل�ضيئة،  �ملمار�ضات  وتعاقب  �ل�ضليمة  �ملمار�ضات  تكافئ  قو�نني  و�ضع  هذ� 

عنها،  �لناجم  �لتلوث  حجم  بن�ضبة  �ل�ضيار�ت  على  �ل�ضر�ئب  رفع  مثل 

�لنظيفة. �ملحركات  على  وتخفي�ضها 

�ملو�ضوع  هذ�  حول  حديثي  على  �عرت�س  عربية  بيئة  وز�رة  من  �ضديق 

�حلكومة  رئا�ضة  ��ضت�ضافته  �لذي  �الأخ�ضر«،  للنمو  �لعاملي  »�ملنتدى  يف 

�أف�ضل  �لطوعي  �اللتز�م  �إن  قائاًل  �ملا�ضي،  �ل�ضهر  كوبنهاغن  يف  �لد�منركية 

�الكتفاء  �ملدين  �ملجتمع  جلمعيات  يحق  كان  �ذ�  �نه  �أجبته  �الإلز�م.  من 

الأن  وتطبيقها،  �لقو�نني  �ضوغ  �حلكومات  فمهمة  و�الإر�ضاد،  بالتوعية 

�لتمنيات. �لقو�نني ال  �ل�ضليمة ت�ضنعها  �لبيئية  �الإد�رة 

جنيب �ضعب

nsaab@afedonline.org
www.najibsaab.com

نجيب �ضعب رئي�ض التحرير ـ النا�ضر 

ر�غـدة حـد�د رئي�ضة التحرير التنفيذية 

عمـاد فرحـات اأمانة التحرير 

�أمل �لم�ضرفية الترويج وال�ضتراكات 

ال�ضـور: محمد عز�قير، رويترز، �أ ف ب، �أي�ضتوك

الر�ضوم: لو�ضيان دي غروت الخـراج: برومو�ضي�ضتمز �نترنا�ضونال 

الطباعة: �ضمالي �أند �ضمالي ـ لبنان التنفيذ اللكترونـي: ماغي �بوجودة 

الإنتاج:  المن�ضورات التقنية  

المدير الم�ضوؤول نجيب �ضعب

التحرير والدارة:

بناية �أ�ضمون، طريق �ل�ضام، و�ضط بيروت 

�س. ب.  5474 - 113 بيروت 2040 ـ 1103، لبنان  

هاتف: 1-321٨00)٩61+( 

فاك�ض: 321٩00 - 1)٩61+(

E-mail: envidev@afedonline.org

ال�ضتراك ال�ضنوي:

جميع البلدان العربية: 75 دوالرً�   لبنان: 75.000 ل.ل. 

الموؤ�ض�ضات والهيئات الر�ضمية: 150 دوالرً�  بقية اأنحاء العالم: 125 دوالرً�   

Al-BiA WAl-TAnmiA Environment & Development (ISSN 1816-1103)
The leading pan-Arab environment magazine is published bi-monthly by
Arab Forum for Environment and Development (AFED)
Production: Technical Publications
© 2016 by AFED & Technical Publications
Echmoun Bldg., Damascus Road, Downtown Beirut, Lebanon
Tel: (+961) 1- 321800, Fax: (+961) 1- 321900
Mailing Address: P.O.Box 113-5474 Beirut, 1103 - 2040, Lebanon

Publisher and Editor-in-Chief Najib Saab
Executive Editor Raghida Haddad

Annual Subscription
Lebanon LL 75,000, All Arab Countries: US$ 75 
Other Countries: US$ 125, Institutions: US$ 150

Advertising Sales
Coordination Office:
P.O.Box 113-5474 Beirut, 1103 - 2040, Lebanon
Tel: (+961) 1- 321800, Fax: (+961) 1- 321900
E-mail: envidev@afedonline.org
UAE: Mediapolis, (Faysal Aintrazy) Dubai Media City, Bldg. No. 8 - Office 
No. 208 - Dubai, UAE, P.O. Box: 502111, Tel: (+971) 4-3903270
Fax: (+971) 4-3908213, info@mediapolis.ae

KSA: AL NYZAK, (Roger Nasr) Al Khayyat Center, P.O. Box 31422, 
Jeddah 21332, KSA, Tel: (+966) 2-6649058, Fax: (+966) 2-6654956

وكيل التوزيع الرئي�ضي في جميع اأنحاء العالم 

)CLD( ل�ضركة �للبنانية لتوزيع �ل�ضحف و�لمطبوعات�

هاتف: 36٨007 - 1)٩61+(،  فاك�س: 3666٨3 -1)٩61+( بيروت، لبنان. 

وكالء التوزيع المحليون

  ٩65-2460٩53 فاك�س:   ،٩65-2453013/4 هاتف:  و�ملطبوعات،  �ل�ضحف  لتوزيع  �ملتحدة  �ل�ضركة  الكويت: 

د�ر  قطر:   .٩62-6-5337733 فاك�س:    ،٩62-6-535٨٨55 هاتف:  �الأردنية،  �لتوزيع  وكالة  �ضركة  الأردن: 

�ل�ضحف،  لتوزيع  �لهالل  موؤ�ض�ضة  البحرين:   .٩74-4621٨00 فاك�س:   ،٩74-46221٨2 هاتف:  �لثقافة، 

   20-2-57٩6٩٩7 هاتف:  �الأهر�م،  موؤ�ض�ضة  م�ضر:   .٩73-17-2٩05٨0 فاك�س:   ،٩73-17-2٩4000  هاتف: 

  ٩63-11-212٨24٨ هاتف:  �ملطبوعات،  لتوزيع  �ل�ضورية  �لعربية  �ملوؤ�ض�ضة  �ضورية:   .20-2-73٩10٩6  فاك�س: 

  212-2-2400223 هاتف:  و�ل�ضحف،  للتوزيع  �ل�ضريفية  �ل�ضركة  املغرب:   .٩63-11-2122532  فاك�س: 

  ،٩66-1-441٩٩33 هاتف:  للتوزيع،  �ل�ضعودية  �ل�ضركة  ال�ضعودية:   .212-2-224624٩  فاك�س: 

فاك�س: 2121766-1-٩66. ُعمان: �ملتحدة خلدمة و�ضائل �الإعالم، هاتف: 700٨٩5-٩6٨،  فاك�س: 706512-٩6٨ 

   ٩71-4-3٩1٨350 فاك�س:    ،٩71-4-3٩16501 هاتف:   ، و�لتوزيع  و�لن�ضر  للطباعة  �الإمار�ت  �ضركة   الإمارات: 

تون�ض: �ل�ضركة �لتون�ضية لل�ضحافة، هاتف: 3224٩٩-71-216، فاك�س: 216-71-323004 

طبعت هذه �ملجلة على ورق �أعيد 

ت�ضنيعه بطريقة �ضليمة بيئيا
www.afedmag.com

جملة عربية ت�ضدر عن

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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»أن تصمد مجلة بيئية عربية عشرين عامًا يف منطقة متفجرة، قد يكون مزيجًا من أعجوبة االستمرار 
ومكافأة االلتزام. بل أبعد من ذلك، استطاعت مجلة »البيئة والتنمية« أن تدخل العصر اإللكتروني بقوة 

لتستقطب املاليين ىلع مواقع التواصل االجتماعي«. هذا بعض ما جاء يف رسالة من قارئ. 
هنا شهادات يف »البيئة والتنمية« ملناسبة مرور 20 عامًا ىلع صدورها.

2016  -  1996

20 سنة يف خدمة
البيئة العربية
www.afedmag.com

توجيه الرأي العام العربي نحو االستدامة

منذ �صدور عددها الأول عام 1996، 

والتنمية«  »البيئة  جملة  حظيت 

يف  العاملني  من  بالغة  بحفاوة 

يف  به  واملهتمني  البيئي  املجال 

اأول  كانت  فقد  العربي.  الوطن 

باللغة  م�صتقلة  دورية  مطبوعة 

البيئي،  بال�صاأن  ُتعنى  العربية  

بثنائية  املتنامي  الهتمام  وتواكب  

امل�صتويني  على  والتنمية  البيئة 

الوطني والعاملي، خا�صة بعد موؤمتر 

الأمم املتحدة للبيئة والتنمية )قمة 

الأر�ض( الذي عقد يف الربازيل عام 

1992. وقد ملأت بذلك فراغًا عانت 

منه املكتبة العربية طويًل.

حتى  طويل  وقت  مي�ض  ومل 

يف  وا�صعة  �صهرة  املجلة  حققت 

اأنحاء الوطن العربي كافة، ور�صخت 

مهمة  واأداة  بيئي  كمرجع  وجودها 

جميع  على  البيئي  الوعي  لن�صر 

امل�صتويات. �صاعدها يف ذلك ر�صانة 

والتناول  الطرح  وجدية  املحتوى 

يف  الأولوية  ذات  البيئية  للق�صايا 

املجلة  عززت  وقد  العربي.  الوطن 

على  الرقمي،  العامل  يف  وجودها 

التوا�صل  وو�صائل  الإنرتنت  �صبكة 

بذلك  فاكت�صبت  الجتماعي، 

جمهورًا اأو�صع وتاأثريًا اأكرب.

والتنمية«  »البيئة  جنحت  وكما 

املا�صية  الع�صرين  ال�صنوات  طوال 

الُبعد  قيمة  على  ال�صوء  ت�صليط  يف 

الهتمام  ونقل  التنمية،  يف  البيئي 

الر�صمي  امل�صتوى  من  الُبعد  بهذا 

فاإننا  اجلماهريي،  امل�صتوى  اىل 

باإ�صداريها  املجلة،  باأن  ثقة  على 

يف  �صتلعب  والرقمي،  الورقي 

توجيه  يف  اأكرب  دورًا  املقبلة  املرحلة 

ق�صايا  نحو  العربي  العام  الراأي 

ظل  يف  �صيما  ل  ال�صتدامة، 

تتعر�ض  التي  ال�صغوط  ا�صتمرار 

لها النظم البيئية، وتزايد التحديات 

يف  امل�صتدامة  التنمية  تواجه  التي 

الدول العربية التي تقف اليوم اأمام 

اأهداف  مثل  مهمة  ا�صتحقاقات 

واتفاقية   2030 امل�صتدامة  التنمية 

اإن  املناخ.  تغري  ب�صاأن  باري�ض 

به  حظيت  الذي  امل�صتحق  التقدير 

عامليًا  والتنمية«،  »البيئة  جملة 

وا�صحة  ب�صورة  يعك�ض  وعربيًا، 

البيئة  عامل  يف  العالية  قيمتها 

حققتهـا  التي  املهمة  والنجـاحـات 

منـذ �صدورهـا.

ونحن اإذ نتقدم بخال�ض التهنئة 

مبنا�صبة  املجلة  لأ�صرة  والتربيك 

�صدورها،  على  عامًا   20 مرور 

به  قامت  الذي  املهم  بالدور  ون�صيد 

نتمنى  فاإننا  املا�صية،  ال�صنوات  يف 

لها املزيد من التقدم والنجاح.

د. ثاني بن اأحمد الزيودي

وزير التغير المناخي والبيئة، الإمارات

شهادات يف »البيئة والتنمية«
يف عيدها العشرين
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مغيِّرة السياسات التنموية وملهمة الشباب

والتنمية«  »البيئة  تابعُت 

اأواخر  الأوىل يف  منذ خطواتها 

الت�سعينات. ولحظت جهداً 

عربية  مطبوعة  يف  متفرداً 

رغم  الآن  حتى  ال�ستمرار  على  قادرة  جعلها  البيئة  ب�سوؤون  تعنى 

العربي  العامل  اأن  ومع  الإلكرتونية.  الت�سال  و�سائل  يف  الهائل  التطور 

وا�سحة  ب�سمات  لهم  كانت  الذين  العرب  العلماء  من  بكوكبة  غني 

الق�سا�ص  عبدالفتاح  الدكتور  مثال  العاملي،  البيئي  العمل  م�سرية  يف 

العربية  املكتبة  اأن  اإل  اللـه،  رحمهما  طلبه،  كمال  م�سطفى  والدكتور 

العربية.  باللغة  البيئية  للمعرفة  م�سادر  اإىل  تفتقر  زالت  وما  كانت 

الفجوة،  تلك  �سد  يف  هامًا  دوراً  لعبت  والتنمية«  »البيئة  اأن  واأعتقد 

و�ساهمت من دون �سك يف زيادة الوعي البيئي لدى القارئ العربي من 

املحيط اإىل اخلليج.

من  الع�سرين  ال�سنوات  طوال  والتنمية«  »البيئة  دور  يقت�سر  ومل 

عمرها على ن�سر الوعي البيئي، بل اأتاحت املجال ملناق�سة هموم التنمية 

بتغريات  وانتهاء  والت�سحر  املياه  �سح  بق�سايا  بدءاً  العربي  عاملنا  يف 

العربي. ثم  املواطن  التي يعاين منها  املناخ، مروراً بع�سرات امل�سكالت 

كانت قفزتها املوفقة بارتباطها باملنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( 

خمتلف  يف  رائدة  عربية  اإقليمية  موؤ�س�سة  وجيز  زمن  يف  اأ�سبح  الذي 

جمالت ال�ستدامة.

بعيدها  عليها  القائمني  ولكل  والتنمية«  »البيئة  ملجلة  تهنئتي 

الع�سرين. واإىل مزيد من التقدم على طريق ال�ستدامة باإذن الـله.

د. ابراهيم عبدالجليل

 اأ�ستاذ زائر للطاقة والبيئة، والمدير ال�سابق لبرنامج الإدارة البيئية 

جامعة الخليج العربي، البحرين

باإدخال  والتنمية«  »البيئة  جملة  متيزت 

التنموية،  العربية  ال�سيا�سات  يف  التغيري 

�سديقة  خ�سراء  �سيا�سات  تكون  بحيث 

للبيئة لتكون م�ستدامة. فاملواطن العربي 

اأ�سبح مدركًا اأن ل طريق لتحقيق احلياة، 

خالل  من  اإل  لالإن�سانية،  الأف�سل  واحلياة 

على  حتافظ  التي  امل�ستدامة  التنمية 

الأر�ص وحميطها احليوي باعتبارها عهدة 

وتنوع  ومناخها  مبكوناتها  الب�سر،  لدى 

التلوث  احلياة فيها، واملحافظة عليها من 

والندثار والدمار لالأجيال القادمة.

دومًا  والتنمية«  »البيئة  وكانت 

اجلامعة،  وطالب  لل�سباب،  اإلهام  م�سدر 

واملرجع الرئي�سي يف عملية التنوير البيئي 

وحتليالتها  مقالتها  خالل  من  التنموي، 

واأخبارها ورقيًا واإلكرتونيًا.

اأهنىء  الع�سرين،  بعيدها  احتفاء 

التحرير  واأ�سرة  املجلة  هذه  موؤ�س�ص 

والُكتاب الذين �ساهموا من خالل مقالتهم 

املعرفية  املهارات  وبناء  املعلومات  توفري  يف 

حول البيئة والتنمية.

د. عدنان بدران، 

رئي�س مجل�س اأمناء »اأفد«

رئي�س حكومة �سابق، الأردن

عشرون عامًا 
من املحيط
إلى الخليج

واأنا  كبريين  وفخر  ب�صعادة  اأ�صعر 

»البيئة  جملة  عن  �صهادتي  اأكتب 

الحتفال  مبنا�صبة  والتنمية«، 

�صدور  لبداية  الع�صرين  بالذكرى 

الر�صينة  العلمية  املطبوعة  هذه 

ن�صاأتها  منذ  تقوم  التي  واملتميزة، 

له،  م�صهود  وبنجاح   ،1996 عام 

والتنمية  البيئة  حموري  بدمج 

يف  بجدية  ت�صاهم  فهي  املتكاملني. 

والتنموية  البيئية  الق�صايا  و�صع 

املنطقة  اهتمامات  اأجندة  على 

كثري  يف  وا�صت�صرافها  بل  العربية، 

خلل  من  وذلك  الأحوال.  من 

عميق  وفكر  واأنيق،  �صّيق  اأ�صلوب 

الإيجابية  املبادرات  على  قائم 

الديناميكية  واخلطوات  ال�صجاعة 

الع�صر.  تطلعات  تواكب  التي 

احلديث  التوجه  هذا  ويكت�صب 

التي  املرحلة  هذه  يف  خا�صة  اأهمية 

املحددات  من  البيئة  فيها  اأ�صبحت 

على  بقوة  توؤثر  التي  ال�صرتاتيجية 

الدولية  والعلقات  التعاملت 

من  قويًا  جتاوبًا  وتلقى  املعا�صرة، 

املجتمع الفكري الإقليمي والدويل.

هذا  على  القائمون  ويدرك 

املتميز،  والفكري  العلمي  النموذج 

جنيب  الأ�صتاذ  مقدمتهم  ويف 

مبدع  فكر  من  به  يتمتع  مبا  �صعب 

مو�صوعية  بروؤية  مثقول  وخلق 

مع  اأنه  عميقة،  وخربة  كا�صفة 

تنامي الوعي البيئي، ومن ثم الفهم 

البيئية  الق�صايا  لطبيعة  املو�صوعي 

ميكن،  ل  بل  يجب،  ل  املت�صابكة، 

الإن�صانية  التنمية  عن  البيئة  ف�صل 

وهذا  املختلفة.  باأبعادها  ال�صاملة 

يتما�صى مع مبداأ »النهو�ض بالبيئة 

اأجل التنمية ورفاهية الإن�صان«  من 

»�صيداري«،  مركز  يعتمده  الذي 

حل  اأن  موؤداه  ع�صري  مفهوم  وهو 

يف  ي�صاهم  �صوف  البيئية  امل�صكلت 

من  كبري  جانب  اإزالة  يف  النهاية 

معوقات التنمية.

واإين لعلى ثقة كاملة بدور الفكر 

الوا�صح  العلمي  والأ�صلوب  اجلاد 

به  تتميز  الذي  املمتنع«  »ال�صهل 

اأيدينا،  بني  التي  القيمة  املجلة  هذه 

من  جميعًا  لنت�صارك  قوي  كدافع 

اأف�صل واأجمل  اأجل تقدمي كل ما هو 

واأبقى.

د. نادية مكرم عبيد

المديرة التنفيذية، مركز البيئة والتنمية 

للإقليم العربي واأوروبا )�سيداري( 

وزيرة البيئة �سابقًا، م�سر

نموذج يقتدى به
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واأنا  منحاز.  بطبيعته،  ال�ساهد، 

لهذه  كتابتي  يف  بامتياز  منحاز 

والتنمية«،  »البيئة  عن  ال�سهادة 

هي  واحلقيقة  ذلك.  غري  اأملك  ول 

يف  مظلومة  »انحياز«  كلمة  اأن 

زمن  بتاأثري  رمبـا  الراهنة،  اأدبياتنا 

مرَّ مبنطقتنـا العربيـة، كانت ترفع 

ب  فرت�سَّ النحياز«،  »عدم  راية  فيه 

. لدينا اأن النحيـاز �سرٌّ

املو�سوعيـة.  اإىل  الذاتيـة  تتو�سل  هي  اأو  بالأ�سا�ص،  ذاتية  وال�سهادة 

وي�ستحيل اأن األت�سق باملو�سوعية متامًا اإل اإن كنت اأ�ستهدف درا�سة متعمقة 

عن م�سرية ع�سرين عامًا ملجلة ارت�ست ال�سري يف الطريق ال�سعب، من اأجل اأن 

درا�سة  اأُُكَلهـا. وهذه  توؤتيه  واأ�سجار  اأر�ص خ�سبة  اإىل  العربي  بالقارئ  ت�سـل 

خها  تر�سُّ اإىل  كمجلة  كينونَتها  تتجاوز  التي  والتنمية«،  »البيئة  ت�ستحقها 

كمنظومة اأ�سفها، بال مبالغة، بال�سناعة الثقافيـة الثقيلة يف دعمها لالقت�ساد، 

ًا. وبـ »املدفعية الثقيلة« تدكُّ دفاعات الغفلة واجلهالة دكَّ

واأنا مدين باأول لقاء بيني وبني »البيئة والتنمية«، عام 1996 ل�سديق له 

جتارة رائجة جتعله دائم التحرك بني الإ�سكندرية وبريوت، ووجدُته يهديني 

من  يا  ع�سريتك،  من  نا�ٌص  بهذه،  لك  »اأتيت  يقول:  وهو  جملة  من  ن�سخة 

ت�ستعذبون وجع القلب البيئي«.

وفوجئت مبجلة حتمل ا�سم »البيئة والتنمية«، وهـو اأول ما لفت نظري. 

برامج  ارتباط  �سرورة  عند  كـثرياً  يتوقفـون  احلني  ذلك  يف  كثريون  يكن  ومل 

جملة  هي  فها  البيئي.  بال�ساأن  والقت�ساديـة  الجتماعية  التنمية  وخطط 

انف�سال بينهما، بل  ل  اأن  الغالف،  اإىل قمة  املرفوع  ا�سمها  جديدة تقول، منذ 

ا�ستواء وتكامل.

اأن  بعد  حتى  وا�سحًا،  تهمي�سـًا  يعاين  العربي  البيئي  ال�سـاأن  ظلَّ  لـقد 

كانت،  ولكنها  للبيئة،  وزارية  »حقيبة«  بتخ�سي�ص  بلداننا  بع�ص  اهتمت 

ورمبا هي ل تزال، حقيبة خاوية. اإنها وزارات خاملة الذكر، ل تزيد اأهميتها يف 

حكوماتنا عن »وردة ا�سطناعية تو�سع يف عروة �سرتة �سهرة«، وهو ت�سبيه 

والتنميـة«  »البيئة  ملجلـة  ترجمُته  الإكـوادور،  بيئة  وزيرة  مع  حوار  يف  ورد 

فرتة  وبعد  اأي�سًا،  تعارفنـا  بدايـة  يف  املجلة  يل  ون�سرت  قـدمي.  عدد  يف  وُن�سر 

من التعامل عرب »ر�سائل القراء«، مقـاًل ق�سرياً عنوانه »بيئة«، راأيت فيه اأن 

تـزال كلمـة  اإذ ل  المتهان،  اإىل  التهمي�ص  البيئي يف بالدنا يتجـاوز حد  ال�ساأن 

يف  التدين  على  لتدل  م�سر  يف  ال�سباب  األ�سنة  على  الآن  حتى  ترتدد  »بيئة« 

امل�ستوى وال�سلوك!

و�سط هذه احلالة من »الُيتم« الذي كابدته البيئة العربية على ال�سعيدين 

اإقليمية  بيئية  جملة  كاأول  والتنمية«  »البيئة  جاءت  واملوؤ�س�ساتي،  الفردي 

ا�ستقاللها  ب�سمان  التزم  م�ستقل،  كاتب  حتريرها  ورئي�ص  نا�سُرها  عربية، 

وعدم ارتهانها لأهواء منظمات و�سركات، على نحو ما ورد يف افتتاحية عددها 

تدار  التي  العالية  فالحرتافية  الآن،  حتى  اللتزام  هذا  يتزحزح  ومل  الأول. 

متمثاًل  طيبًا  ونتاجًا  اآمنًا  م�ساراً  لها  تكـفل  والتنمية«  »البيئة  منظومة  بها 

الثقافة  تخا�سُم  التي  بالدنا،  يف  البيئية  الأميـة  انت�سار  م�ساحة  تقلي�ص  يف 

العلمية عمومًا.

طازجًة  العامل،  يف  البيئة  اأخبار  يتابعون  والتنمية«  »البيئة  قراء  اأ�سبح 

مت�سلة  مهمة  واأحداث  ملوا�سيع  ومتابعـات  بتغطيات  ويحظون  َقة،  حُمقَّ

امل�ساركـة بكتابة بع�ص  العامل. وكـان يل �سرف  والتنميـة يف  البيئـة  ب�سوؤون 

حرب  ـ  احلرب  نريان  يف  »البيئة  عن  تقرير  منها  واملتابعات،  التغطيات  هذه 

بو�ص  جورج  الأمريكي  للرئي�ص  البيئي  ال�سجل  يف  وقراءة  منوذجًا«،  العراق 

الوبائي  النت�سـار  حلادثـة  ومالحقـة  ي�سني،  مما  يخلو  يكـن  ومل  الإبن 

مواجهة  يف  البيئية  ال�سيطـرة  عن  حقـًا  به  اأعتز  وتقرير  الطيـور  لأنفلونزا 

العامل  موارد  لتقريـر  قـراءة  على  فيه  اعتمـدُت  العاملي،  البيئي  الأداء  ق�سور 

بني 2002 و2004.

وجع القلب البيئي

صوت صارخ يف املنطقة العربية

اأن  من  خري  �صمعة  ت�صيء  اأن 

به  يقوم  فتئ  ما  هذا  الظلم.  تلعن 

ال�صديق جنيب �صعب منذ ع�صرين 

عامًا على الأقل. ل اأبالغ حني اأقول 

منحت  والتنمية«  »البيئة  جملة  اإن 

منطقة  يف  �صوتًا  والتنمية  البيئة 

من  خطرًا  مزيجًا  تواجه  زالت  ما 

التنموية،  وامل�صاكل  البيئية  الأعباء 

الناجمة  واجلديدة،  منها  التقليدية 

وظروف  اأو�صاع  عن  احلال  بطبيعة 

اإرها�صات عاملية. حملية وعن 

رمبا  وهي  ـ  املجلـة  اأدركت  لقد 

�صوؤون  يف  املتخ�ص�صـة  الوحيـدة 

املنطقـة  يف  والتنميـة  البيئـة 

ميكن  ل  جمتمعاتنا  اأن  ـ  العربيـة 

اإل  معافاة  �صحيحة  تكون  اأن 

البيئة  ظروف  لها  توفرت  اإذا 

ميكن  ل  املقابل،  ويف  النظيفة. 

ترتعرع  اأو  توجد  اأن  نظيفة  لبيئة 

موبوءة.  اأو  مري�صة  جمتمعات  يف 

لهـا  ميكن  ل  الأحوال،  كل  ويف 

اإذا  اإل  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق 

�صكان  من  وجريانه  ـ  الإن�صان  كان 

الأر�ض  ـ  غاية هذه التنمية.

»البيئة  جملة  اأر�صت  لقد 

ق�صايا  معاجلة  منوذج  والتنمية« 

العربية  املنطقة  يف  وال�صحة  البيئة 

�صمن  متكاملة  مرتابطة  مبنهجية 

توؤ�ص�ض  امل�صتدامة،  التنمية  اإطار 

وفعالة  جديدة  لأمناط  بالتاأكيد 

اأخرى  حيوية  ملجالت  مقاربتها  يف 

تنف�صل  ل  واجتماعية  اقت�صادية 

اأن  جلي  ب�صكل  بّينت  كمـا  عنها. 

ال�صحية  التداعيات  من  كثريًا 

يف  ربعها  نحـو  املر�صيـة  والأعباء 

منطقتنـا ـ يعود حتديدًا اإىل اأ�صباب 

البيئة  بتلوث  تتعلق  وم�صببات 

الإيكولوجية.  نظمها  وتدهور 

املنظومات  لتلك  ميكن  حني  يف 

اأن  بها  الـله  حبانا  التي  الطبيعية 

حلياتنا  اأ�صا�صًا  عافيتها  يف  تكون 

ورفاهنا.  ل�صحتنا  وذخرًا  ومعا�صنا 

باأو�صاطها  العربية،  فالبيئـة 

موردًا  ت�صكل  وموائلهـا،  واأنظمتها 

والغذاء  والهواء  املاء  من  ين�صب  ل 

ولأجيـالنا  لنا  والطاقة  والدواء 

اإلهيـًا ل�صتمرار  القادمة، بل خزانـًا 

بقائنا على �صطح كوكبنـا الوحيد.

بالعمر  التمنيات  اأطيب  مع 

»البيئة  ملجلة  التقدم  ودوام  املديد 

اأو  الورق  على  اأكان  والتنمية«، 

الإنرتنت.

د. با�سل اليو�سفي

مدير المركز الإقليمي ل�سحة البيئة 

منظمة ال�سحة العالمية
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والتنمية«  »البيئة  ملجلة  الكتابة 

ذاته.  الوقت  يف  وم�صوؤولية  امتياز 

املجلت  لأكرث  تكتب  لأنك  امتياز 

العربي  العامل  يف  انت�صارًا  العلمية 

مليني  خللها  من  فتخاطب 

املجلة  هذه  لأن  وم�صوؤولية  القّراء، 

بلغة عربية  املوثوقة  تقدم املعلومات 

العلمية  الأخطاء  فيها  تندر  ف�صيحة 

والأغلط النحوية.

ن�صرتها  التي  مقالتي  معظم 

ظرف  يف  كانت  والتنمية«  »البيئة 

قمت  منها  كبري  وعدد  ا�صتثنائي، 

احلربية  ال�صتباكات  فيما  بكتابته 

الأمتار  من  ع�صرات  ب�صع  بعد  على 

عني يف مدينة حم�ض. ول اأبالغ اإذا 

قلت اإن �صوت النفجارات كان يحول 

�صماع  دون  الأحيان  من  كثري  يف 

جتربتي  ومن  الداخلي.  �صوتي 

لـ»البيئة  الكتابة  ال�صخ�صية، 

والتنمية« هي فعل معاك�ض للحرب 

وطريقة  باحلياة  �صغف  هي  متامًا، 

مثلى لتغيري العامل نحو الأف�صل.

عبدالهادي النجار

 مهند�س مخت�س بتكنولوجيا النفايات

كاتب في �سوؤون البيئة والتنمية، حم�س، �سورية

الحتفال مبرور ع�سرين عامًا 

»البيئة  جملة  تاأ�سي�ص  على 

هامًا  حدثًا  يعترب  والتنمية« 

ودلياًل على اأن جنيب �سعب، 

مببادرة  املجلة  موؤ�س�ص 

حتريرها  ورئي�ص  �سخ�سية 

وكاتب افتتاحياتها، كان يدرك 

اإليه حياة  ويب�سر ما �ستوؤول 

ثبات ركيزتها  البيئة ومن دون  قا�سرة عن حماية  الإن�سان يف ظل تنمية 

البيئية وتالزمها مع ركائز التنمية الأخرى. وهكذا انطلقت املجلة كحاجة 

العربي. فاأ�سبحت  الوطن  التنمية على م�ستوى  ما�سة لالهتمام بق�سايا 

بيئية  موا�سيع  يف  ومرجعًا  والباحثني،  للمفكرين  وم�ستقاًل  حراً  منرباً 

وتنموية خمتلفة، تهتدي بها فئات املجتمعات العربية وموؤ�س�ساتها كافة.

قرائها،  لي�ص فقط من  كبرياً  تقديراً  والتنمية«  »البيئة  ا�ستحقت  لقد 

جائزة  ونا�سرها  املجلة  فحظيت  واملوؤ�س�سات.  الدول  اإعجاب  نالت  بل 

 ،2003 عام  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  من  العامليون«  »اخلم�سمئة 

وجائزة زايد الدولية للبيئة عام 2011. وهما جائزتان تعربان عن تقدير 

لدور املجلة ونا�سرها يف اإطالق حمالت التوعية والإر�ساد غري امل�سبوقة على 

ق�سايا  مع  للتعامل  جديدة  واأ�ساليب  مفاهيم  واإر�ساء  امل�ستويات،  جميع 

واأ�س�ص  مبادئ  وتثبيت  العربي،  الوطن  يف  امل�ستدامة  والتنمية  البيئة 

علمية لن�ساطها ومنطلقاتها.

يف  متميزاً  دوراً  املجلة  اأدت  املا�سية،  ال�سنوات  عرب  م�سريتها  وخالل 

التي  مقالتها  خالل   من  وذلك  البيئة،  باأهمية  والوعي  الإدراك  تعميق 

اأو اأن�سطة  تناولت العديد من الق�سايا البيئية، �سواء كان �سيا�سات عامة 

اآفاق  و�سع  وهذا  املجتمعات.  اأفراد  �سلوكيات  اأو  و�سركات  موؤ�س�سات 

حمتويات املجلة لال�ستفادة من اخلربات والتجارب الناجحة وامل�ستجدات 

اأ�سرار  من  ومكوناتها  البيئة  ي�سيب  ما  لتاليف  ناجعة  اأ�ساليب  تطبيق  يف 

واإ�سعاف قدراتها على تلبية متطلبات التنمية حا�سراً وم�ستقباًل.

ومل تتوقف طموحات جنيب �سعب وتعلقه بالبيئة عند حدود جملة 

وا�سعة النت�سار يف اأرجاء الوطن العربي على امل�ستويات الوطنية والإقليمية 

كافة، بل عمل على اإطالق مبادرة اأو�سع نطاقًا جت�سدت بتاأ�سي�ص املنتدى 

منذ  للمنتدى  عام  وكاأمني   .2006 عام  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي 

تاأ�سي�سه مل يدخر جهداً يف �سبيل اإعالء �ساأن البيئة، وخ�سو�سًا من خالل 

يف  والتنمية  البيئة  اأو�ساع  حول  املنتدى  ي�سدرها  التي  ال�سنوية  التقارير 

املحلية  الأو�ساط  يف  مرموقة  مكانة  حتتل  باتت  والتي  العربية،  املنطقة 

والإقليمية والدولية املهتمة ب�سوؤون البيئة والتنمية، نظراً ملا حتويه من 

بحوث وحتاليل علمية وتو�سيات ي�سرت�سد بها اأ�سحاب القرار يف القطاعني 

العام واخلا�ص، وباتت مرجعًا معتمداً يف �سوؤون البيئة والتنمية.

لقد �سق جنيب �سعب مببادراته وفكره وقلمه طريقًا نحو م�ستقبل 

اأف�سل لأجيال امل�ستقبل، من خالل التوعية والعمل للمحافظة على البيئة 

وعدم ا�ستنزاف ثرواتها باعتبارها كنز التنمية امل�ستدامة.

جملة  تاأ�سي�ص  على  عامًا   20 ذكرى  يف  ال�سعيدة،  املنا�سبة  هذه  يف 

مع  فيها،  العاملني  وجميع  ملوؤ�س�سها  التهاين  اأجمل  والتنمية«،  »البيئة 

اأطيب التمنيات لهم بدوام النجاح ومزيد من الإجنازات على درب حماية 

البيئة كركن اأ�سا�سي للتنمية امل�ستدامة.

د. عبدالكريم �سادق، كبير القت�ساديين، ال�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية

وتوجهت »البيئة والتنمية« اإىل الأطفال العرب، يف ا�ستهدافها حمو اأميتنا 

البيئية. فكانت تقدم ُم�ستالت خم�س�سة لهم، ومل�سقات بيئية كان ابني 

مب�سطة  بيئية  كتب  اإىل  اإ�سافة  حائط،  كمجلة  مدر�سته  يف  يعر�سها  عمرو 

وحكوية. وكان يل حظ اأن ن�سرت يل »البيئة والتنمية« عام 2004 واحداً من 

اأجمل كتبي: »حكايات خ�سراء«، وهو جمموعة ق�س�ص بيئية لالأطفال. ول 

اأريد اأن اأغادر هذه النقطة بغري رجاء، اأن ت�ستعيد املجلة اهتمامها بالطفل 

بحما�سة اأ�سد.

وعلى  »التفاعلية«،  عن�سر  على  حري�سة  والتنمية«  »البيئة  تزال  ول 

اإطالقها لواحد من  ال�ستجابة ملتغريات الزمن. وقد جت�سد هذا احلر�ص يف 

اأهم املنتديات الثقافية العربية واأو�سعها انت�ساراً هو املنتدى العربي للبيئة 

والتنمية، الذي تكّون احلروف املخت�سرة لت�سميته الإنكليزية كلمة عربية 

هي فعل الأمر )اأِفْد(!

واأخـرياً، اأ�ست�سلم ملراودة حكايـة عمرها نحو 15 �سنة، حني اأر�سلت يل 

كـنُت  يـوٍم،  لها. وذات  والتنمية« علبة بطاقات ب�سفتي مرا�سـاًل  »البيئة 

، ل اأكـرث، 
ٍ
ـة يف ماأزٍق عديّل، وحـاولت بجميع الطـرق اأن اأحظى ب�سـرف طـلَّ

على وجـه »رجـل عدالـة«، فف�سلت. ثم خطـر يل، واأنا واقـف ببـاب مقامـه 

بطاقتي  فاأعطيت  والتنمية«.  »البيئة  ببطاقة  نف�سي  له  اأقدم  اأن  العـايل، 

يقدمهـا  اأن  ورجـوته  العـدالة،  رجـل  بباب  الواقـف  البائ�ص  للجنـدي 

ل�سموه.

وجهه  روؤية  اأحاول  واأنا  بالعدالة  كفرُت  الذي  العدالة،  برجل  وفوجئُت 

لي�ستقبلني،  اخلارج،  اإىل  خطوة  ويتقدم  بل  بنف�سه،  الباب  يفتح  الكرمي، 

ويدعوين للدخول اإىل حمرابه.

يل  اأر�سلها  التي  »ال�سيك«  العلبة  من  واحدة  ببطاقة  اأحتفظ  زلت  ما 

جنيب �سعب وراغدة حداد.

ع�سرينية طيبة، يا من اأزلتم ُيتم البيئة يف جهالتنا العربية.

رجب �سعد ال�سيد، باحث في علوم البحار، كاتب وق�س�سي بيئي، م�سر

منبر حرّ ومرجع وطريق
إلى مستقبل أفضل

شغف بالحياة
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والتنمية«  »البيئة  جملة  متكنت 

ل�سفات  م�ستدام  عر�ص  من 

اأن  قل  اأمر  وهـو  العربية،  الأرا�سي 

جاءت  اأخـرى.  منتديات  تعاجله 

نتـائج  املتالحقـة  املجلة  اأعداد  يف 

ومنتديات  واأخبار  لأبحاث  عديدة 

ال�سحراء  بطبيعة  تخت�ص 

من  فيها  يح�سل  وما  العربية 

عن  ينتج  وما  طبيعية  تغريات 

الإن�سان. ن�ساط 

اجلافة  الأرا�سي  ومتثل 

يلزم  لـذا  الياب�سة،  �سطح  ثلث 

خ�سائ�سهـا  على  التعرف  علينا 

يح�سـل  وما  الطبيعية،  و�سفاتهـا 

املكـان  يف  تغيـرات  من  فيها 

والزمـان. ولي�ص يهمنا ذلك للعلم 

للعمل  اأي�سًا  واملعرفة فقط، ولكن 

التي  الطبيعة  ا�ستدامة  على 

حتيط بنا.

املنطقـة  اأن  ات�سح  لقد 

قدمي  من  جافـة  تكن  مل  العربية 

لأن  احلايل  الو�سع  نتج  الزمان. 

اجلزيرة  �سبه  ومعها  اأفريقيا 

مع  �سماًل  تزحزحت  العربية 

هذا  اجليولوجي.  الـزمن  مـرور 

اأمطاراً  ا�ستقبلت  اأنها  يعني 

املاء  وت�سرب  املـا�سي،  يف  غزيرة 

�سكل  على  ليقبع  �سخورهـا  من 

املناخ  جف  اأن  بعد  جوفيـة،  مياه 

ال�سحراء برمالها. وتكونت 

اجلوفية  مياهنا  اأن  يعني  هذا 

تر�سيد  ويلزمنا  تتجـدد،  ل 

اآثرت جملتنا  ما  ا�ستهالكها. وهذا 

وعامة  للم�سوؤولني  به  التعريف 

ال�سباب. النا�ص وخا�سة 

�سعب  جنيب  ال�سـديق  اأهنئ 

وكل العاملني معـه يف هذا ال�سرح 

العـربي  للمنتدى  متمنيـًا  املتميز، 

تقـدم  كـل  والتنمية  للبيئـة 

وازدهار.

د. فاروق الباز

مدير مركز ال�ست�سعار عن بعد

جامعة بو�سطن، الوليات المتحدة

البيئة والتنمية وخصوصية الصحراء

االستمرار حيث الكتابة  ال تطعم الخبز

عرفُت جملة »البيئة والتنمية« عام 

زملء  مع  بزيارة  كنت  حني   1998

يل اإىل معر�ض »بيلدك�ض بريوت« 

حلظة  ومنذ  فيه.  جناح  لها  وكان 

اأنها  اأح�ص�صت  ل�صفحاتها  قـراءتي 

حياتي  م�صار  تغيري  على  �صتعمل 

املهنية والجتماعية.

التطبيقية  الهند�صة  تركت 

يف  املعرفة  من  مزيد  نحـو  واجتهت 

هـذا املجال. فكانت »البيئة والتنمية«  دليلي اإىل الق�صايا البيئية الرئي�صية 

الوحيد  مرجعي  كثرية  واأحيـانًا  والعربية،   العاملية  البيئة  وم�صتجّدات 

الربنامج  م�صـروع  اأبداأ  كي  وتقييمها،  �صورية  يف  البيئية  امل�صاكل  لدرا�صة 

الأ�صبوعي التلفزيوين »البيئة والإن�صان« الذي ا�صتمر ع�صر �صنني.

تلفزيوين.  لقـاء  يف  �صعب  جنيب  ا�صت�صفت  �صوريـة،  يف  الأزمـة  قبل 

به.  للنهو�ض  وتطلعاتنـا  البيئي  الإعـلم  هموم  عن  حتدثنا  اللقاء  وبعد 

املعي�صيـة  الظـروف  ظـل  يف  احليـاة  يف  اأمـرك  تدبـر  »كـيف  �صاألني: 

بيئيـة،  تلفزيونيـة  اأعمال  من  اأتقا�صـاه  مبـا  »اأعي�ض  له:  قلت  ال�صعبـة؟ 

ل  الكتابة  »نوار،  وقـال:  ايل  التفت  البيئة«.  عن  كتاب  طباعة  يف  واأفكـر 

م�صدر  يجد  اأن  عليه  البيئية  التوعية  جمال  يف  يعمـل  ومن  اخلبز،  تطعم 

دخل ليتمكن من الإنفاق على نف�صه وي�صتمر يف احلياة«.

يف  العاملني  كـل  �صكـرًا  حـداد.  راغـدة  �صكـرًا  �صعب.   جنيب  �صكـرًا 

جملة »البيئة والتنمية«، لأنكـم ا�صتطعتم ال�صتمرار.

نوار الماغوط

 اإعلمي تلفزيوني بيئي، �سورية

مغامرة خضراء

على  �سنوات  �سبع  يقارب  ما  م�سى 

م�ساركتي يف موؤمتر املنتدى العربي 

اأثر  حول  )اأفد(  والتنمية  للبيئة 

العربّية،  البلدان  على  املناخ  تغرّي 

امل�سارك  كنت   .2009 عام  بريوت  يف 

الأ�سغر يف �سّن الرابعة ع�سرة. ومنذ 

دائمًا  قارئًا  اأ�سبحت  احلني  ذلك 

بداية  اإّل  هذه  تكن  ومل  للمجّلة. 

اإىل  نظرتي  غريت  خ�سراء،  مغامرة 

اأ�سود  بدا  الذي  الب�سرّية،  م�ستقبل 

يف بع�ص الأحيان.

يف هذه املنا�سبة املمّيزة، ل بّد من 

دعمهما  على  واملجلة  املنتدى  �سكر 

الدائم لتطّلعات ال�سباب وتوفريهما 

مل�ساركة  علمّية  تعبريّية  م�ساحة 

هو  الأفراد  وعي  تطوير  اإن  الأفكار. 

لنا  تبّقى  ما  لإنقاذ  الأمثل  الأ�سلوب 

من بيئة م�ستدامة، وجملة »البيئة 

والتنمية« تقوم بدور حيوي يف ن�سر 

املعرفة يف العامل العربي.

مجد �سلهب

طالب هند�سة لبناني في األمانيا



المؤتمر السنوي التاسع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
الجامعة األميركية في بيروت  ❘  10 ـ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2016
For information about sponsorship and registration   للمعلومــات حول الرعاية والت�صجيـل 

AFED Secretariat
Tel: +961 1 321800  Fax: +961 1 321900  E-mail: info@afedonline.org   www.afedonline.org

نحو 2030
تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
في مناخ متغيّر

التنمية المستدامة

مؤتمر “أفد” 2016 ضمن احتفاالت الجامعة األميركية في بيروت في ذكرى مرور  150 عاماً على تأسيسها

Islamic Development Bank



بع�ض �لمتحدثين في م�ؤتمر »�أفد« 2016

Annual Conference of the Arab Forum for 
Environment and Development (AFED)

American University of Beirut - Lebanon
10 - 11 November 2016

املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
الجامعة األميركية يف بيروت

10 ـ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016

فريق العمل
تقرير  على  ال�صيا�صات  و�صانعي  والباحثني  والعلماء  اخلرباء  كبار  من  فريق  يعمل 

»اأفد« حول التنمية امل�صتدامة نحو 2030. 

يف  القت�صادي  اخلبري  �سادق،  عبدالكرمي  الدكتور  التقرير  ف�صول  كتابة  يف  ي�صارك 

الأمم  موؤ�ص�صة  يف  اأول  زميل  الع�سري،  حممد  الدكتور  للتنمية،  الكويتي  ال�صندوق 

املتحدة، ح�سني اأباظة، م�صت�صار وزير البيئة يف م�صر والرئي�ض ال�صابق ل�صعبة التجارة 

يف  اأ�صتاذ  عبداجلليل،  اإبراهيم  الدكتور  للبيئة،  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  والبيئة 

حممود  الدكتور  »اأفد«،  يف  املناخ  وتغري  الطاقة  برنامج  ومدير  العربي  اخلليج  جامعة 

)اإيكاردا(،  اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  العام،  املدير  ال�سلح، 

الدكتور اإميان نويه�ص، عميد كلية العلوم ال�صحية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 

الدكتورة رميا حبيب، رئي�صة ق�صم ال�صحة البيئية، اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

للتنمية،  الكويتي  ال�صندوق  عام  مدير  البدر،  الوهاب  عبد  امل�صاركني  الكّتاب  وبني 

�سليمان احلرب�ص، مدير عام �صندوق الأوبك للتنمية الدولية )اوفيد(، رزان املبارك، 

اجلامعة  رئي�ض  خوري،  ف�سلو  الدكتور  اأبوظبي،  ـ  البيئة  هيئة  العامة،  الأمينة 

البنك  لرئي�ض  الأول  النائب  الدين،  حميى  حممود  الدكتور  بريوت،  يف  الأمريكية 

الغذاء  �صيا�صات  ق�صم  رئي�صة  جنداوي،  رمي   ،2030 ل�صنة  التنمية  لأجندة  الدويل 

الدكتور  الإ�صكوا،  القت�صادية،  ال�صوؤون  م�صوؤولة  براهام،  منية  الإ�صكوا،  والبيئة، 

�سوما  بوجودة، اأ�صتاذ علوم الرتبية، اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
في مناخ متغيّر

يعقد املنتدى العربي للبية والتنمية )أفد( مؤتمره السنوي 
التاسع يف الجامعة األميركية يف بيروت يف 10-11 تشرين 

الثاني )نوفمبر( 2016 تحت عنوان »البيئة العربية: التنمية 
املستدامة نحو 2030«.

تشارك يف املؤتمر جهات إقليمية ودولية بينها منظمة األغذية 
والزراعة )فاو( و لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية 

لغرب آسيا )اسكوا( واملركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة 
ملنطقة البحر املتوسط )CIHEAM( والصندوق الكويتي 

للتنمية،وصندوق األوبك للتنمية الدولية )أوفيد( ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، واملركز الدولي للبحوث الزراعية يف 

املناطق الجافة )إيكاردا(.
يتم خالل املؤتمر إطالق التقرير السنوي التاسع للمنتدى بعنوان 

» التنمية املستدامة نحو 2030: أهداف التنمية املستدامة يف 
مناخ متغير«. يتحدث يف املؤتمر أبرز الخبراء وصانعي القرار، كما 
يستضيف ندوات ملنظمات إقليمية ودولية عاملة يف مجاالت 

التنمية املستدامة وتغير املناخ والصحة واالنتاج واالستهالك 
املستدام واملياه والغذاء والطاقة والبيئة.

يأتي مؤتمر »أفد« 2016 ضمن احتفاالت الجامعة األميركية يف 
بيروت يف ذكرى مرور 150 عامًا ىلع تأسيسها. 

التنمية
المستدامة
نحو 2030

عدنان بدر�ن

رئي�ض مجل�ض الأمناء 

جامعة الأردن

عبد�لكريم �صادق

كبير الم�صت�صارين القت�صاديين 

ال�صندوق الكويتي للتنمية

�صتيفن �صت�ن

رئي�ض فرع القت�صاد والتجارة

برنامج الأمم المتحدة للبيئة، جنيف

عبد�لـله �لدردري

نائب الأمين التنفيذي

اإ�صكوا

عبد�لرحمن �لأرياني

وزير �صابق، م�صت�صار الرئي�ض

اليمن

محم�د محيي �لدين

النائب الأول لرئي�ض البنك الدولي 

لأجندة التنمية ل�صنة 2030

�صك�ت ف�غان

الرئي�ض والمدير التنفيذي، المعهد 

)IISD( الدولي للتنمية الم�صتدامة

ك�زيم� ل�صيريني�ل

الأمين العام، المركز الدولي المتو�صطي 

 )CIHEAM( للدرا�صات الزراعية

مارغريتا �أ�صتر�لغا

مديرة ق�صم البيئة والمناخ، ال�صندوق 

)IFAD( الدولي للتنمية الزراعية

عبد�ل�صالم ولد �أحمد

المدير العام الم�صاعد والممثل الإقليمي 

منظمة الأغذية والزراعة  )فاو(

��صمهان �ل��في

المديرة العامة، المركز الدولي 

للزراعة الملحية

محمد �لع�صري

زميل اأول، موؤ�ص�صة الأمم المتحدة

GEF  ،الرئي�ض التنفيذي ال�صابق

د. محم�د �ل�صلح

المدير العام

اإيكاردا

طارق �لمطيرة

باحث رئي�صي في الطاقة وال�صتدامة 

في جامعة لوند، ال�صويد

ريم نجد�وي

رئي�صة ق�صم �صيا�صات الغذاء والبيئة 

اإ�صكوا



THURSDAY 10 NOVEMBER 2016
PROVISIONAL AGENDA

08:00 - 09:00 REGIStRAtION
09:00 - 10:00 OPENING CEREmONy

10:00 - 11:00 SESSION I 
    ACHIEVING SDGS IN ARAB COUNtRIES - CHALLENGES 
    AND PROSPECtS Presentation of main findings of AFED report

11:00 - 11:30 Coffee Break, Networking

11:30 - 13:00 SESSION II
    FINANCING tHE SDGS

13:00 - 14:00 Lunch Break, Networking

14:00 - 15:00 SESSION III 
    ACHIEVING ZERO HUNGER IN A CHANGING CLImAtE

15:00 - 15:30 ZERO FOOD WAStE FOR tHE mEDItERRANEAN
    thematic presentation by CIHEAm, followed by general discussion

15:30 - 16:30 INtERACtIVE PANEL
    Co-organized and moderated by ESCWA
    National and Regional Experiences in Implementing the SDGs
    (Representatives from West Asia, GCC, North Africa)

09:00 - 10:00 SESSION IV
    SUStAINABLE DEVELOPmENt IN POSt-CONFLICt COUNtRIES

10:00 - 11:00   SESSION V 
    EDUCAtION FOR SUStAINABILIty

11:00 - 11:30 Coffee Break, Networking

11:30 - 12:30   SESSION VI 
    HEALtH FOR SUStAINABILIty

12:30 - 13:00   Open Discussion

13:00 - 14:00   Lunch Break, Networking

14:00 - 15:00 SESSION VII
    POLICIES FOR SUStAINABLE LIVING
    High level debate on how to achieves sustainable Development  
    Goals through appropriate policies
    • Future Environment Leaders Forum (FELF) Statement

15:00 - 15:30 CLOSING AND RECOmmENDAtIONS

FRIDAY 11 NOVEMBER 2016

�ل�صنة  هذه  م�ؤتمره  )�أفــد(  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �لمنتدى  يعقد 

�لحتفالت  �إطار  في   )AUB( بيروت  في  �لأميركية  �لجامعة  في 

للتعليم  �صرح  �لأميركية  و�لجامعة  لتاأ�صي�صها.  ـــ150  �ل بالذكرى 

�لعالي، تاأ�ص�صت عام 1866 بهدف ت�فير �لتميز في �لتعليم، و�لم�صاهمة 

�لأو�صط  �ل�صرق  �صع�ب  وخدمة  �لأبحاث،  خالل  من  �لعل�م  تقدم  في 

�لتعليمية  وممار�صاتها  ومعاييرها  فل�صفتها  في  تعتمد  وهي  و�أبعد. 

�لنم�ذج �لأميركي �لتحرري في �لتعليم �لعالي. وت�ؤمن بحرية �لفكر 

و�لتعبير وت�صجعها، وت�صعى �إلى تعزيز �لت�صامح و�حتر�م �لتن�ع و�لح��ر. 

ويلتزم خّريج�ها �لتفكير �لخالق و�لنقدي، ومبد�أ �لتعلم مدى �لحياة، 

و�لنز�هة و�لم�ص�ؤولية �لمدنية و�لريادة في مختلف �لميادين.

الخميس  10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

الت�سجيل

جل�سة الفتتاح

اجلل�سة الأوىل

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية: التحديات والتوقعات

عر�ص النتائج الرئي�سية لتقرير اأفد

ا�سرتاحة قهوة وتوا�سل

اجلل�سة الثانية

متويل اأهداف التنمية امل�ستدامة

ا�سرتاحة غداء وتوا�سل

اجلل�سة الثالثة

الق�ساء على اجلوع يف مناخ متغري

�سفر نفايات غذائية من اأجل املتو�سط

عر�ص خا�ص من املركز الدويل للدرا�سات الزراعية املتقدمة ملنطقة البحر املتو�سط 

CIHEAM، يليه مناق�سة عامة
جل�سة تفاعلية 

بالتعاون مع الإ�سكوا

عر�ص اخلربات املحلية والإقليمية يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة

اجلل�سة الرابعة

التنمية امل�ستدامة بعد احلروب والنزاعات امل�سلحة 

اجلل�سة اخلام�سة

الرتبية من اأجل ال�ستدامة

ا�سرتاحة قهوة وتوا�سل

اجلل�سة ال�ساد�سة

ال�سحة من اأجل ال�ستدامة

مناق�سة عامة

ا�سرتاحة غداء وتوا�سل

اجلل�سة ال�سابعة

ال�سيا�سات امل�ستدامة

خالل  من  امل�ستدامة  التنمية  ــداف  اأه حتقيق  كيفية  حول  امل�ستوى  رفيع  نقا�ص 

�سيا�سات مالئمة

 )FELF( بيان منتدى قادة امل�صتقبل البيئيني

اجلل�سة اخلتامية وتو�سيات املوؤمتر

09:00 - 08:00
10:00 - 09:00
11:00 - 10:00

11:30 - 11:00
13:00 - 11:30

14:00 - 13:00
15:00 - 14:00

15:30 - 15:00

16:30 - 15:30

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

11:30 - 11:00

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30
14:00 - 13:00
15:00 - 14:00

15:30 - 15:00

جدول الأعمــــــال الموقت

الجمعة  11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

ARAB ENVIRONmENt 9 ❘ tOWARDS 2030
البيئة العربية 9  ❘  التنمية المستدامة نحو 2030

AFED Conference 2016 is part of the American University of Beirut’s 150th Anniversary مؤتمر “أفد” 2016 ضمن احتفاالت الجامعة األميركية في بيروت في ذكرى مرور  150 عاماً على تأسيسها

مركز المؤتمر



Accommodation

Arrangements for accommodation, and visa if needed, 

should be made directly by the participants, at their own 

expense. We strongly urge you to make your booking 

soonest in order to secure a room. Conference venue, AUB, 

is a few minutes walk from Downtown and 15 minutes drive 

from Beirut - Rafiq Hariri International Airport.

Registration Fees
• Corporate fee per person: USD 1500
• Academia, students and NGO fee: USD 100
• AFED Members : Please  check AFED website
www.afedonline.org for free registration conditions

Note: Registration Fee covers attendance, conference material, coffee breaks, 
lunch and light snacks during breaks. It does not include travel and accommodation,
which should be arranged by the participant at his/her sole responsibility.
method of Payment: Bank transfer to the following account:

Account name: Arab Forum for Environment and Development • Account Number: 326244
Bank name: Bank AUDI, Center Sofil, Charles malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon • Swift Code: AUDBLBBX

IBAN: LB11 0056 0003 2624 4461 0020 0901
Or Bankers Check drawn to the order of AFED - Arab Forum for Environment and Development

Or Credit Card: ☐ Master  ☐ Visa   ☐ AmEx     Card #   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Exp. Date: –––––––––––––––

Registration Form Send not later than 15 October 2016
Please send the completed form by post or fax to AFED Secretariat:

Arab Forum for Environment & Development,
P.O.Box 113-5474, Beirut, Lebanon,

tel: +961 1 321800,  Fax: +961 1 321900

Or you may send it by email to: info@afedonline.org
you may also register online on www.afedonline.org

Personal information 

Name:

Position:

Company Name:

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE mailing address

Name:

Telephone:

Address:

City:

Country:

الإقامــة

حال  في  والتاأ�صيرة   الإقامة،  ترتيبات  يتوّلى  اأن  الم�صترك  على 

نن�سح  الخا�صة.  نفقته  وعلى  الفندق  مع  مبا�صرة  اإليها،  الحاجة 

موؤتمر  انعقاد  موقع  يبعد  غرفة.  لتاأمين  �سريعًا  بالحجز  الم�ساركين 

و�صط  عن   دقائق  ب�صع  بيروت  في  الأميركية  الجامعة  في  »اأفد« 

المدينة و15 دقيقة عن مطار بيروتـ  رفيق الحريري الدولي. وقد تم 

التفاق على اأ�صعار خا�صة للم�صاركين في الموؤتمر مع فندق جفينور 

ـ روتانا الذي يقع بقرب الجامعة، ت�صمل عددًا محددًا من الغرف.  

ا�شـتمـــارة الـت�شجيــل للإر�شال قبل 15 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2016
يرجى ار�شال الق�شيمة بالبريد اأو الفاك�س اإلى الأمانة العامة للمنتدى:

المنتدى العربي للبيئة والتنمية، �س.ب: 5474-113، بيروت، لبنان

هاتف:  321800 1 961 +،   فاك�س:  321900 1 961 +

info@afedonline.org  :اأو على البريد الإلكتروني

www.afedonline.org :كما يمكنكم تعبئة ال�شتمارة على الموقع الإلكتروني

معلومات �شخ�شية

ال�شم:

المن�شب:

ا�شم ال�شركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�س:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�شال الفاتورة

ال�شم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�شوم الت�شجيل
- ر�شم الت�شجيل لل�شركات عن كل �شخ�س 1500 دولر اأميركي

-ر�شم الت�شجيل للأكاديميين والطلب والمجتمع الأهلي 100 دولر اأميركي لل�شخ�س الواحد

- لأع�شاء المنتدى العربي للبيئة والتنمية، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنتدى

  www.afedonline.org للح�شول على �شروط الت�شجيل المجاني

ملحظة: ر�صم �لت�صجيل ي�صمل ح�ص�ر جميع �لجل�صات، �لح�ص�ل على �لتقارير

و�لمن�ص�ر�ت وجميع �لم��د �لمتعّلقة بالم�ؤتمر، �لغد�ء  و�ل�جبات �لخفيفة خالل

�ل�صتر�حات. ل ي�صمل ر�صم �لت�صجيل م�صاريف �ل�صفر و�لإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�شاب المنتدى:

�أو ب���صطة �صيك م�صرفي با�صم �لمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

�أو ب���صطة بطاقة �لئتمان

الرجاء الإ�شارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز

فندق جفينور روتانا

�صارع كليمن�ص�

Gefinor Rotana Hotel
Clemenceau Street:
Contact person: Mr. Julien Khatib
Tel: 961-1-371888 • Fax: 961-1-360831
julien.khatib@rotana.com
www.rotana.com/gefinor-rotana-hotel

Special conference rates are valid for reservations at Gefinor 
Rotana Hotel until 31 October 2016, subject to availability. Rates 
include breakfast, free internet and taxes.
For reservations: reference to AFED Conference

المؤتمر السنوي التاسع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
10 ـ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016
الجامعة األميركية في بيروت
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أقوال وأرقام

12345

370,000,000
 370 مليون �شخ�ص يف اأكرث من 70 بلدًا 

يعتربون اأنفه�شم »�شعوبًا اأ�شلية« 

)indigenous peoples(، ويعي�ص

70% منهم يف اآ�شيا.

5000
هناك اأكرث من 5000 �شعب اأ�شلي يف العامل، 

يتحدثون باأكرث من 4000 لغة. وتعي�ص اأكرث 

من 100 قبيلة مبناأى عن اأي ات�شال بالعامل 

اخلارجي.

1/3
ثلث اأفقر فقراء اأرياف العامل البالغ عددهم 

نحو 900 مليون ن�شمة هم من ال�شعوب 

الأ�شلية. وكثريًا ما يعاين اأبناء هذه 

ال�شعوب من تهمي�ص ومتييز �شدهم 

يف القوانني، ومن اأخطار مثل م�شادرة 

اأرا�شيهم والعتداءات عليهم.

%80
ت�شم اأرا�شي ال�شعوب الأ�شلية نحو 80% من 

التنوع البيولوجي يف العامل. لذا يف اإمكان 

ال�شكان الأ�شليني تاأدية دور حيوي يف اإدارة 

املوارد الطبيعية وحمايتها.

8/9
التا�شع من اآب )اأغ�شط�ص( هو اليوم العاملي 

لل�شعوب الأ�شلية.

»مجلة البيئة والتنمية عالمة مشرقة في تاريخ 
الصحافة البيئية في العالم العربي«

1  من تقرير خا�س لبرنامج »كالم النا�س« الذي يقدمه الإعالمي مر�شال غامن على �شا�شة املوؤ�ش�شة 

اللبنانية لالإر�شال LBCI ملنا�شبة مرور ع�شرين عامًا على �شدور »البيئة والتنمية«. �شلط التقرير ال�شوء على 

النه�شة البيئية التي اأطلقتها املجلة يف املنطقة العربية، منوهًا با�شتمرارها ملدة عقدين و�شط التحديات التي 

تواجه ال�شحافة املكتوبة يف املنطقة العربية والعامل.

»على األمم المتحدة أن تتخلى عن اللغة الخشبية 
السائدة وتخاطب الناس بلغة جديدة 

عصرية وعملية ومفهومة«
2  اإريك �سولهايم، املدير التنفيذي اجلديد لربنامج الأمم املتحدة للبيئة )يونيب(، يف اجتماع مع ممثلي 

املجموعات الرئي�شية العاملية يف نريوبي.

»المجتمع الدولي مدعو إلى العمل لضمان حصول جميع
سكان العالم المتزايدين على الطاقة النظيفة«

3  خالد الفالح، وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية ال�شعودي، خالل اجتماع وزراء الطاقة لدول جمموعة 

الع�شرين يف بيجينغ يف 30 حزيران )يونيو(. واأ�شاف اأن العامل �شيظل بحاجة اإىل ا�شتغالل جميع اأ�شكال 

الطاقة لتلبية الطلب املتزايد.

»دور بريطانيا في التعامل مع ارتفاع درجة حرارة 
األرض ربما أصبح أصعب بعد قرار االنفصال«

4  اآمبر رود، وزيرة الطاقة واملناخ الربيطانية، خالل قمة الأعمال واملناخ يف لندن يف 29 حزيران )يونيو(. 

لكنها اأ�شافت اأن التزام بالدها بالتعامل مع تغري املناخ م�شتمر، »فهو ل يزال اأحد اأ�شد املخاطر الطويلة الأمد 

على اقت�شادنا واأمننا القومي«.

»لو كنت أعيش في فقر مدقع لرغبت في تربية الدجاج«
5  بيل غايت�س، موؤ�ش�ص �شركة مايكرو�شوفت، معلنًا يف حزيران )يونيو( 2016 تربع موؤ�ش�شته اخلريية

مبئة األف دجاجة حية لفقراء اأفريقيا.

استطالع
 أيار/حزيران

)مايو/يونيو( 2016
على موقع 

www.afedmag.com

هل تفضل المنتجات 
 الغذائية المحلية

أو المستوردة؟

المحلية %78  ●

المستوردة %22  ●

المحلية

المستوردة
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البيئة في شهر

كهوف إسمنتية مالذاً 
لألسماك في اإلمارات

اإنزال 150 كهفًا ا�سمنتيًا يف مياه  مت 

وذلك  القيوين،  اأم  باإمارة  ال�سيد 

�سمن مبادرة »الكهوف ال�سناعية« 

املناخي  التغري  وزارة  اأطلقتها  التي 

تعزيزًا  موؤخرًا  الإمارات  يف  والبيئة 

ال�سيد  مياه  يف  ال�سمكي  للمخزون 

يف الدولة.

واأو����س���ح ال��وزي��ر ال��دك��ت��ور ث��اين 

ال�سديقة  الكهوف  هذه  اأن  الزيودي 

اآمنًا  م��اذًا  لتكون  �سممت  للبيئة 

ومنوها،  الأ�سماك  لتكاثر  ومنا�سبًا 

مايني  لتكاثر  ماأوًى  �ست�سّكل  كما 

التي  ال�سمك(  )ف��راخ  الإ�سبعيات 

لأبحاث  خليفة  ال�سيخ  مركز  ينتجها 

اإنزالها يف  البيئة البحرية بحيث يتم 

مواقع تلك الكهوف. 

ال�سورة: الوزير ثاين الزيودي

 ي�سهد اإنزال الكهوف ال�سمنتية 

يف اأم القيوين

المغرب يودع
أكياس البالستيك

 2016 )يوليو(  مت��وز  اأول  يف  ب��داأ 

الأكيا�س  �سنع  مينع  قانون  تنفيذ 

وا�ستريادها  ال�سائعة  البا�ستيكية 

وت�سديرها وت�سويقها وا�ستعمالها يف 

قمة  ل�ستقبال  ي�ستعد  الذي  املغرب، 

)نوفمرب(.  الثاين  ت�سرين  يف  املناخ 

و�سيتم حتديد اأماكن تخزين الأكيا�س 

يف  انت�سارها  ومواقع  البا�ستيكية 

اإىل  النقل  عمليات  لت�سهيل  الطبيعة 

م�سانع  اأف���ران  يف  احل��رق  وح��دات 

تعبئة  املغرب  وي�سهد  الإ�سمنت. 

وامل�ساركة  للتوعية  املدين  للمجتمع 

يف جمع الأكيا�س البا�ستيكية حتت 

امليكا  اأن  علمًا  ميكا«،  »زيرو  �سعار 

بالعامية املغربية هي البا�ستيك.

بليون   26 نحو  املغاربة  ا�ستعمل  وقد 

مبعدل   ،2015 عام  با�ستيك  كي�س 

 140 مع  مقارنة  للفرد،  كي�س   900

كي�سًا للفرد كمعدل عاملي.

الشرق األوسط األكثر 
تأثراً بالعواصف الترابية

الأر���س��اد  منظمة  يف  علماء  ح��ذر 

ال�سرق  منطقة  اأن  م��ن  العاملية 

بالزدياد  تاأثرًا  الأكرث  هي  الأو�سط 

التي  الرتابية  العوا�سف  يف  الكبري 

�سلبي  تاأثري  ولذلك  العامل،  ي�سهدها 

املنطقة.  �سكان  �سحة  على  كبري 

واأ�ساروا اإىل اأن البلدين الأكرث ت�سررًا 

الأتربة  نتيجة  واإيران،  الكويت  هما 

والرمال الآتية من �سورية والعراق.

هذه  م�سادر  اأهم  اأحد  العراق  وكان 

العوا�سف نتيجة انح�سار م�ستويات 

على  املحتدم  ال�سباق  ب�سبب  الأنهار 

بناء ال�سدود يف بلدان املنابع، واأدى 

خملفة  الأه����وار  جفاف  اإىل  ذل��ك 

واأدت  الرياح.  تذروها  التي  الأتربة 

النفط  وا�ستخراج  التعدين  ن�ساطات 

واحلروب  امل�ستدامة  غري  والزراعة 

زي��ادة  اإىل  املناخ  وتغري  امل�ستمرة 

الو�سع �سوءًا.

األردن يشجع
زراعة النخيل

ر�سا  الأردين  ال��زراع��ة  وزي��ر  اأك��د 

زراعة  يف  التو�سع  اأهمية  اخلوالدة 

�سجر النخيل، م�سريًا اإىل اأن الوزارة 

تعمل على فتح اأ�سواق ت�سديرية يف 

لت�سويق  والأوروبية  العربية  الدول 

يف  وق��ال  املتميز.  الأردين  الإنتاج 

اإن  الأردنية،  التمور  لقاء مع جمعية 

متور الأردن اأ�سبحت مطلوبة حمليًا 

�سنف  خ�سو�سًا  وعامليًا،  وعربيًا 

الأردن  اأ�سبح  وق��د  »امل��ج��ه��ول«، 

ع�سوًا يف جمل�س التمور العاملي.

حيويًا  قطاعًا  التمور  قطاع  ويعترب 

تقدر  الأردين،  لاقت�ساد  ورافعة 

ال���دولرات  ببايني  ا�ستثماراته 

�سخ�س.  األف   50 نحو  فيه  ويعمل 

ملوحة  النخيل  �سجرة  وتتحمل 

يف  ي�ساهم  ما  املاحلة،  واملياه  الرتبة 

مبالغ  ويوفر  العذبة  باملياه  القت�ساد 

على املزارع.
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البيئة في شهر

البنك اإلسالمي قدم
113 بليون دوالر لمشاريع التنمية

ك�سف الدكتور اأحمد حممد علي، رئي�س جمموعة 

اأن م�ساهمات البنك يف  البنك الإ�سامي للتنمية، 

مبعدل  دولر،  بليون   113 بلغت  التنمية  م�ساريع 

نحو 12 بليون دولر �سنويًا.   

الأ�سا�سية  البنية  م�ساريع  يف  البنك  وي�ساهم 

الفنية  امل�ساعدة  وتقدمي  والجتماعية  القت�سادية 

التجارة  تنمية  يف  وم�ساعدتها  الأع�ساء  لدوله 

يف  الإ�سامية  املجتمعات  يدعم  كما  اخلارجية، 

الدول غري الأع�ساء.

السعودية مصّنع عالمي
لألقمار االصطناعية

معدات  لت�سنيع  اتفاقية  اأول  ال�سعودية  يف  ُوقعت 

حمطات  وبناء  املنطقة،  يف  ال�سطناعية  الأقمار 

عالية البث لتزويد امل�سغلني بخدماتها يف منطقة 

التفاقية  ت�سمل  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

�سركة »تقنية للف�ساء« و»�سكاي وير تكنولوجيز« 

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ومدينة  و»كري�سنت«، 

والتقنية باعتبارها ال�سريك التقني الرئي�سي.

ال�سعودي�ة  حتويل  امل�سرتك  امل�س�روع  ي�سته�دف 

ال�سطناعي�ة،  الأقمار  ملعدات  عاملي  ُم�سّنع  اإىل 

البيئة،  اأح��وال  لر�سد  املخ�س�سة  تل�ك  فيها  مبا 

اأقم�ار   حمط��ات  ت�سني�ع  على  اأول��ي  ت�رك�يز  مع 

لأ�سطول  عالية  بث  ق��درات  لتوفري   HTS Ka
الأقمار ال�سطناعية حول العامل.

ما�سايا  اجلزائر  يف  الياباين  ال�سفري  اأعلن 

برناجمًا  قريبًا  �ستبداأ  بالده  اأن  فوجيوارا 

يف  ال�سم�سية  الطاقة  من  الكهرباء  لإنتاج 

مدى  على  �سيمتد  اجلزائرية،  ال�سحراء 

خم�س �سنوات، وت�ساهم فيه جامعة وهران 

للم�ساهمة يف  ا�ستعداد بالده  واأكد  اإي�سطو. 

متكني اجلزائر من تنويع اقت�سادها واإنهاء 

حالة العتماد الكبرية على النفط.

يف   80 م��ن  اأك��ر  على  ال�سحراء  وتهيمن 

مل  البالد  اأن  غري  اجلزائر.  م�ساحة  من  املئة 

على  ال�ساطعة  ال�سم�س  من  كفاية  ت�ستفد 

م�ساريع  توجد  ل  اإذ  الآن،  حتى  اأرا�سيها 

اإنتاج  يف  ال�سم�سية  الطاقة  ل�ستغالل  كبرية 

املغرب  جارتها  ب���داأت  وق��ت  يف  الكهرباء، 

من  ميغاواط   2000 لإنتاج  �سخمًا  م�سروعًا 

الطاقة ال�سم�سية.

اإنفاق  اأن  الدولية  العمل  ملنظمة  تقرير  ك�سف 

اأكرث  اإىل  ي�سل  اليمنيني  القات  متعاطي 

زراعة  وتعد  �سنويًا.  دولر  بليون   1.6 من 

لعمل  ا�ستقطابًا  القطاعات  اأكرث  وبيعه  القات 

يف   57 الأطفال  عمالة  بلغت  حيث  الأطفال، 

 35 اإىل  ي�سل  القات  على  اإنفاقه  يتم  وما  املئة، 

اإىل  التقرير  واأ�سار  الأ�سرة.  دخل  من  املئة  يف 

الإجمايل  املحلي  الناجت  ثلث  ي�سكل  القات  اأن 

الزراعي، ويوفر العمل ل�سخ�س واحد من كل 

7 يعملون يف اليمن، موؤكدًا اأنه ل ي�سيف اأي 

قيمة حقيقية لاإنتاج والدخل القومي للباد.

مليون   20 الدولة  على  القات  تعاطي  ي�سيع 

وازدادت  الأق���ل.  على  يوميًا  عمل  �ساعة 

املا�سية  الأربعة  العقود  خال  القات  م�ساحة 

نحو 21 �سعفًا. وهو اأكرث املحا�سيل ا�ستهاكًا 

يف   70 بنحو  ي�ستهلكه  ما  يقدر  حيث  للمياه، 

نق�سًا  يواجه  بلد  يف  اجلوفية،  املياه  من  املئة 

املائي  خمزونه  لن�سوب  خطريًا  وتهديدًا  حادًا 

واآباره اجلوفية.

اأن  اإىل  وبيئيون  اقت�ساديون  حمللون  ولفت 

تقرير منظمة العمل الدولية، الذي حتدث عن 

ال�سحية  الآثار  عن  يتحدث  مل  الإنفاق،  حجم 

ول  القات  تعاطي  عن  الناجمة  والجتماعية 

واملبيدات  وال�سموم  البا�ستيك  خملفات  عن 

املحرمة دوليًا التي ت�ستخدم يف زراعته.

اليمنيون ينفقون 35% من دخلهم 
ىلع تعاطي القات

جائزة مجلس الوزراء العرب 
المسؤولين عن شؤون 

البيئة:  دعوة للترشح
دعا جمل�س الوزراء العرب امل�سوؤولني عن 

�سوؤون البيئة اإىل الرت�سح جلائزة املجل�س 

»التقنيات  ومو�سوعها   ،2016 ل�سنة 

ال�سديقة للبيئة« التي تهدف اإىل اإحداث 

تخفيف  خال  من  امل�ستدامة  التنمية 

الأثر ال�سلبي على البيئة وتقليل ا�ستهاك 

النفايات  واإن��ت��اج  الطبيعية  امل����وارد 

وا�ستخدام مواد غري خطرة يف الت�سنيع. 

دولر،   10.000 الأوىل  اجلائزة  قيمة  تبلغ 

واجلائزة  دولر،   7000 الثانية  واجلائزة 

الثالثة 3000 دولر.

تقدم البحوث وامل�ساريع لنيل اجلائزة قبل 

اآخر متوز )يوليو( 2016.

ملزيد من املعلومات:

   email:emy_m.h.h@hotmail.com
www.leagueofarabstates.net

اليابان تخطط إلنتاج كهرباء شمسية
يف صحراء الجزائر
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ن�ساء  يتعاركن 

على مياه ال�سرب من 

�سهريج حكومي 

على م�سارف مدينة 

اأحمد اأباد يف الهند 

خالل يوم حار

من حزيران )يونيو( 

2016   )رويرتز(
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الجرائم البيئية 
ازدادت 26% في سنة

للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  اأف��اد 

يف  »اإن��رتب��ول«  الدولية  وال�سرطة 

البيئية  اجلرائم  اأن  م�سرتك  تقرير 

يف  دولر  بليون   258 العامل  كلفت 

 26 بن�سبة  ارتفاع  مع  املا�سي،  العام 

يف املئة عن العام 2014. وهي ت�ساعد 

على  الدولية  الإجرامية  الع�سابات 

ال�ستمرار يف جتاراتها املمنوعة.

غري  التجارة  البيئية  اجلرائم  وت�سمل 

وجرائم  الربية،  احلياة  يف  امل�سروعة 

اأ�سجار  ا�ستغال  يف  ال�����س��رك��ات 

القانوين  غري  والتنقيب  الغابات، 

غري  وال�سيد  واملعادن،  الذهب  عن 

يف  الجت��ار  على  ف�سًا  القانوين، 

النفايات اخلطرة، والحتيال باأر�سدة 

املركز  حتتل  وهي  الكربون.  انبعاثات 

على  اجلرائم  اأخطر  قائمة  يف  الرابع 

م�ستوى العامل، بعد تهريب املخدرات 

والتزوير والجتار بالب�سر.

65 مليون نازح في العالم
اأن  املتحدة  لاأمم  التابعة  الاجئني  مفو�سية  اأعدته  دويل  تقرير  اأفاد 

اأن ال�سوريني  اأعلى م�ستوى لها عامليًا. وفيه  حالت النزوح الق�سري بلغت 

ي�سغل  زال  ما  لبنان  واأن  اأخرى،  بلدان  اإىل  الاجئني  اأعداد  يت�سدرون 

املرتبة الأوىل يف ا�ستقبال الاجئني قيا�سًا على عدد �سكانه، واأن الأطفال 

ي�سكلون 51 يف املئة من النازحني.

التي  الأوىل  املرة  وهي  �سخ�س،  مليون   65 نزوح  املا�سي  العام  و�سهد 

من  واح��دًا  اأن  يتبني  وبذلك،  مليونًا.   60 الاجئني  عدد  فيها  يتجاوز 

لجئًا.  اأو  نازحًا  اأو  جلوء  طالب  اليوم  بات  العامل  عرب  �سخ�سًا   113 اأ�سل 

كال�سومال  مناطق  يف  ال�سراعات  با�ستمرار  الزيادة  هذه  التقرير  ويربط 

ال�سودان  جنوب  �سهدها  التي  الأحداث  اإىل  اإ�سافة  و�سورية،  واأفغان�ستان 

اأفريقيا الو�سطى. واليمن وبوروندي واأوكرانيا وجمهورية 

الاجئني  ن�سف  »ت�سدر«  باتت  دول  ثاث  اأن  التقرير،  بح�سب  والافت، 

عامليًا، وهي: �سورية )4.9 مايني( واأفغان�ستان )2.7 مليون( وال�سومال 

بعدد  عامليًا  الثاني�ة  املرتب�ة  يف  تاأتي  �سورية  اأن  كما  مليون(.   1.1(

النازحني يف الداخل )6.6 مايني(، لتلي بذلك كولومبيا )6.9 مايني(، 

وبعدها العراق )4.4 مايني(. واأتت تركيا يف املرتبة الأوىل با�ست�سافتها 

2.5 مليون لجئ.

على  الأوىل  املرتبة  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  �سغل  جغرافيًا، 

م�ستوى ح�الت الن�زوح، يف ظ�ل ا�ستمرار احل�روب يف �سوري�ة والع�راق 

واليمن.

حيوانات بحرية
من مخلفات بالستيكية

�سميث�سونيان  ح��دي��ق��ة  ت��ع��ر���س 

العا�سمة  يف  للحيوان  الوطنية 

 17 جم�سمات  وا�سنطن  الأمريكية 

من  بكاملها  م�سنوعة  بحريًا  حيوانًا 

يلفظها  التي  البا�ستيكية  املخلفات 

املحيط الهادئ على ال�ساطئ.

ب��وزي،  ها�سلتاين  اأجن��ي��ا  وق��ال��ت 

الفنانة الرئي�سية امل�ساركة يف املعر�س 

 Washed Ashore وموؤ�س�سة جمعية

من  »الكثري  املعر�س:  فكرة  �سارحة 

م�سكلة  بوجود  يعرفون  ل  النا�س 

البا�ستيكية.  باملواد  املحيط  تلوث 

تتغذى  البحرية  والثدييات  الأ�سماك 

على البا�ستيك، وهو غذاء قاتل.

التي  املخلفات  وفريقها  بوزي  جمعت 

من  املج�سمات  �سنع  يف  ا�ستخدمت 

�سمت  وقد  اأوريغون.  ولية  �سواطئ 

اإىل  املياه  قوارير  من  متنوعة،  اأ�سياء 

النعال البا�ستيكية. 

البيئة في شهر
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بحلول سنة ٢٠٥٠، سيزيد عدد الذين يموتون كل سنة بالتهابات
ميكروبية بمقدار ١٠ ماليين، ما لم يتم االتفاق � تدابير عاملية
حاسمة ملواجهة اكتساب البكتيريا قدرة � مقاومة املضادات

الحيوية (أنتيبيوتيك)

الجراثيم املقاومة للمضادات أخطر من السرطان

2050 ∫ƒ∏ëH ájƒ«◊G äGOÉ°†ŸG áehÉ≤e ÖÑ°ùH ájƒæ°ùdG äÉ«aƒdG

É«°SBG

4,730,000

É«≤jôaCG

4,150,000

É«fÉ«bhCG

22,000

ÉHhQhCG

390,000

ÉcÒeCG

á«Hƒæ÷G

392,000

á«dÉª°ûdG ÉcÒeCG

317,000

RGõµdG

60,000

GÒdƒµdG

120,000

kÉ«dÉM

700,000

¿ÉWô°ùdG

8.2

¿ƒ«∏e

áehÉ≤e

äGOÉ°†ŸG

ájƒ«◊G

ÚjÓe 10

∫ƒ∏ëH

2050

…ôµ°ùdG AGO

¿ƒ«∏e 1.5

áÑ°ü◊G

130,000

¥ô£dG çOGƒM

¿ƒ«∏e 1.2

∫É¡°SE’G

¿ƒ«∏e 1.4

»àdG á«dÉŸG áØ∏µdG

äGOÉ°üàb’G ÉgóÑµàà°S

äGOÉ°†ŸG áehÉ≤e ÖÑ°ùH

¿ƒ«∏jôJ 100 ¤EG π°üà°S

2050 ∫ƒ∏ëH Q’hO  áª°ùf 10,000  πµd äÉ«aƒdG

ÜCG :IQƒ°üdG Review on Antimicrobial Resistance :Qó°üŸG

< 5678910
áehÉ≤e ÖÑ°ùH ájƒæ°ùdG äÉ«aƒdG

ÜÉÑ°SCG ™e áfQÉ≤e äGOÉ°†ŸG

iôNCG á«°ù«FQ

ة افتتاح قناة بناما املوسعَّ
ملنافسة قناة السويس

جمال  يف  النا�سطني  معظم  يعرب 

خ�سيتهم  عن  بريطانيا  يف  البيئة 

خروجها  بعد  بادهم  بيئة  على 

من  فكثري  الأوروب���ي.  الحت��اد  من 

من  م�ستمدة  البيئة  حماية  تدابري 

التلوث  ذلك  يف  مبا  الحتاد،  اأنظمة 

واحلياة  املتجددة  والطاقة  والزراعة 

تغري  مكافحة  وج��ه��ود  الفطرية 

املناخ.

الحت��اد  و�سع  املثال،  �سبيل  على 

جديدة  قانونية  ح��دودًا  الأوروب���ي 

الهواء،  تلوث  مل�ستويات   2010 عام 

وفاة  األ��ف   400 يف  يت�سبب  ال��ذي 

الأوروبي،  الحتاد  يف  �سنويًا  مبكرة 

حيث  بريطانيا  يف  األ��ف��ًا   40 منها 

هذه  فوق  التلوث  م�ستويات  بقيت 

احلدود يف كثري من املدن والبلدات، 

وي��ن��اه�����س ك��ث��ري م���ن ال�����وزراء 

اجلديدة.  الأنظمة  الربيطانيني 

اأوروب��ي  قانوين  اإج��راء  فر�س  كما 

�سواطئها  تنظيف  بريطانيا  على 

الحتاد  وقاد  املجارير.  مبياه  امللوثة 

واإدارة  التدوير  يف  ثورة  الأوروب��ي 

على  ق��ي��ودًا  وو���س��ع  ال��ن��ف��اي��ات، 

حظرًا  وف��ر���س  الأ���س��م��اك،  �سيد 

النحل  ت��وؤذي  التي  املبيدات  على 

معار�سة  رغم  الأخ��رى  وامللقحات 

وزراء بريطانيني.

اأعلنت  املناخ،  بتغري  يتعلق  ما  ويف 

رود:  اآم��رب  وامل��ن��اخ  الطاقة  وزي��رة 

»اأعتقد اأن دور بريطانيا يف التعامل 

مع ارتفاع درجة حرارة الأر�س رمبا 

اأ�سبح اأ�سعب مع قرار النف�سال، اإل 

اأن التزامنا بالتعامل معه م�ستمر«.

وي�����س��ع��ر م��ع��ظ��م ال��ربي��ط��ان��ي��ني 

يف  للبقاء  �سوتوا  الذين  ال�سباب، 

من  ُخدعوا  اأنهم  الأوروبي،  الحتاد 

رئي�س  اأم��ا  �سنًا.  الأك��رب  الأج��ي��ال 

كريغ  الأر���س«  »اأ�سدقاء  منظمة 

بينيت فو�سف قرار خروج بريطانيا 

اإىل  بالن�سبة  اأحمر«  »اإن��ذار  باأنه 

البيئة.

جائزة الكوكب األزرق 2016
للهندي سوخديف والسويسري بورنر

الدولية  البيئية  جائزتها  اليابان  يف   )AGF( للزجاج  اأ�ساهي  موؤ�س�سة  منحت 

»الكوكب الأزرق« ل�سنة 2016 اإىل بافان �سوخديف من الهند وماركو�س بورنر 

دولر(.  األف   470( ين  مليون   50 على  الفائزان  يح�سل  و�سوف  �سوي�سرا.  من 

قمة  مع  تزامنًا   1992 عام  اأطلقتها  التي  للجائزة،  ال�25  بالعيد  املوؤ�س�سة  وحتتفل 

الأر�س، لتقدير م�ساهمات اأفراد ومنظمات يف حل م�ساكل بيئية عاملية.

بافان �سوخديف �سفري للنوايا احل�سنة لدى برنامج 

�سندوق  موؤ�س�سي  وم��ن  للبيئة،  املتحدة  الأمم 

يف  وزميل   ،)GIST( اخل�سراء  الهندية  الوليات 

لأبحاثه  اختياره  مت  وقد  الأمريكية.  ييل  جامعة 

�سلط  اإذ  اأخ�سر،  اقت�ساد  اإىل  التحول  يف  الرائدة 

هذا  يف  لل�سركات  الأ�سا�سي  ال��دور  على  الأ�سواء 

التحول، وكيفية توجيه خدمات النظم الإيكولوجية 

التجارية.  واملمار�سات  العامة  ال�سيا�سات  لتح�سني 

ومن خال تطوير معايري ال�ستدامة لل�سركات على 

التطور  عمليات  ع  �سرَّ والوطني،  املحلي  امل�ستويني 

نحو اقت�ساد اأخ�سر �سامل.

غا�سغو  جامعة  يف  اأ�ستاذ  فهو  بورنر  ماركو�س  اأما 

يف  الأفريقي  للربنامج  �سابق  ومدير  الربيطانية 

جمعية فرنكفورت للحيوان. ونوهت جلنة اجلائزة 

احلماية  مبادرات  يف  عقود  اأربعة  طوال  بريادته 

والإدارة للحفاظ على احلياة الربية املعر�سة للخطر 

اأفريقيا. وكان من  والنظم الإيكولوجية املحمية يف 

الأوائل الذين اأدركوا اأن حماية اأحد الأنواع احلية تتطلب حماية نظم اإيكولوجية 

بكاملها، مبا يف ذلك التزام ال�سكان �سون نظمهم املحلية.

يقام حفل توزيع اجلوائز يف طوكيو يف 16 ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2016.

بافان �سوخديف

ماركو�س بورنر

من  ���س��ن��وات  ت�سع  ب��ع��د 

بنما  د�سنت  هائلة،  اأ�سغال 

)يونيو(  ح��زي��ران  اأواخ���ر 

قناتها التي ُجددت وُو�سعت 

بكلفة  اأكرب  �سفن  ل�ستقبال 

على  دولر،  بليون   5.5

التجاري  خطها  حفز  اأم��ل 

البنية  وباتت  ال�سوي�س.  قناة  الرئي�سية  مناف�ستها  من  زبائن  وانتزاع 

التحتية للقناة، التي يبلغ عمرها 102 عام، ت�سمح مبرور �سفن تنقل 

14 األف حاوية وميكن اأن يبلغ عر�سها 49 مرتًا وطولها 366 مرتًا، اأي 

اأن قدرتها زادت ثاثة اأ�سعاف. وكانت ال�سفن الكبرية جدًا م�سطرة 

يف املا�سي اإىل �سلوك قناة ال�سوي�س الأو�سع.

دو  فردينان  الفرن�سي  والديبلوما�سي  املهند�س  فكرة  والقناتان 

خلم�سة  اإلزاميًا  معربًا  بنما  قناة  وت�سكل   .)1894  �  1805( لي�سيب�س 

اللتان  الرئي�سيتان  والدولتان  العاملية.  البحرية  التجارة  من  املئة  يف 

ت�ستخدمانها هما الوليات املتحدة وال�سني.

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي »إنذار أحمر«
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أنا فيل... أنا نمر...
مشاهير يكافحون التجارة غير املشروعة باألحياء البرية

ر�غب عالمة، مغّن، لبنان: �أنا �أبوقري

نادية هوتاغالونغ، عار�سة �أزياء، �إندوني�سيا / �أو�سرت�ليا: �أنا �أور�نغوتان

ثو مينه، مغنية، فيتنام: �أنا وحيد �لقرن

جاكلني فرنانديز، ممثلة، �لبحرين / �سري النكا: �أنا منر
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�نخرط م�شاهري من �أنحاء �لعامل يف حملة �أطلقتها 

بالأحياء  �مل�شروعة  غري  �لتجارة  �شد  �ملتحدة  �لأمم 

�لربية، �لتي تدفع �لأنو�ع �إىل حافة �لنقر��ض، ما يحرم �لبلد�ن 

من تر�ثها �لطبيعي ويغني �ل�شبكات �لإجر�مية �لدولية.

�حل�شنة  �لنو�يا  �شفر�ء  من  عدد  �حلملة  يف  ي�شارك 

�ملغّني  بينهم  )يونيب(،  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  لدى 

وعار�شة  �أبوقري،  طائر  يدعم  �لذي  عالمة  ر�غب  �للبناين 

�لأزياء �لإندوني�شية ـ �لأو�شرت�لية نادية هـوتاغـالونغ حلماية 

�لذي  توريه  يايا  �لأفريقي  �لقدم  كرة  ولعب  �لأور�نغوتان، 

يدعم �لفيلة، و�ملمثـل �لأمريكي �إيان �شومرهالدر �لذي يد�فع 

حيو�نات  حماية  ق�شايا  �شينا�شرون  وهم  �لبانغولني.  عن 

دعم  �إىل  ومو�طنيهم  جمهورهم  ويدعون  مهددة،  ونباتات 

تعزز  �لتي  �ل�شلع  على  �لطلب  لإنهاء  و�ل�شغط  جهودهم 

�لتجارة غري �مل�شروعة بالأحياء �لربية.

�جلمعية  �نعقاد  خالل   #WildforLife حملة    �إطالق  مت 

عا�شمة  نريوبي  يف   )UNEA( للبيئة  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة 

وبرنامج  »يونيب«،  ويديرها   .2016 )مايو(  �أيار  يف  كينيا، 

ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  ومكتب  �لإمنائي،  �ملتحدة  �لأمم 

�لتجارة  ملكافحة  �لدولية  و�لتفاقية  و�جلرمية،  �ملخدر�ت 

باحليو�نات و�لنباتات �لربية �ملهددة بالنقر��ض )�شايت�ض(.

�لأعمال  وقادة  و�ل�شيا�شيني  �مل�شاهري  �آلف  تعهد  وقد 

بامل�شاركة يف هذه �مل�شاعي، خالل �جتماعات UNEA  و�شمن 

كان  �لذي  )يونيو(  حزير�ن   5 يف  �لعاملي  �لبيئة  يوم  فعاليات 

■ �شعاره هذه �ل�شنة »لنحارب من �أجل حماية �حلياة �لربية«. 

يايا توريه، العب كرة قدم، �ساحل �لعاج: �أنا فيل

�إيان �سومرهالدر، ممثل، �لواليات �ملتحدة: �أنا بانغولني

جيزيل بوند�سن، عار�سة �أزياء، �لرب�زيل: �أنا �سلحفاة بحرية

نيكي ريد، ممثلة، �لواليات �ملتحدة: �أنا �سجرة خ�سب �لورد

 www.wildfor.life 

�حلملة  �إىل  �لن�شمام  ميكن 

بزيارة �ملوقع:
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أي مستقبل 
للمنطقة 

العربية؟

نصف مليون عربي 
يموتون سنويًا ألسباب بيئية

ت�سري در��سة تقييمية للمنطقة �لعربية �أ�سدرها 

برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة موؤخرً�، �إىل �أن �زدياد رقعة 

�الأر��سي �ملتدهورة وتفاقم ندرة �ملو�رد �ملائية وتغري 

�ملناخ و�لنز�عات هي حتديات رئي�سية تفر�ض تاأثري�ت 

�قت�سادية وبيئية عميقة وت�سعف قدرة �ملنطقة 

�ملحدودة على �إنتاج غذ�ء يلبي متطلبات �سكانها 

�ملتز�يدين. ويقدر �أن �أكرث من ن�سف مليون �سخ�ض 

ميوتون قبل �الأو�ن كل �سنة يف �ملنطقة ب�سبب 

خماطر بيئية حمددة ميكن �إ�سحاحها �أو �ال�ستعد�د لها، 

خ�سو�سًا تلوث �لهو�ء، وعدم �لو�سول �إىل �ملياه �ملاأمونة 

وخدمات �ل�سرف �ل�سحي، وتغري �ملناخ، و�لتعر�ض 

للمو�د �لكيميائية و�لنفايات �خلطرة و�الإ�سعاع، وحاالت 

�لطو�رئ و�لكو�رث.

هذه �لدر��سة هي �سمن �ست در��سات تقييمية 

�إقليمية �سي�ستند �إليها تقرير »توقعات �لبيئة �لعاملية« 

�ل�ساد�ض)GEO-6(  �لذي يتوقع �سدوره �سنة 2018، 

وتتناول بالتف�سيل �لق�سايا �لبيئية �لرئي�سية يف �ستة 

�أقاليم هي: غرب �آ�سيا، �أوروبا، �أمريكا �ل�سمالية، �آ�سيا 

و�ملحيط �لهادئ، �أمريكا �جلنوبية و�لكاريبي، �أفريقيا. 

وقد �سارك فيها �أكرث من 1200 عامل ومئات �ملوؤ�س�سات 

�لعلمية و�أكرث من 160 حكومة. وهي تدعو �إىل 

معاجلة عاجلة لالجتاهات �لبيئية �ملقلقة �إذ� �أريد للعامل 

�أن يحقق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة ل�سنة 2030.

يف ما ياأتي  �أبرز ما ت�سمنته �لدر��سة �لتقييمية ملنطقة 

غرب �آ�سيا
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راغدة حداد وعماد فرحات 

ميوت �شنويًا نحو 230 �ألف �شخ�ض قبل �لأو�ن يف 

تت�شبب  بيئية  خماطر  ب�شبب  �آ�شيا  غرب  منطقة 

وي�شل  �شحية«.  حياة  »�شنة  مليون   8.24 خ�شارة  يف  �أي�شًا 

�لعربية  �لبلد�ن  يف  مبكرة  وفاة  مليون  ن�شف  �إىل  �لرقم 

و�لقرن  �أفريقيا  �شمال  �إىل  �آ�شيا  غرب  من  �ملمتدة  �لـــ22، 

حياة«  »يوم   17 يخ�شر  �ملنطقة  يف  فرد  كل  �أن  �أي  �لأفريقي. 

�شنويًا ب�شبب عو�مل خطر بيئية ميكن تعديلها �أو تفاديها. 

برنامج  �أ�شـدرها  تقييمية  در��شـة  �إليـه  نبهت  ما  هذ� 

تقريـره  �إعـد�د  �إطـار  يف  حديثًا  للبيئـة  �ملتحدة  �لأمم 

�لذي   )GEO-6( �لعاملية  �لبيئة  توقعات  حول  �ل�شاد�ض 

�شي�شدر �شنة 2018. و�أهم عو�مل �خلطر �لبيئي على �شحـة 

�لإن�شان يف �ملنطقة هي تلوث �لهو�ء، ونق�ض �مليـاه �ملاأمونـة 

و�لتعـر�ض  �ملناخ،  وتغري  �ل�شحي،  �ل�شرف  وخدمات 

وحـالت  و�ل�شعـاع،  �خلطرة  و�لنفايات  �لكيميائيـة  للمو�د 

�لطـو�رئ و�لكو�رث.

عدد  و�رتفاع  �ملياه  ــدرة  ون �لت�شحر  عو�مل  وتت�شافر 

�ل�شكان و�لتو�شع �حل�شري و�لنمو �لقت�شادي وحرق �لوقود 

جمتمعة  لتلقي  �لنز�عات،  عن  ف�شاًل  �لنفايات،  وتر�كم 

�شغطًا هائاًل على �لبيئة وعلى �شحة �لإن�شان. 

ومن �لق�شايا �لرئي�شية تغري �ملناخ �لذي �شيفاقم �لإجهاد 

بالتو�شع  �أ�شاًل  �ملهدد  �لبيولوجي  �لتنوع  وخ�شارة  �ملائي، 

�حل�شري و�لتلوث وتدمري �ملو�ئل و�ل�شتهالك �ملفرط للمو�رد 

��شتغالًل  �لأ�شماك  م�شائد  تو�جه  ذلك،  �إىل  �لبيولوجية. 

مفرطًا، خ�شو�شًا نتيجة �ل�شيد غري �لقانوين وغري �ملنظم.

رة أرض متصحِّ
يرتتب  وما  �ملتدهورة،  �لأر��شي  رقعة  و�ت�شاع  �لت�شحر  يعترب 

عليهما من عو�قب �قت�شادية وبيئية، �أحد �أهم �لتحديات �لتي 

�ملرتفع  �ل�شكاين  �لنمو  �أدى  وقد  �لعربية.  �لبلد�ن  تو�جهها 

و�حلروب  و�لنز�عات  �لأر��شي  وتدهور  �حل�شري  و�لتو�شع 

�مل�شتمرة �إىل تقلي�ض م�شاحة �لأر��شي �لزر�عية.

نتيجة لهذه �لعو�مل، يتعر�ض �لأمن �لغذ�ئي يف �ملنطقة 

وقد  و�ليمن.  �مل�شرق  بلد�ن  يف  خ�شو�شًا  متز�يد،  خلطر 

وحتولت  و�جنر�فها،  تاآكلها  ووترية  �لرتبة  ملوحة  تفاقمت 

�أر��ض جافة، وتز�يدت  �إىل  ن�شبة كبرية من �لأر��شي �لرطبة 

�لعو��شف �لرت�بية.

م�شاحة  جممل  من  �ملئة  يف   97 نحو  �ملثال،  �شبيل  على 

وقد  منها.  �ملئة  يف   50 �ل�شحر�ء  حتتل  قاحلة،  �أر��ض  �لعر�ق 

�أ�شاب �لت�شحر 39 يف �ملئة من م�شاحة �لبالد، وهو يهدد 54 

من  م�شاحة  �أكرب  �لعر�ق  �متالك  رغم  وعلى  �أخرى.  �ملئة  يف 

�لأر��شي �لزر�عية �ملتو�فرة يف منطقة غرب �آ�شيا، فهو �لأكرث 

معاناة من ملوحة �لرتبة وتعريتها بفعل �لرياح، ويخ�شر كل 

�شنة نحو 250 كيلومرتً� مربعًا من �أر��شيه �ل�شاحلة للزر�عة.

م�شاحة  جممل  من  �ملئة  يف   80 من  �أكرث  �ملر�عي  وتغطي 

�لأردن، وت�شتخدم للرعي و�لزر�عة. وهي تخ�شع يف معظمها 

�لأر��شي  ��شتخد�م  على  نز�عات  خلق  ما  ع�شائرية،  حلقوق 

وت�شحرها.  تدهورها  �إىل  و�شوًل  �إد�رتها  �شوء  يف  وت�شبب 

ولعل �لرعي �جلائر هو �ل�شبب �لرئي�شي لتدهور �لأر��شي يف 

�لقاحلة  �شبه  �ملر�عي  يف  �لبعلية  �لزر�عة  �إىل  �إ�شافة  �لأردن، 

خالل  تر�بية  عو��شف  ون�شوء  �لرتبة  �جنر�ف  يف  تت�شبب  �إذ 

مو��شم �جلفاف.

�سياح �أجانب يف دبي

خالل عا�سفة رملية. 

ويتوقع �زدياد تو�تر 

و��ستد�د �لعو��سف �لرملية 

و�لرت�بية يف �ملنطقة 

�لعربية مع تو�سع

رقعة �الأر��سي �ملتدهورة

و�زدياد �لت�سحر و�جلفاف
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م�شاحة  تقدر  حيث  مماثل،  و�شع  �ل�شعودية  ويف 

غالبيتها  تتلقى  مربع،  كيلومرت  مليون   1.5 بنحو  �ملر�عي 

يف   33 ونحو  �ل�شنة.  يف  مليمرت   100 عن  تقل  �أمطار  مياه 

�إنتاجية  ذ�ت  �ملئة  يف  و28  متو�شطة  �إنتاجية  ذ�ت  منها  �ملئة 

�لو�شول  و�زدياد  �لنقل  و�شائل  حت�شن  �شاهم  وقد  �شيئة. 

و�أ�شحاب  �لرعاة  �إىل  يقدم  �لذي  و�لدعم  �ملياه  م�شادر  �إىل 

�إىل  �أدى  ما  �ملر�عي،  على  �ل�شغط  تفاقم  يف  �لقطعان 

تدهورها نتيجة �لرعي �جلائر.

�ملر�عي  من  مربع  كيلومرت  �ألف  مئة  نحو  �شورية  ويف 

م�شاحة  من  �ملئة  يف   55 ت�شكل  بالبادية،  ر�شميًا  تعرف 

ر�أ�ض  مليون  و12  ماليني   8 بني  ما  فيها  ويربى  �لبالد، 

جمتمعات  كنف  يف  ترعى  �لأغنام،  من  غالبيتها  ما�شية، 

تلبية  على  �لبادية  �أر��شي  قدرة  �نخف�شت  وقد  بدوية. 

مقارنة  �ملئة  يف   50 من  باأكرث   2000 عام  �لأغنام  متطلبات 

�لنز�ع  بدء  بعد  خ�شو�شًا  �لو�شع،  يتح�شن  ومل   ،1993 مع 

يف �لبالد.

�لت�شحر  �أ�شباب  لتحديد  �شرورية  �ملتكاملة  �ملر�قبة 

وعو�قبه، مع �ل�شتفادة من �لتقدم يف �لعلوم و�لتكنولوجيا 

�لتعاون  من  بد  ول  ووقائية.  تاأهيلية  ــر�ء�ت  �إج لتطوير 

و�لعو��شف  و�جلفاف  �لت�شحر  مكافحة  يف  �لإقليمي 

�لرت�بية �ملتز�يدة �لتي تت�شبب يف تاأثري�ت بيئية و�جتماعية 

فادحة. و�قت�شادية 

مياه نادرة ضائعة
�ملائية �ملتجددة حتديًا عظيمًا يعيق قدرة  ت�شكل ندرة �ملو�رد 

�لبلد�ن �لعربية على �إنتاج غذ�ء كاف لتلبية متطلبات �شكانها 

�ملتز�يدين. وتتوقع �شيناريوهات مناخية تغري�ت يف درجات 

�حلر�رة وهطول �لأمطار وم�شتوى �لبحار �شتوؤثر ب�شكل حاد 

على مدى تو�فر مو�رد �ملياه و��شتخد�ماتها.

ت�شبب �ل�شتخر�ج �ملفرط للمو�رد �ملائية �جلوفية يف تردي 

و�رتفاع  و��شتنز�فها،  �إليها،  �لبحر  مياه  وت�شرب  نوعيتها، 

تكاليف �ل�شخ. وت�شري تقارير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 

)�أفد( �إىل  �أن متو�شط ح�شة �لفرد �لعربي من �ملياه �ملتجددة 

عاملي  مبتو�شط  مقارنة  �ل�شنة،  يف  مكعبًا  مرتً�   850 عن  تقل 

�حلادة  �ملياه  ندرة  خانة  يف  بلدً�   13 وي�شنف    .
3
6000م يبلغ 

  للفرد. و�لو�شع بالغ �خلطورة يف 
3
مبو�رد مائية تقل عن 500م

  للفرد، بحيث �شنفها 
3
6 من هذه �لبلد�ن بح�شة تقل عن 100م

تقرير »�أفد« يف خانة خا�شة هي »�لندرة �ل�شتثنائية«. ويتم 

��شتعمال 85% من �ملياه �لعذبة يف �لزر�عة.

�إىل  تفتقر  �لتي  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض  بلد�ن  وتنتج 

�لعامل.  يف  �ملحالة  �ملياه  من  �ملئة  يف   60 نحو  �ملتجددة،  �ملياه 

ولكن ل بد من معاجلة �لتاأثري�ت �لبيئية �ملر�فقة لتحلية �ملياه، 

ف�شاًل عن �تخاذ �إجر�ء�ت حازمة لالقت�شاد يف ��شتهالك �ملياه 

وزيادة كفاءة ��شتخد�مها.

ومن �لتد�بري �لتي يتم �عتمادها �أو ين�شح بها ملو�جهة هذه 

و�لتو�شع  �ملعاجلة،  �ل�شرف  مياه  ��شتعمال  �إعادة  �لأو�شاع 

�جلفاف  تتحمل  وحما�شيل  �أ�شجار  بزرع  �مللحية  �لزر�عة  يف 

مع  ذلك  يرت�فق  �أن  ويجب  �ملتملحة.  �أو  �ملاحلة  باملياه  و�لري 

�ملياه،  يف  لالقت�شاد  �شو�بط  وفر�ض  �ل�شتهالك  تر�شيد 

خ�شو�شًا يف قطاع �لزر�عة �لذي ي�شتهلك ما ي�شل �إىل 80 يف 

�ملئة من �ملياه.

نزاعات ونازحون
حادة  بيئية  بتاأثري�ت  �ملنطقة  يف  و�حلروب  �لنز�عات  تت�شبب 

تعر�ض �شحة �ملاليني للخطر. وقد ت�شربت �إىل �لبيئة معادن 

ثقيلة ومو�د كيميائية خطرة من �لذخائر �ملنفجرة و�إ�شعاعات 

من �لقذ�ئف و�ل�شو�ريخ نتيجة �حلروب �ملتو��شلة. وتعترب هذه 

�لتاأثري�ت �أ�شبابًا جدية لوفاة �لأطفال و�لن�شاء ب�شكل خا�ض.

ما  �لعودة  و�شورية  �لعر�ق  نازحي  معظم  ي�شتطيع  ولن 

وقر�هم،  مدنهم  من  �ملنفجرة  غري  و�لذخائر  �لألغام  تنزع  مل 

وهذ� ي�شتغرق عقودً� كما �أظهرت جتارب �شابقة حول �لعامل. 

�حلروب  �أنقا�ض  �إز�لة  يف  �شاقة  مهمة  �ملنطقة  تو�جه  و�شوف 

و�إعادة �إعمار مدن وقرى كاملة.

�لبيئة  بتلويث  ــدً�،  ج �شامة  ب�شمة  �ل�شورية  وللحرب 

ودمار  �لثقيلة  باملعادن  �لب�شرية  �ل�شحة  و�عتالل  �لطبيعية 

ومر�كز  و�ملد�ر�ض  �مل�شت�شفيات  ذلك  يف  مبا  �لتحتية،  �لبنية 

عن  �لتخلي  مت  �مل�شتمر،  �لنز�ع  وب�شبب  �لجتماعية.  �لرعاية 

�ملروية بعد متلح �لرتبة ودمار نظم �لري،  �لزر�عية  �لأر��شي 

خ�شو�شًا يف حو�ض نهر �لفر�ت. وُدمرت م�شاحات كبرية من 

بفعل  �لربية،   �حلياة  حمميات  من  و�لعديد  �شورية،   غابات 

�لق�شف وقطع �لأ�شجار.

و�شهدت �ملنطقة �لعربية نزوحًا كبريً� لل�شكان خلق �شغوطًا 

بيئية على �ملناطق �مل�شيفة وعلى �لالجئني �أنف�شهم، خ�شو�شًا 

و�لنفايات.  �ل�شحي  و�ل�شرف  و�لطاقة  باملياه  يتعلق  ما  يف 

�لعامل  يف  لالجئني  كثافة  �أعلى  لبنان  يف  �لالجئون  وي�شكل 

من  طن   900 نحو  ينتجون  وهم  �ل�شكان.  عدد  على  قيا�شًا 

�لنفايات يوميًا، �أي 16 يف �ملئة من جممل �لنفايات �ل�شلبة يف 

�لبالد. ويف متوز )يوليو( 2015 ُقدر وجود ثالثة ماليني لجئ 

يف لبنان و�لأردن و�لعر�ق و�ليمن، يولدون نحو 1500 طن من 

جزيرة �للوؤلوؤة �ال�سطناعية 

يف قطر �حتلت م�ساحة 

4 كيلومرت�ت مربعة 

من �ل�سو�حل �ملجروفة 

و�ملردومة. وتزد�د عمليات 

�لردم و�مل�ساريع �لعقارية 

و�لرتفيهية على �ل�سو�حل، 

خ�سو�سًا يف منطقة 

�خلليج، ما �أ�سفر عن خ�سارة 

كبرية للتنوع �لبيولوجي 

و�لرثوة �ل�سمكية
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موضوع الغالف

�لنفايات يوميًا، مبعدل ن�شف كيلوغر�م لالجئ يف �ليوم.

وطاأة  حتت  �لر�زحني  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�شفة  ويف 

�ملياه  ��شتخر�ج  يتم  �لحتالل،  ل�شلطات  �جلائرة  �ملمار�شات 

�إىل  ذلك  و�أدى  �ملتو�فرة.  �ملياه  كفاية  لعدم  باإفر�ط  �جلوفية 

�لقطاع.  �آبار  من  �ملئة  يف   74 نحو  ومتلح  �لبحر  مياه  ت�شرب 

�ملاأمون  غري  �لتخل�ض  نتيجة  �ملحدودة  �ملائية  �ملو�رد  وتتلوث 

من مياه �ل�شرف.

ثالثة  منذ  �ملتو��شلة  و�لنز�عات  �حلروب  �أدت  �لعر�ق،  يف 

عقود �إىل �أكرب م�شتوى من �لتدهور �لبيئي يف �ملنطقة. ومن 

�أبرز �لأحد�ث �حرت�ق 15 مليون برميل من �لنفط و1.5 مليون 

مرت مكعب من �ملنتجات �لبرتولية. و�أججت موجات �جلفاف 

دجلة  نهري  �أن  من  در��شات  وحتذر  �ملياه.  �أزمــة  ــرية  �لأخ

و�لفر�ت قد يجفان بحلول �شنة 2040، خ�شو�شًا نتيجة �إن�شاء 

تهجري  �إىل  �ل�شغوط  هذه  و�أدت  تركيا.  يف  �لكربى  �ل�شدود 

�لنا�ض، خ�شو�شًا �ملجتمعات �لزر�عية.

�مل�شاكل  كانت  بيئي،  تدهور  عن  �لنز�ع  �أ�شفر  ومثلما 

�حلرب،  قبل  �ملو�رد.  على  خ�شو�شًا  نز�عات،  م�شدر  �لبيئية 

غري  زر�عية  و�شيا�شات  �لأمد  طويل  بجفاف  �شورية  تاأثرت 

تفاقم  �إىل  �أدت  �لطبيعية،  للمو�رد  �شيئة  و�إد�رة  م�شتد�مة 

وغياب  �لكارثية  �جلفاف  موجات  و�أجربت  �لبيئي.  �لتدهور 

ومربي  �لعائالت  �آلف  �لفر�ت  نهر  منطقة  يف  �لغذ�ئي  �لدعم 

�ملا�شية على �لرحيل من قر�هم. ويف �لعام 2009 وحده �نتقل 

300 �ألف �شخ�ض من �لأرياف �إىل �ملدن.

لل�شيطرة  �شر�عات  �إذكاء  �إىل  �ملياه  �شح  �أدى  �ليمن،  ويف 

ز�د  ما  �لغذ�ئي،  ــن  �لأم �نعد�م  مع  تر�فقت  �ملــو�رد،  على 

�لفقر  وعزز  و�ملهاجرين.  و�لالجئني  د�خليًا  �لنازحني  عدد 

فن�شاأت  �لبيئي.  و�لتدهور  �ملفرط  �ل�شتغالل  ممار�شات 

حلقة مفرغة مهدت �لطريق لنز�عات ناجمة عن تغري �ملناخ، 

وفاقمتها �لتوتر�ت �ل�شيا�شية و�لعمليات �لع�شكرية.

تلوث الهواء
�لعقدين  خالل  باطر�د  �لهو�ء  ملوثات  م�شتويات  �زد�دت 

�ملا�شيني. ويقدر �أن تلوث �لهو�ء كان م�شوؤوًل عن �أكرث من 70 

�ألف وفاة مبكرة يف غرب �آ�شيا عام 2010.

مثل  طبيعية  م�شادر  من  �ملنطقة  يف  �لهو�ء  تلوث  ينجم 

�إنتاج  مثل  �لإن�شان  �شنع  من  وم�شادر  �لرت�بية،  �لعو��شف 

ويعترب  و�لإن�شاء�ت.  و�لنقل  و�ل�شناعة  و�ملياه  �لكهرباء 

وهذ�  جدً�،  مرتفعًا   )PM10( �لدقيقة  �جل�شيمات  م�شتوى 

�لرئتني  تخرتق  �إنها  �إذ  �لعامة،  �ل�شحة  على  قلق  م�شدر 

ومن  �لتنف�شي.  و�جلــهــاز  �لقلب  ــض  ــر�� �أم يف  وتت�شبب 

و�أوك�شيد�ت  �لأر�شي  �لأوزون  �أي�شًا  �ملمر�شة  �لهو�ء  ملوثات 

�لنريوجني و�لكربيت.

�لرت�بية  �لعو��شف  لن�شوء  رئي�شي  م�شدر  و�ملنطقة 

يتز�يد  وهو  �ل�شنة،  طو�ل  عمومًا  حا�شر  �لغبار  و�لرملية. 

خالل �آذ�ر )مار�ض( وني�شان )�أبريل(، ويبلغ حدً� �أق�شى يف 

حزير�ن )يونيو( ومتوز )يوليو(، وينخف�ض يف �ل�شتاء.

ملوثات  من  للحد  �أولية  جهودً�  �ملنطقة  بلد�ن  بذلت  وقد 

باإقامة  خ�شو�شًا  لها،  �لتعر�ض  م�شتوى  وتخفي�ض  �لهو�ء 

�لرت�بية.  بالعو��شف  �ملبكر  ـــذ�ر  و�لإن للمعلومات  نظم 

�لتعاون  �أن  كما  �ل�شو�بط،  من  مزيد  �إىل  حاجة  هناك  لكن 

ويجب  �حلدود.  عرب  �لهو�ء  تلوث  ملو�جهة  �شروري  �لإقليمي 

جميع  يف  و�لثانوية  �لرئي�شية  �مللوثات  ملر�قبة  نظم  �إقامة 

�لبلد�ن، بالتز�من مع �إدخال �أنو�ع �أنظف من �لوقود و�عتماد 

�لطاقة  وحمطات  �مل�شانع  من  �لتلوث  تخف�ض  تكنولوجيات 

�لوقود  �أ�شعار  عن  �لدعم  لرفع  و�شيكون  �لنقل.  وقطاع 

كفاءة  على  جيد  �أثر  �خلليج،  بلد�ن  يف  خ�شو�شًا  و�لكهرباء، 

��شتخد�مهما وتخفي�ض تلوث �لهو�ء �لناجم عن حرق �لوقود.

إدارة النفايات
�ملئة  يف   3 بنحو  �ملنطقة  يف  �ل�شلبة  �لنفايات  توليد  يزد�د 

�لبيئة  على  خطر  عامل  ت�شكل  وهي  و�شطي.  كمعدل  �شنويًا 

و�ل�شحة، �إذ يتم �لتخل�ض من نحو 90 يف �ملئة منها يف مكبات 

مك�شوفة �أو مو�قع طمر غري مبطنة، فتلوث ع�شارتها �ملو�رد 

�لنفايات  �إد�رة  وت�شوب  �أ�شاًل.  �ل�شحيحة  �جلوفية  �ملائية 

ومالية.  ــة  و�إد�ري تقنية  عيوب  �لعربية  �لبلد�ن  معظم  يف 

�حلالية  و�ل�شر�عات  و�لقت�شادية  �لجتماعية  وللظروف 

ونزوح �ملهّجرين �أثر كبري على هذ� �لقطاع.

كا�شحة  نفايات  �أزمة  بد�أت   ،2015 )يوليو(  متوز   17 يف 

و�لبلد�ت  �لقرى  ومعظم  بريوت  �للبنانية  �لعا�شمة  �جتاحت 

�لذي  �لرئي�شي  �لناعمة  مطمر  �إقفال  بعد  لبنان،  جبل  يف 

على  �لقمامة  �أكــو�م  وجتمعت  �ل�شتيعابية.  قدرته  جتاوز 

حل  على  �لتفاق  عن  �حلكومة  عجز  و�شط  �لطرق  جو�نب 

�ملطمر  فتح  بعدها  مت  �أ�شهر،  ثمانية  �لأزمة  و��شتمرت  بديل. 

نهائيًا  �إقفاله  قبل  �ملرت�كمة،  �لنفايات  ل�شتقبال  �شهرين  مدة 

يف 17 �أيار )مايو( 2016. وهي �شلطت �ل�شوء على �لتق�شري 

�لبيئية  �لإد�رة  و�شوء  و�لف�شاد،  �لنفايات،  قطاع  يف  �لفادح 

عمومـًا يف �لبالد.

�لنفايات  لإد�رة  �إقليمية  �شيا�شة  حاليًا  توجد  ول 

مكبات  يف  غالبيتها  من  �لتخل�ض  يتم  �لتي  �لإلكرتونية، 

ع�شو�ئية، وي�شّدر نحو 5 يف �ملئة �إىل بلد�ن يف �آ�شيا و�أفريقيا 

مولدي  �أكــرب  من  �ل�شعودية  وتعترب  �جلنوبية.  و�أمريكا 

�لنفايات �لإلكرتونية، �إذ تنتج �أكرث من ثالثة ماليني طن يف 

�ل�شنة. وقد �عتمدت قطر نظامًا لإد�رة �لنفايات �لإلكرتونية، 

ويتم �إعد�د �أطر قانونية يف �لإمار�ت و�لأردن و�لبحرين.

تطبيق  نحو  �أوىل  خطوة  �أبوظبي  يف  نظافة«  »برنامج 

نظام  تكنولوجيا  على  قائمة  �لنفايات  لبيانات  ع�شرية  �إد�رة 

�ملعلومات �لعاملي )GIS(. وقد �أر�شى �لربنامج نظامًا »حيًا« 

على  فعال  ب�شكل  ي�شرف  �ل�شاحنات،  وتتّبع  �لبيانات  لإد�رة 

�إلقائها غري  �أتاح تخفي�ض �رتكابات  جمع �لنفايات ونقلها، ما 

�مل�شروع يف �لطبيعة بن�شبة 95 يف �ملئة.

ويطور �لأردن نظامًا ل�شتخال�ض غاز �ملطامر وحتويله �إىل 

طاقة، بقدرة ��شتيعابية يومية لنحو 2000 طن من �لنفايات.

مناخ متغير
يوؤدي �لعتماد �لكبري على �لوقود �لأحفوري يف �ملنطقة �إىل 

ف�شاًل  �لعامة،  و�ل�شحة  و�لبيئة  �لقت�شاد  على  فادحة  �أ�شر�ر 

عن م�شاهمته يف �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة �مل�شببة لالحتبا�ض 

�حلر�ري وتغري �ملناخ. وقد �شهدت �ملنطقة زيادة يف �نبعاثات 

تنامي  نتيجة  �لأخرية  �لعقود  خالل  �لكربون  �أوك�شيد  ثاين 

و�لن�شاط  �ل�شكان  بعدد  يرتبط  هــذ�  �لطاقة.  ��شتهالك 

يف  �مل�شتخدم  �لوقود  مبزيج  كثريً�  يتاأثر  لكنه  �لقت�شادي، 

توليد �لطاقة، وبكفاءة ��شتعمال �لكهرباء و�ملياه.

صرف 
غير صحي

ينتج كل فرد يف ال�شرق 

الأو�شط  80  ـ  200 ليرت 

يوميًا من مياه ال�شرف 

ال�شحي. وتر�شل معظم 

وحول املجارير واحلفر 

ال�شحية اإىل مطامر 

النفايات.

أبعد من
تحلية املياه

تنتج بلدان جمل�س 

التعاون اخلليجي 

نحو 60% من املياه 

املحالة يف العامل. ول بد 

من معاجلة التاأثريات 

البيئية املرافقة للتحلية، 

واتخاذ اإجراءات حازمة 

لالقت�شاد يف املياه وزيادة 

كفاءة ا�شتخدامها.

رفع الدعم

�شيكون لرفع الدعم 

عن اأ�شعار الوقود 

والكهرباء، خ�شو�شًا يف 

بلدان اخلليج، اأثر جيد 

على كفاءة ا�شتخدامهما 

وتخفيف تلوث الهواء.
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�لإجهاد  �شيفاقم  �ملناخ  تغري  �أن  �إىل  حديثة  در��شات  ت�شري 

معدل  ويرتفع  �ملت�شاقطات  فتقل  �ملنطقة،  يف  �حلايل  �ملائي 

توؤثر  عو�مل  كلها  وهذه  و�لرطوبة،  و�لتبخر  �حلر�رة  درجات 

على تو�فر �ملياه و�لطلب عليها.

ومن �لعو�قب �لأخرى �رتفاع م�شتوى �لبحار. يف �لبحرين 

�ملئة  يف   11 �أي  مربعًا،  كيلومرتً�   83 خ�شارة  �ملتوقع  من  مثاًل، 

�رتفاع  نتيجة   2050 �شنة  بحلول  �لرب،  م�شاحة  �جمايل  من 

م�شتوى �لبحر 30 �شنتيمرتً�. كما يتوقع �رتفاع م�شتوى �لبحر 

على �خلط �ل�شاحلي �للبناين ما بني 22 و45 �شنتيمرتً� بحلول 

�لقت�شادية  �لن�شاطات  على  حادة  تاأثري�ت  مع   ،2050 �شنة 

و�لزر�عية و�ل�شياحية.

يف  �لنظر  �إعادة  �لإطار  هذ�  يف  �ملو�جهة  عمليات  ت�شمل 

ومتكيفة  �لكربون  منخف�شة  خيار�ت  و�عتماد  �ل�شيا�شات 

للمياه  �لكفوء  �ل�شتخد�م  ترويج  مثل  �ملناخ  تغري  تاأثري�ت  مع 

�لطاقة،  مزيج  يف  �ملتجددة  �مل�شادر  ح�شة  وزيادة  و�لطاقة، 

و��شتعمال و�شائل �لنقل �لعام و�ل�شيار�ت �لقت�شادية و�لوقود 

�لأنظف.      

خسارة التنوع البيولوجي
واملوارد البحرية

�لتو�شع  ل�شغوط  �ملنطقة  يف  �لبيولوجي  �لتنوع  يتعر�ض 

�لقدرة  يتعدى  �لذي  �ملفرط  و�ل�شتهالك  و�لتلوث  �حل�شري 

�لأثر  تقوي�شه  يف  ويزيد  �لإيكولوجية.  للنظم  �لبيولوجية 

وكانت  �ملناخ.  وتغري  �ملتو��شلة  �لب�شرية  للن�شاطات  �ملزدوج 

للنز�عات وظروف عدم �ل�شتقر�ر تاأثري�ت بيئية جعلت �ملو�رد 

�لبيولوجية يف خطر.

وقد �أجريت تغري�ت على �أكرث من 40 يف �ملئة من �شو�حل 

بلد�ن جمل�ض �لتعاون �خلليجي، �أ�شفرت عن خ�شارة كبرية 

دول  يف  وتن�شط  �ل�شمكية.  و�لإنتاجية  �لبيولوجي  للتنوع 

م�شاريع  لإن�شاء  وردمها  �ل�شو�حل  جتريف  عمليات  �خلليج 

�لنخيل«  »جزر  مثل  ��شطناعية  وجزر  وترفيهية  عقارية 

�ل�شعودية  خ�شرت  وقد  دبي.  �شاحل  على  �لعامل«  و»جزر 

هذه  ب�شبب  )�لقرم(  �ملنغروف  �أ�شجار  من  �ملئة  يف   50 نحو 

مبقد�ر  �لبحرين  يف  �لياب�شة  م�شاحة  و�زد�دت  �لعمليات. 

نحو  ��شتخد�م  ومت  و2007،   1964 بني  مربعًا  كيلومرتً�   88

328 مليون مرت مكعب من �ملو�د �ملجروفة لردم 62 كيلومرتً� 

مربعًا من �ملناطق �ل�شاحلية و�ل�شحلة خالل �لفرتة من 2004 

�إىل 2014.

�شياحي،  تطوير  م�شاريع  لبنان  �شو�طئ  على  ونفذت 

دون  من  بع�شها  و�ملر��شي،  و�ملنتجعات  �لفنادق  فيها  مبا 

هذه  �حتلتها  �لتي  �لإجمالية  �مل�شاحة  وقــدرت  ترخي�ض. 

�مل�شاريع غري �ملرخ�شة عام 2009 نحو 4.5 كيلومرت�ت مربعة.

ب�شكل  �حلية  �لبحرية  �ملــو�رد  ��شتغالل  وترية  و�زد�دت 

كبري. فت�شاعفت كميات �لأ�شماك �مل�شادة يف بلد�ن �خلليج 

خالل �لعقدين �ملا�شيني، وتقل�شت خمزوناتها �إىل حد خطر 

يف بع�ض �ملناطق. �إىل ذلك، يعترب �إدخال �أنو�ع مائية غريبة 

من �لتهديد�ت �لرئي�شية �لتي تو�جهها �لبيئة �لبحرية و�لرثوة 

�ل�شمكية يف �ملنطقة.

مياه �ل�شرف �ل�شحي غري �ملعاجلة خطر �آخر على �لرثوة 

�ل�شمكية ونوعية �ملياه. ففي لبنان مثاًل، ت�شّرف معظم مياه 

�ملجاري بال معاجلة يف �لبحر. ويف قطاع غزة، يعالج نحو 60 

يف �ملئة من مياه �ل�شرف �ل�شحي، ويتم �لتخل�ض من �لبقية 

يف �لبحر بال معاجلة.

توليد  وحمطات  �لتحلية  حمطات  ت�شريفات  وت�شكل 

�لتي  �ل�شناعي  �ل�شرف  مياه  �إجمايل  ن�شف  نحو  �لكهرباء 

تتدفق مبا�شرة �إىل �لبيئة �لبحرية يف منطقة �خلليج. وتتاأثر 

غابات �ملنغروف )�لقرم( و�ل�شعاب �ملرجانية بالتلوث �لناجم 

عن ت�شرب �لنفط من �لناقالت ومن�شات �حلفر و�ل�شتخر�ج.

لذلك يجب دمج �شيا�شات �حلفاظ على �لتنوع �لبيولوجي 

و�لرثوة �لبحرية يف �إطار عمل تخطيطي وتنفيذي وتنظيمي 

قدر�ت  بناء  �إىل  �إ�شافة  �لإقليمي،  �لوطني  �مل�شتويني  على 

و�لأنظمة.  �لقو�نني  وتنفيذ  �ملعلومات  و�إد�رة  �لتخطيط 

وفق  ��شرت�تيجياتها  حتديث  يف  عديدة  بلد�ن  �شرعت  وقد 

خطط  وتنفيذ  تطوير  �ل�شروري  من  لكن  �لدولية.  �لأهد�ف 

�لبيولوجي  �لتنوع  حلماية  وت�شاركية  فعالة  وطنية  عمل 

�ل�شاحلية و�لبحرية. وثمة حاجة ما�شة  و�لنظم �لإيكولوجية 

�مل�شرتكة  �لأبحاث  ذلك  يف  مبا  �إقليمي،  تعاوين  نهج  �إىل 

لتطوير  �ملنطقة،  بلد�ن  بني  و�لتعاون  �ملعلومات  وتبادل 

�لعابرة  ــو�رد  و�مل �لبيولوجي  �لتنوع  حفظ  �أجــل  من  حلول 

■ للحدود و��شتغاللها �مل�شتد�م.   

فقدت �أهو�ر �لعر�ق معظم 

م�ساحتها �ملائية بفعل �جلفاف 

و�سوء �الإد�رة وعمليات 

�لتجفيف �ملتعّمدة
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موضوع الغالف

نريوبي   ـ  »البيئة والتنمية« 

ي �لأمر��ض �حليو�نية �ملن�شاأ حول �لعامل، �إىل  من تف�شّ

�زدياد �شّمية �ملحا�شيل �لزر�عية ب�شبب تغري �ملناخ، 

)يونيب(  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج  جديد  تقرير  يتناول 

جمموعة من �لق�شايا �لبيئية �لنا�شئة يف �لعامل.

)مايو(  �أيار  يف  �شدر  �لذي   ،»2016 يونيب  »حدود  تقرير 

كينيا،  عا�شمة  نريوبي  يف  �ل�شنوي  »يونيب«  �جتماع  خالل 

يطرح حلوًل ل�شت ق�شايا نا�شئة، مبا فيها �لكمية �ملقلقة للنفايات 

�لبال�شتيكية يف �ملحيطات و�أخطارها على �شحة �لب�شر، و�لدور 

�لرئي�شي �لذي ميكن �أن يوؤديه �لقطاع �ملايل �لعاملي يف �لو�شول 

�إىل م�شتقبل منخف�ض �لكربون ومقت�شد باملو�رد.

  )slow loris(   لليمور �لبطيء�

حيو�ن ليلي يعي�ض يف جنوب 

�سرق �آ�سيا. وقد تناق�ست �أعد�ده 

وبات معر�سًا لالنقر��ض ب�سبب 

فقد�ن مو�ئله �لطبيعية و�لتجارة 

غري �مل�سروعة باالأحياء �لربية، 

حيث يباع يف �أ�سو�ق �حليو�نات 

�ملدللة ويهّرب �إىل بلد�ن �أخرى

6 مشاكل ناشئة
تهدد بيئة العالم

1. سّمية املحاصيل
�لغذ�ء.  و�أمــن  �لغذ�ء  �شالمة  على  كبري  تاأثري  �ملناخ  لتغري 

ويو�شح �لتقرير كيف يت�شبب �رتفاع درجات �حلر�رة يف تر�كم 

مركبات كيميائية يف �ملحا�شيل هي �شامة للحيو�نات و�لب�شر. 

�لقمح و�ل�شعري و�لذرة و�لدخن هي من �ملحا�شيل �لأكرث عر�شة 

طويلة.  فرتة  ي�شتمر  جفاف  نتيجة  مثاًل،  �لنيرت�ت  لرت�كم 

وت�شمم �ملو��شي �حلاد بالنيرت�ت ميكن �أن يوؤدي �إىل �إجها�شها 

و�ختناقها وموتها، ما يقو�ض حياة �شغار �ملز�رعني و�لرعاة.

ميكن  طويلة  جفاف  موجة  تقطع  �لتي  �لغزيرة  و�لأمطار 

�أن تت�شبب يف تر�كم خطري ملادة �شامة �أخرى تدعى �شيانيد 

�لهيدروجني �أو �حلم�ض �لربو�شي، يف حما�شيل مثل �لكتان 

و�لذرة و�ل�شرغوم و�لكرز و�لتفاح.
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�أما �لأفالتوك�شينات، فهي �شموم فطرية ميكن �أن ت�شبب 

�ل�شرطان �أو تعيق منو �لأجّنة. ويزد�د خطر تلوث �ملحا�شيل 

�رتفاع  نتيجة  �ملرتفعة  �لأماكن  يف  �لــذرة،  خ�شو�شًا  بها، 

درجات �حلر�رة. وهذه م�شكلة زر�عية نا�شئة. وتتوقع در��شة 

�لغذ�ء  �شالمة  ق�شايا  من  ق�شية  �ل�شم  هذ�  ي�شبح  �أن  حديثة 

يف �أوروبا، خ�شو�شًا يف �ل�شيناريو �لأكرث �حتماًل وهو �رتفاع 

معدل درجات �حلر�رة �لعاملية درجتني مئويتني.

2. األمراض الحيوانية املنشأ
تزد�د �لأمر��ض �لتي تنتقل من �حليو�نات �إىل �لب�شر. ويرتبط 

�ليكولوجية.  �لنظم  ب�شحة  وثيقًا  �رتباطًا  �لرتفاع  هذ� 

فالن�شاطات �لب�شرية �لتي تعتدي على �ملو�ئل �لطبيعية تتيح 

مل�شببات �لأمر��ض يف �لأحياء �لربية فر�شة �لنت�شار ب�شهولة 

�أكرب �إىل �ملا�شية و�لب�شر.

حيو�نية  �أمر��ض  عدة  ظهور  �لأخرية  �ل�شنو�ت  �شهدت 

ومنها  �لإعالم،  و�شائل  يف  �لرئي�شية  �لعناوين  �حتلت  �ملن�شاأ 

�مل�شبب  كورونا  وفريو�ض  �لطيور  و�إنفلونز�  وزيكا  �إيبول 

ملتالزمة �ل�شرق �لأو�شط �لتنف�شية. ومل�شببات هذه �لأمر��ض 

�ملدى  على  ت�شت�شيفها  �لتي  �لربية  �لأحياء  يف  »خّز�نات« 

�لطويل. وخالل �لعقدين �لأخريين، بلغت �لتكاليف �ملبا�شرة 

لالأمر��ض �حليو�نية �لنا�شئة �أكرث من 100 بليون دولر. ولو 

�إىل  �خل�شائر  لرتفعت  ب�شرية،  كاأوبئة  �لأمر��ض  هذه  تف�شت 

تريليونات �لدولر�ت وفق �لتقرير.

3. امليكروبالستيك يغزو البحار
يت�شابق �ملجتمع �لعلمي ملعرفة �أثر �لكمية �ملتنامية جلزيئات 

�لبال�شتيك يف �ملحيطات على خمتلف �لكائنات �حلية، وعلى 

�لقطع  هذه  ث.  ملوَّ غذ�ء  ��شتهالك  خالل  من  �لإن�شان  �شحة 

وفريو�ض،  منلة  حجم  بني  تر�وح  �لتي  �لدقيقة،  �لبال�شتيكية 

موجودة يف �لنظم �ملائية حول �لعامل ويف بطن كل حي، من 

�لعو�لق �حليو�نية �إىل �حليتان.

�إىل  �لبحرية  �لبيئة  يف  �لبال�شتيكية  �لنفايات  تتفكك 

�لبنف�شجية  فوق  مثل �ل�شعاعات  عو�مل  بفعل  �شغرية  قطع 

�أن  علمية  در��شة  وقدرت  �لعالية.  و�حلر�رة  و�لأمو�ج  و�لرياح 

كل كيلومرت مربع من حميطات �لعامل يحوي يف �ملعدل نحو 

63 �ألف قطعة ميكروبال�شتيك عائمة. وهي تدخل �إىل �أج�شام 

�إىل  و�لالفقاريات  �حليو�نية  �لعو�لق  من  �لبحرية،  �لكائنات 

خالل  من  مبا�شرة  �إما  و�حليتان،  �لبحرية  و�لطيور  �لأ�شماك 

كمفرت�شات  مبا�شر  غري  ب�شكل  و�إما  للمياه  �ملبا�شر  �لبتالع 

ت�شمم  �ملحتملة  �لتاأثري�ت  ومن  �بتلعتها.  �لتي  للحيو�نات 

و�ل�شطر�بات  �ل�شماء  �لغدد  عمل  و�ختالل  �ملناعي  �جلهاز 

�لتنا�شلية وت�شوه �لأجنة.

4. القطاع املالي يدعم االستدامة
�لقت�شادي،  �لنمو  تعزيز  على  �ملايل  �لقطاع  دور  يقت�شر  ل 

جديدة  �أ�شول  يف  بال�شتثمار  ليوؤديه  حا�شم  دور  �أي�شًا  فله 

منخف�شة �لكربون ومقت�شدة باملو�رد و�شليمة بيئيًا. وميكنه 

�لتي  �لتقليدية  �لأ�شول  عن  بعيدً�  �لأمو�ل  روؤو�ض  نقل  �أي�شًا 

ت�شر بالبيئة.

�ملالية  ــادر�ت  ــب �مل من  عــددً�  »يونيب«  تقرير  ويقدم 

�أن  ميكنها  مبتكرة  حلوًل  توفر  �لتي  �لنا�شئة  و�ل�شناعية 

»خطة  �ملثال  �شبيل  على  ذلك  من  م�شتد�مًا.  تغيريً�  حُتدث 

�لتي  �لعمالقة  �لعاملية  »يونيليفر«  ل�شركة  �مل�شتد�م«  �لعي�ض 

�لن�شف  �إىل  بالبيئة  �مل�شر  �ل�شركة  تاأثري  بخف�ض  تعهدت 

بليون  �شحة  بتح�شني  �أي�شًا  �لتعهد  مع   ،2020 �شنة  بحلول 

�شخ�ض. ومع نهاية 2014، كانت »يونيليفر« خف�شت كمية 

�نبعاثات غاز�ت �لدفيئة �لتي تنتجها م�شانعها بن�شبة 37 يف 

�ملايل  �لقطاع  قدرة  يوؤكد  ما   ،2008 مب�شتويات  مقارنة  �ملئة 

و�ل�شناعي على حتقيق تغيري بيئي �إيجابي.

5. تغير املناخ
ترتبطان  حا�شمتني  ق�شيتني  على  �ل�شوء  �لتقرير  ي�شلط 

تاأخر  �إىل  وبالنظر  و�ل�شرر.  �خل�شارة  هما  �ملناخ،  بتغري 

�ملناخ  تغري  م�شببات  من  للحد  �لفعلي  �لعمل  يف  �لعامل  دول 

و�لتخفيف من تاأثري�ته �لتي �شهدتها �ل�شنو�ت �لـ25 �لأخرية 

من  مفر  ل  �أن  �إىل  �لعلمية  ــة  �لأدل ت�شري  معها،  و�لتكيف 

�خل�شائر و�لأ�شر�ر �لناجمة عن تغري �ملناخ، مع عو�قب وخيمة 

و�لقت�شاد�ت.  و�لأ�شول  و�لنا�ض  �لإيكولوجية  �لنظم  على 

وهذ� ما يحدث بالفعل. وموجات �حلر �لكارثية �لتي ح�شلت 

عام 2003 هي مثال �شارخ على ما يحدث عندما تف�شل جهود 

�ل�شنة  تلك  ففي  معها.  و�لتكيف  �ملناخية  �لتغري�ت  مكافحة 

�جلليدية،  �لأنهار  وتقل�شت  �شخ�ض،  �ألف   30 نحو  تويف 

�لحتاد  يف  �لزر�عي  �لقطاع  وخ�شر  �جلليدية،  �لرتبة  وذ�بت 

�لأوروبي نحو 15 بليون دولر.

6. التجارة غير املشروعة 
بالحياة البرية

باحلياة  �مل�شروعة  غري  �لتجارة  هي  �لنا�شئة  �لق�شايا  �أحدث   

�لإيكولوجية  �لنظم  على  ج�شيمًا  خطرً�  ت�شكل  �لتي  �لربية، 

�مل�شروعة  غري  �لتجارة  وتتنامى  �لربية.  �لأحياء  ــد�د  و�أع

قطاعًا  �أ�شبحت  حتى  و»�لأليفة«  �حلية  �لربية  باحليو�نات 

بقاء  يعر�ض  ل  وذلك  �إجر�مية.  �شبكات  يجتذب  مزدهرً� 

لأمر��ض  �أي�شًا  �لب�شر  يعر�ض  بل  فح�شب،  للخطر  �لأنــو�ع 

■ حيو�نية �ملن�شاأ ترتبط بالأنو�ع �لتي ت�شملها هذه �لتجارة. 

»حدود  تقرير  من  ن�شخة  لتنزيل 

يونيب 2016«:

http://web.unep.org/ 

Frontiers

فتات �لبال�ستيك

ميالأ �ملحيطات و�ل�سو�طئ

وبطون �حليو�نات �لبحرية
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عام  �أم��ي��ن  �صعب،  نجيب  ���ص��ارك 

و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �لمنتدى 

للأمم  �لعامة  �لجمعية  في  )�أف���د(، 

مقر  في   )UNEA( للبيئة  �لمتحدة 

�لأمم �لمتحدة للبيئة في نيروبي بين 

19 و 27 �أيار )مايو(. 

للمجموعة  �لدوري  �لجتماع  وخلل 

�لذي   ،)HLG( �لم�صتوى  �لرفيعة 

حول  �ل�صيا�صة  في  �إر���ص��اد�ت  يقدم 

تقرير توقعات �لبيئة �لعربية �ل�صاد�س 

)GEO-6( �لمقرر �صدوره في 2018، 

�لذي  »�لإر�صاد  �أن  على  �صعب  �صدد 

�أي  على  �إ���ص��ر�ف،  لجنة  �أي  تقدمه 

�أهد�فه  �إلى  ي�صل  لن  كانت،  م�صتوى 

موؤهلين  موؤلفين  دون  من  �لمرجوة 

و�أ�صاف  �لو�فية«.  �لخبرة  يملكون 

�أن  يجب  �لتقرير  موؤلفي  �ختيار  �أن 

�لأكاديمية  �لمعايير  �أعلى  ي�صتوفي 

و�لعلمية و�لكتابية.

و�صارك �صعب في نقا�س حول �لحق 

في بيئة �صحية، تحدث خللها �أربعة 

وناق�صو�  ق��ار�ت  �أرب��ع  من  متحدثين 

حق �لنا�س في �لم�صاركة في �لقر�ر�ت 

�لتي توؤثر عليهم وعلى رزقهم وعلى 

يعتمدون  �لتي  �لطبيعية  �ل��م��و�رد 

�لعا�صر  �لمبد�أ  في  جاء  كما  عليها، 

�إعلن ريو. وفي معر�س تعليقه  من 

على �لو�صع في �لبلد�ن �لعربية، قال 

�صعب: »�لم�صاركة �ل�صعبية في �صنع 

�لقر�ر �صعيفة �إلى حد كبير، ول وجود 

وجودها  حال  وفي  موثوقة،  لبيانات 

فهي غالباً غير متاحة للجمهور«.

أفد يف الجمعية العامة لألمم املتحدة للبيئة يف نيروبي

مدير »يونيب« الجديد: ىلع األمم املتحدة 
التخلي عن اللغة الخشبية

التنفيذي  المدير  �سولهايم،  اإريك  راأى 

للبيئة  المتحدة  الأمم  لبرنامج  الجديد 

اأي��ار  ف��ي  تعيينه  ت��م  ال��ذي  )يونيب( 

اأن  المتحدة  الأم��م  »على  اأن  )مايو(، 

ال�سائدة،  الخ�سبية  اللغة  عن  تتخلى 

ع�سرية  جديدة  بلغة  النا�س  وتخاطب 

وعملية ومفهومة«. واأ�ساف في اجتماع 

الرئي�سية  المجموعات  ممثلي  م��ع 

نيروبي:  في  »يونيب«  مقر  في  العالمية 

اآن  الم�ساكل،  بتعداد  لالكتفاء  وقت  »ل 

وتنفيذها.  الحلول  ل�ستنباط  الأوان 

الدول  على  خياراتنا  فر�س  يمكننا  ل 

�سعوبها  م�ساعدة  علينا  بل  الفقيرة، 

لتقرر �سيا�ساتها التنموية بحرية«.

�سعب،  لنجيب  تعليق  على  وردًا   

للبيئة  العربي  للمنتدى  العام  الأمين 

اللقاء،  في  �سارك  الذي  )اأفد(  والتنمية 

البيئة  و�سع  حول  المنتدى  تقارير  باأن 

يفهمها  عملية  لغة  ت�ستخدم  العربية 

�سانعو القرار والجمهور على حّد �سواء، 

يطلب  كان  ما  كثيرًا  اإنه  �سولهايم  قال 

التي  الخطابات  على  التعليق  جدته  من 

مفهومة  كانت  اإذا  ما  ليختبر  يكتبها 

من  المئة  في   99 اأن  واأ�ساف  ومنطقية. 

النا�س ل يفهمون »لغة« الأمم المتحدة. 

�سولهايم  مقترحات  باإحالة  �سعب  ووعد 

التي  الم�ستوى  الرفيعة  المجموعة  على 

»يونيب«  تقرير  اإع���داد  على  ت�سرف 

العالمي�ة«  البيئ�ة  »توقعات  المقبل 

)GEO-6(، التي ي�سارك في ع�سويتها.

النروجي  البيئي  النا�سط  النقا�س  اأدار   

المعروف  �ستراندناي�س،  غو�ستاف  يان 

البيئي  المدني  المجتمع  اأو���س��اط  في 

جل�سة  بعد  �سعب  وق���ال  العالمي. 

اجتماعنا  خالل  وا�سحًا  »بدا  النقا�س: 

مع �سولهايم اأن الوزير النروجي ال�سابق، 

م�سمم  الأخ�سر،  بال�سيا�سي  الملقب 

في  العالمية  البيئة  ق�سايا  قيادة  على 

اتجاه جديد«.

»أفد« يف املنتدى العربي
للتنمية املستدامة يف عّمان

للبيئة  �لعربي  �لمنتدى  �صارك 

�لمنتدى  ف��ي  )�أف���د(  و�لتنمية 

�لذي  �لم�صتد�مة  �لعربي للتنمية 

�لمتحدة  �لأم���م  لجنة  نظمته 

لغرب  و�لجتماعية  �لقت�صادية 

�ل��دول  وجامعة  )�إ�صكو�(  �آ�صيا 

�لمتحدة  �لأمم  وبرنامج  �لعربية 

و30   29 يومي  عمان  في  للبيئة 

»�أف��د«  مّثل   .2016 )مايو(  �أي��ار 

�لم�صارك  �لمحرر  زيتون،  ب�صار 

ف��ي ع���دد م��ن ت��ق��اري��ر »�أف����د«، 

من  جعجع  مريم  �صاركت  كما 

)APN(  جمعية حماية �لطبيعة

ع�صو  وه��ي  »�أف���د«،  من  بدعوة 

�لمجتمع  فئة  عن  �لمنتدى  في 

�لمدني. 

للتنمية  �لعربي  �لمنتدى  ي�صكل 

للحو�ر  �إقليميًا  منبر�ً  �لم�صتد�مة 

تنفيذ  �آل��ي��ات  ح��ول  و�لتن�صيق 

خطة  و����ص��ت��ع��ر����س  وم��ت��اب��ع��ة 

 2030 ل�صنة  �لم�صتد�مة  �لتنمية 

وذل��ك  �لعربية.  �لمنطقة  ف��ي 

�أرب��ع��ة م��ح��اور، حيث  من خ��لل 

تعميق  �إلى  �لأول  �لمحور  يهدف 

للخطة،  �لأ�صا�صية  �لعنا�صر  فهم 

ويركز �لثاني على نهج �لتنفيذ بما 

�لأولويات  تحديد  �صبل  ذلك  في 

�أهد�ف �لتنمية �لم�صتد�مة  ودمج 

في خطط و��صتر�تيجيات �لتنمية 

�لوطنية، ويتطرق �لمحور�لثالث 

�إلى �أهمية وتكامل �لبعد �لإقليمي 

و�لتنفيذ  �لتخطيط  عملية  مع 

وي�صّلط  �لوطني،  �لم�صتوى  على 

�ل�����ص��وء على  �ل���ر�ب���ع  �ل��م��ح��ور 

في  و�لفر�س  �لتحديات  مناق�صة 

�لجديدة  �لخطة  ومتابعة  تنفيذ 

خ��لل  م��ن  معالجتها  و���ص��ب��ل 

للتقييم  و�آليات  مبادر�ت  تطوير 

حول  �لتقارير  و�إع��د�د  و�لقيا�س 

�لتقدم �لمحرز.
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العالمي  الأخ�سر  النمو  موؤتمر  ُعقد 

)3GF( في حزيران )يونيو( في العا�سمة 

الدنماركية كوبنهاغن، والتزم الم�سي في 

التحول الأخ�سر ال�سريع والوا�سع النطاق.

 ح�سر الموؤتمر، الذي ا�ست�سافته حكومة 

في  ال�سريكة  البلدان  ممثلو  الدنمارك، 

وهي  العالمي،  الأخ�سر  النمو  منتدى 

الجنوبية  وكوريا  وكينيا  واإثيوبيا  ال�سين 

والمك�سيك، اإ�سافة اإلى �سريكين جديدين 

دولة  عنه  وغابت  وفيتنام.  ت�سيلي  هما 

الوحيد.  العربي  ال�سريك  وه��ي  قطر، 

وكان بين الم�ساركين ال�450 �سانعو قرار 

والمجتمع  والخا�س  العام  القطاعين  من 

المدني في 37 بلدًا.

المغرب  على  العربي  الح�سور  واقت�سر   

للبيئة  العربي  والمنتدى  والإم����ارات 

وقدم  اإقليمية.  كمنظمة  )اأفد(  والتنمية 

الأمين العام للمنتدى نجيب �سعب عر�سًا 

حول ت�سعير المياه في المنطقة العربية، 

خالل جل�سة �سمته اإلى المديرة التنفيذية 

برويننك�س،  هانا  الأوروبية  البيئة  لوكالة 

التعاون  منظمة  ع��ام  اأم��ي��ن  ون��ائ��ب 

تاماكي،  رينتارو  والتنمية  القت�سادي 

تاك.  ل��ورا  الدولي  البنك  رئي�س  ونائبة 

»التطلعات  حول  جل�سة  في  �سارك  كما 

المتنامية«،  الو�سطى  للطبقة  والفر�س 

حول  »اأف����د«  تقرير  نتائج  فيها  ق��دم 

دور  على  ورك��ز  الم�ستدام.  ال�ستهالك 

ال�سيا�سات الحكومية في توجيه الخيارات 

ال�ستهالكية للجمهور نحو ال�ستدامة.

يمكن الطالع على موجز »ميثاق العمل« 

الذي خرج به موؤتمر 3GF  على الرابط:

 http://3gf.dk/en/events/

3gf-2016-summit/impressions

»منتدى النمو األخضر العاملي« 
يلتزم التحول األخضر السريع

ال�سعودية  ال�سركات  قدرات  رفع  �ساأنها  من  خطوة  في 

على اإنتاج الطاقة المتجددة، اأعلن تحالف »اأكوا باور« 

ال�سينية  اإنترنا�سيونال«  اإلكتريك  و»هاربن  ال�سعودية 

توقيعه اتفاقيتين مع هيئة كهرباء ومياه دبي لم�سروع 

الفحم  بتقنية  الطاقة  لإنتاج  وذلك  ح�سيان،  مجمع 

بن  �سعيد  بم�ساركة  التفاقيتين  توقيع  جاء  النظيف. 

التنفيذي  والرئي�س  المنتدب  الع�سو  الطاير  محمد 

رئي�س  نيان  اأب��و  ومحمد  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 

الم�سوؤولين  كبار  وبح�سور  باور«  »اأكوا  اإدارة  مجل�س 

في ال�سركتين. 

اأ�سا�س  على  الم�ستقل  المنتج  نظام  وفق  النظيف  الفحم  بتقنية  الطاقة  اإنتاج  �سيتم 

هذا  يدعم  ميغاواط.   2400 للمحطة  الإنتاجية  القدرة  وتبلغ  والت�سغيل.  البناء 

الم�سروع اتفاقية لمدة 25 �سنة، يتوجب فيها على المطور و�سع ترتيبات ت�سليم ثابتة 

من الفحم للم�سروع خالل مدة التفاقية. وت�سمل المرحلة الأولى من مجمع ح�سيان 

�سيتم  فيما  ميغاواط،   600 بقدرة  وحدات  اأربع  تركيب 

المرحلة  في  ميغاواط   1200 بقدرة  وحدتين  تركيب 

الثانية. و�سيتم ا�ستخدام تقنية المراحل فوق الحرج�ة  

جميع  تنتهي  اأن  على   ،)Ultra Super Critical(

مراحل الم�سروع في اآذار )مار�س( 2023. 

»اأك��وا  اإدارة  مجل�س  رئي�س  نيان،  اأب��و  محمد  وق��ال 

ال�سراكة  لنجاح  قائمًا  مثاًل  التوقيع  »ي�سكل  ب��اور«: 

القطاع  اإ�سراك  واأهمية  والخا�س،  العام  القطاعين  بين 

التكاليف،  وتقليل  والإنتاجية  الكفاءة  لتعزيز  الخا�س 

الكوادر  وتاأهيل  وتدريب  التقنية  وتوطين  للموارد،  الأمثل  ال�ستخدام  اإلى  بالإ�سافة 

اأن توقيع اتفاقية �سراء الطاقة مع هيئة كهرباء ومياه  المحلية في قطاع الطاقة. كما 

دبي ي�سكل خطوة اأخرى في �سبيل تحقيق الإغالق المالي للم�سروع والبدء في اأقرب 

فر�سة ممكنة بعملية الإن�ساء والتنفيذ وفق الجدول الزمني المقرر«.

»اأكوا باور« ع�سو في »اأفد«

»أكوا باور« تقود إنتاج الطاقة بتقنية »الفحم النظيف« يف السعودية

أفد ينعى وزير بيئة الصومال بوري حمزه

�ل�صومالي  �لدولة  وزير  �أن  تبين 

�أح��د  ك��ان  حمزه  ب��وري  للبيئة 

�لإرهابي  للتفجير  �ل�15  �ل�صحايا 

�لعا�صمة  فنادق  �أحد  �لذي �صرب 

�ل�صبت  يوم  مقدي�صو  �ل�صومالية 

�لتفجير  هو  هذ�  وكان  �لما�صي. 

مقدي�صو  في  فندق  �صد  �لثاني 

منذ بد�ية �صهر رم�صان.

و�لوزير حمزه كان �أحد �لمتعاونين 

�لد�ئمين مع �لمنتدى �لعربي للبيئة 

في  تحدث  وهو  )�أف��د(.  و�لتنمية 

�أمين  مع  م�صتركة  نقا�س  جل�صة 

خلل  �صعب  نجيب  »�أف���د«  ع��ام 

�جتماعات �لجمعية �لعامة للبيئة 

في  عقدت  �لتي  �لمتحدة،  للأمم 

�لما�صي.  )مايو(  �أيار  في  نيروبي 

�لتحديات  �لجل�صة  مو�صوع  وكان 

لتي تو�جه تحقيق �أهد�ف �لتنمية 

�لم�صتد�مة في �لبلد�ن �لعربية.

حمزه  ب��وري  �لبروف�صور  وك��ان 

ع��ل��ى لئ��ح��ة �ل��م��ت��ح��دث��ي��ن في 

�لذي  �لتا�صع  �ل�صنوي  �لموؤتمر 

�لثاني  ت�صرين  في  »�أفد«  يعقده 

بيروت.  في  �لمقبل  )نوفمبر( 

ر�صالة  في  م�صاركته  �أك��د  وه��و 

�إلى  �لإلكتروني  بالبريد  بعثها 

من  �صاعات  قبل  �صعب  نجيب 

�أن يتحدث  مقتله. وكان يفتر�س 

�لتنمية  تحديات  مو�صوع  ف��ي 

و�إعادة �لإعمار في مرحلة ما بعد 

�لحروب و�لنز�عات.

وق��ال �أم��ي��ن ع��ام »�أف���د« نجيب 

�صعب، معّزيًا: »كان بوري حمزه 

��صتطاع  ر�ق��ي��ًا،  مثقفًا  �إن�صانًا 

�ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �لأم����ل ف��ي زم��ن 

�لموؤ�صف  من  و�لإحباط.  �لجنون 

�أن  قبل  �لتهمته  �لنز�عات  نار  �أن 

لمناق�صة  بيروت  في  معه  نلتقي 

و��صتبد�لها  �إخ��م��اده��ا  �صبل 

بالتنمية على �أ�ص�س �صليمة«.
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أخبار

جامعة  في  الأخ�سر«  »لجنة  نظمت 

احتفاًل  الك�سليك   � القد�س  ال���روح 

�سفر  »جامعة  م�سروع  لإط��الق  بيئيًا 

مجل�س  اأع�ساء  بح�سور  ن��ف��اي��ات«، 

والإداري  التعليمي  وطاقمها  الجامعة 

وعدد كبير من الطالب. 

في  الأخ�سر«  »لجنة  رئي�سة  اأ�سارت 

الجامعة الدكتورة �سمر القزي ع�سقوتي 

الجامعة  م�سيرة  تكمل  »اللجنة  اأن  اإلى 

وهي  الم�ستدامة،  التنمية  اإط��ار  في 

�سوى  لي�ست  كبيرة  م�ساريع  تج�سد 

فهذا  منا.  �سخ�س  كل  وتطلعات  اأفكار 

النفايات  جعل  اإل��ى  يهدف  الم�سروع 

م�سدر قوة وقدوة ولي�س م�سدر �سعف 

اأبي  زياد  المهند�س  وثّمن  وم�ساكل«. 

بناء  في  المتخ�س�س  ال�سناعي  �ساكر، 

مراكز التدوير، مبادرة الجامعة لت�سبح 

لبنان  في  نفايات«  »�سفر  جامعة  اأول 

النتهاء  الى  لفتًا  الأو���س��ط،  وال�سرق 

ال�سوء  ي�سلط  وثائقي  اأول  ت�سوير  من 

ال�سناعية  التحتية  البنى  جهوزية  على 

 80 معالجة  على  وقدرتها  اللبنانية 

ننتجها،  التي  النفايات  من  المئة  في 

تخلق  اأولية  مواد  تكون  اأن  يجب  والتي 

نحن  محلية  اقت�سادية  وحركة  وظائف 

وحث  الآن«.  اإليها  الحاجة  باأم�س 

الفرز  معايير  اح��ت��رام  على  ال��ط��الب 

في  الموزعة  الم�ستوعبات  وا�ستخدام 

اأي  �سحيحة،  بطريقة  الجامعة  اأرج��اء 

تخ�سي�س الم�ستوعبات ال�سوداء للمواد 

القابلة  للمواد  وال��زرق��اء  الع�سوية، 

الرحباني  غ�سان  الفنان  ودعا  للتدوير. 

الذي األف عدة اأغان حول موا�سيع بيئية 

انتخابي  قانون  »ت�سريع  اإلى  متنوعة، 

�سيا�سية  طبقة  ينتج  اأن  �ساأنه  من  جديد 

المحافظة  على  وتحر�س  بالبيئة  تفكر 

عليها«. 

جامعة الروح القد�س �  الك�سليك ع�سو في »اأفد«

جامعة الروح القدس أول جامعة
»صفر نفايات«

الجامعة اللبنانية األميركية تنفذ خطة فرز وتدوير للنفايات

خطة   )LAU( الأميركية  اللبنانية  الجامعة  تنفذ 

المبادرات  في  رائدة  موؤ�س�سة  تكون  باأن  لها  �ست�سمح 

ال�سديقة للبيئة. وت�سمل هذه الخطة المتطورة نظام 

الطاقة،  موارد  اإدارة  اإطار  في  النفايات  وتدوير  فرز 

ا�ستعمال«.  اعادة  تدوير،  تخفيف،   « عنوان  تحت 

الوليات  من  الجامعة  ا�ستقدمت  الغاية،  ولهذه 

المتحدة م�ستوعبات خا�سة تحفظ النفايات المفروزة 

�سمن �سروط �سديقة للبيئة، تمهيدًا لتدويرها. 

التي   L’Ecoute جمعية  مع  التعاون  الجامعة  وقررت 

التدوير لتمويل م�ساريعها في خدمة  تعتمد مبادرات 

المعوقين.

الجامعي  رزق  م�ست�سفى  اإدارة  مع  الجامعة  وتعمل 

خبراء  خ��الل  م��ن  الخطرة  نفاياتها  م��ع  للتعامل 

اأجانب. ت�سمل الخطة اأي�سًا تخفيف ا�ستعمال الطاقة 

وتبديل  مبا�سرة  اجراءات  خالل  من  المياه  وا�ستهالك 

بع�س  وترميم  حديثة  باأخرى  القديمة  التوزيع  نظم 

مباني الجامعة وتجهيزها بالمعدات المتطورة.

وقد نال مبنى طعمة � رزق في جبيل، المرمم حديثًا، 

�سهادة   ينال  لبنان  في  مبنى  ك��اأول  تقدير  �سهادة 

EDGE، ما يوؤكد تخفي�سه 41 في المئة من ا�ستهالك 
الطاقة و29 في المئة من ا�ستهالك المياه. 

على  للح�سول  الجامعة  ت�سعى  عينه،  الط��ار  وفي 

الأميركي  المجل�س  من   LEED-GOLD �سهادة 

ان�ساوؤه  يتم  الذي  الجديد  للمبنى  الأخ�سر،  للبناء 

للمكتبة والدارة المركزية.

الجامعة اللبنانية الأميركية ع�سو في »اأفد«

الجامعة األميركية يف بيروت
تفوز بجائزة »ماك جانيت« 2016

في  �لأميركية  �لجامعة  ف��ازت 

»ماك  بجائزة   )AUB( بيروت 

�لعالمية  للمو�طنة  جانيت« 

ل�صنة 2016.

و�أع��ل��ن��ت »���ص��ب��ك��ة ت��ل��وري��ز«  

 )Tallories Network(

»م��اك  موؤ�ص�صة  ع��ن  بالنيابة 

ل�صنة  �لختيار  ولجنة  جانيت« 

�لمدني  �للتز�م  مركز  فوز   2016

 )CCECS( �لمجتمع  وخ��دم��ة 

�لأول  ب��ال��م��رك��ز  �ل��ج��ام��ع��ة  ف��ي 

وبالجائزة، من بين 48 تر�صيحًا 

و38 جامعة من 18 دولة.

�لتر�صيح  معايير  �أح��د  ويكمن 

تطوير  �لأع�صاء  �لدول  �لتز�م  في 

مجتمعاتها و�صناعة طلب قادة 

ي�صاركون بن�صاط وزخم في بناء 

طلب  يفعله  ما  وهذ�  �لمجتمع. 

بيروت  في  �لأميركية  �لجامعة 

�لمدني  �لإلتز�م  مركز  خلل  من 

في  جاء  كما  �لمجتمع،  وخدمة 

تنويه لجنة �لجائزة.

�لمدني  �لإلتز�م  مركز  مدير  وقال 

�صبلي:  ربيع  �لمجتمع  وخدمة 

بالن�صبة  �لجائزة مهمة جد�ً  هذه 

على  قاطع  دليل  كونها  �إلينا، 

�لأث���ر �لإي��ج��اب��ي �ل���ذي �أوج��دت��ه 

خلل  م��ن  �لأميركية  �لجامعة 

و�لعاملين  و�أ�صاتذتها  طلبها 

في  �صركائها  خ��لل  وم��ن  فيها، 

�إح��دى  ن��و�ج��ه  حيث  �لمجتمع، 

�أ�صعب �لأزمات �لإن�صانية في هذ� 

يكون  �أن  وناأمل  و�أ�صو�أها.  �لقرن 

كجامعة  ب��دورن��ا  �لع��ت��ر�ف  ه��ذ� 

�لمدني  �لل��ت��ز�م  لنمو  ت�صجيعًا 

خدمة  ثقافة  ماأ�ص�صة  خلل  من 

منطقة  جامعات  كل  في  �لتعلم 

�ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا«.

الجامعة الأميركية في بيروت 

ع�سو في »اأفد« 
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�لبحرين  �ألمنيوم  �صركة  �أّك��دت 

�لألمنيوم  م�صاهر  �أح��د  )�أل��ب��ا(، 

بتعزيز  �لتز�مها  �لر�ئدة،  �لدولية 

�لخ�صر�ء من خلل دعمها  �لبيئة 

�لبحرين  معر�س  في  وم�صاركتها 

�ل��ذي   2016 للحد�ئق  �ل��دول��ي 

�لدولي  �لبحرين  مركز  في  �أقيم 

للموؤتمر�ت و�لمعار�س.

على  �ل�صنة  هذه  �لمعر�س  ركز 

�لعناية بالأ�صجار، م�صلطًا �ل�صوء 

على �أف�صل �لممار�صات في حماية 

وزيادة  عليها  و�لحفاظ  �لأ�صجار 

�إنتاجها.

ل�صوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س  وقال 

عبد�للطيف:  خالد  �لت�صويق 

»لطالما كانت �ألبا ملتزمة �لتز�مًا 

�لخ�صر�ء،  �لبيئة  بتعزيز  ثابتًا 

وهو ما يتجلى بو�صوح في و�حتها 

�صمو  و�ح���ة  با�صم  �ل��م��ع��روف��ة 

فخورون  ونحن  �صبيكة.  �لأميرة 

لمعر�س  �ل�����ص��ن��وي  ب��دع��م��ن��ا 

�لبحرين �لدولي للحد�ئق، لكونه 

في  �لبيئية  �لفعاليات  �أه��م  من 

دوره  �إل��ى  بالإ�صافة  �لمنطقة، 

�لبحرين  في تعزيز مكانة مملكة 

�لر�ئدة في �لحفاظ على �لبيئة«. 

وع���م���دت �ل�����ص��رك��ة م���ن خ��لل 

�إلى �لتركيز  جناحها في �لمعر�س 

على  �لحفاظ  في  مبادر�تها  على 

وت�صجيع  �لمحلية  �لأ���ص��ج��ار 

�صيا�صاتها  عر�صت  كما  زر�عتها. 

ف���ي �ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة، 

�إلى  �إ�صافة  �لزر�عية،  و�إنجاز�تها 

و�لفو�كه  �لخ�صر  ت�صكيلة  عر�س 

حديقة  ف��ي  �إنتاجها  يتم  �لتي 

�ل�صركة.

�سركة األمنيوم البحرين )األبا( 

ع�سو في »اأفد«

»ألبا« تدعم معرض البحرين
الدولي للحدائق 2016 

قيمة  للبيئة  المتحدة  الأمم  برنامج  قدر 

البرية  بالأحياء  الم�سروع  غير  التجار 

معتبرًا  �سنويًا،  دولر  بليون  و20   15 بين 

غير  التجارية  الأن�سطة  اأكبر  »اأح��د  اإي��اه 

الم�سروعة في العالم«.

الجمعية  في  ال�سيد  تنظيم  مدير  ووفق 

عبدالرزاق  الطبيعة  لحماية  الملكية 

للتجارة  »ممرًا  الردن  يعتبر  الحمود، 

خ�سو�سًا  عالميًا،  المهددة  بالحيوانات 

لتلك الأنواع المرغوب باقتنائها كال�سقور 

في  وثقت  فالجمعية  والقططيات«. 

المملكة 140 مخالفة لتفاقية »�سايت�س« 

من  بعدد  تتعلق  الما�سي،  العام  خالل 

البرية المهددة بالنقرا�س والتي  الأحياء 

يمنع التجار بها عالميًا. وك�سف الحمود 

الم�سروع  غير  التجار  حالت  معظم  اأن 

خالل  من  يتم  اأ�سبح  البرية  بالأحياء 

التوا�سل  ومواقع  الإلكتروني  الت�سويق 

قانونية  رقابة  ل  اأن  باعتبار  الجتماعي، 

على ما يتم تداوله من معلومات فيها.

ولفت اإلى اأن »م�ساألة الت�سويق الإلكتروني 

�ساهمت بت�سهيل عملية التجار بالأحياء 

باعتبارها  المملكة،  حدود  خارج  البرية 

الأ�سواق  تعدد  عبر  عالية،  اأرباحًا  تدر 

الخارجية، وذلك من خالل �سبكة عالقات 

بوا�سطة  تاأ�سي�سها  تم  وعالمية،  محلية 

مواقع التوا�سل الجتماعي المفتوحة«.

تزويرها  تم  وثائق  الجمعية  و�سبطت 

عن  الم�سوؤولة  البلدان  معرفة  دون  من 

على  م��وؤ���س��رًا  تعطي  وه��ي  اإ���س��داره��ا، 

�سخمة  احترازية  اإج��راءات  اتخاذ  اأهمية 

ولفتت  والدولية.  المحلية  الجهات  من 

يتم  التي  الأن��واع  اأكثر  اإن  اإل��ى  الجمعية 

التجار بها محليًا، هي »الثدييات، واأفاعي 

كبيرة  بكميات  �سبطت  التي  البايثون 

الأردن  اأن  باعتبار  الما�سي،  العام  خالل 

يعد ممرًا لإدخالها اإلى دول الخليج«.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة  ع�سو في »اأفد«

األردن يكافح االتجار غير املشروع باألحياء البرية

استثمارات مشتركة بثالثةباليين دوالر بين »جنرال إلكتريك« والسعودية

�إلكتريك«  »جنر�ل  �صركة  وقعت 

م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع »�ل�����ص��رك��ة 

لل�صتثمار�ت  �ل�صعودية  �لعربية 

�لم�صترك  لل�صتثمار  �ل�صناعية« 

وبناء  ��صتر�تيجية.  قطاعات  في 

��صتثمار�ت  �صُتطلق  ذل��ك،  على 

دولر  ب��ل��ي��ون  بقيمة  م�صتركة 

�إلى  �إ�صافة   ،2017 �صنة  بحلول 

��صتثمار�ت مجّمعة محتملة بقيمة 

في  م�صاريع  لدعم  دولر  بليوني 

و�لطير�ن  و�لطاقة  �لمياه  قطاعات 

و�لتقنيات �لرقمية.

تاأ�صي�س  �إلى  �لخطوة  هذه  وترمي 

�لتحول  لخطة  د�ع��م��ة  م�صاريع 

�لوطني و»روؤية �ل�صعودية 2030«، 

عبر �لم�صاهمة في تنويع �لقطاعات 

ب��اأد�ئ��ه��ا،  و�لرت���ق���اء  �ل�صناعية 

وتوفير  �لمخت�صة  �لمعارف  و�إثر�ء 

للمو�طنين.  مميزة  عمل  فر�س 

عبر  ذل��ك  تحقيق  على  و�صُيعمل 

تاأ�صي�س م�صاريع م�صتركة �صناعية 

م��ت��ط��ورة، ب��ا���ص��ت��خ��د�م �أح���دث 

و�ل�صناعية  �لرقمية  �لتقنيات 

�لحديثة.

»جنر�ل  قامت  �أخ���رى،  جهة  م��ن 

رياح  توربينة  بتركيب  �إلكتريك« 

طريف  محطة  في  �لكهرباء  تولد 

�ل�صعودية  �أر�مكو  ل�صركة  �لتابعة 

قدرة  تبلغ  �لبلد.  غرب  �صمال  في 

�لتوربينة 3.3 ميغاو�ط، و�صتكون 

في  �لأول���ى  �لنموذجية  �لخطوة 

ح�صة  لتو�صيع  �ل�صعودية  خطة 

�لطاقوي  مزيجها  في  �لرياح  طاقة 

�لجديدة  �لوطنية  باأهد�فها  و�لوفاء 

�لمتجددة.  بالطاقة  �لمتعلقة 

�ل�صعودية 2030«  »روؤية  فبموجب 

�أبعد  �لوطني  �لقت�صاد  لتنويع 

�إلى  �ل�صعودية  تهدف  �لنفط،  من 

�لطاقة  من  جيغاو�ط   9.5 تركيب 

بحلول  �أول��ى  كخطوة  �لمتجددة 

�صنة 2023.

»جنرال اإلكتريك« ع�سو في »اأفد«
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أخبار

معهد أريج
يوزع البذور واألسمدة

ىلع مزارعي فلسطين

�سبل  تعزيز  م�سروع  ن�ساطات  �سمن 

خالل  من  المحلية  للمجتمعات  العي�س 

الذي   ،)SLCAL( والتعلم  التكيف 

 CARE ومنظمة  اأري���ج  معهد  ينفذه 

وزارة  مع  المبا�سرة  بال�سراكة  الدولية 

المعهد  فريق  وزع  الفل�سطينية،  الزراعة 

الحقلية  المحا�سيل  ب��ذور  من  طنًا   42

والبقيا  وال�سعير  القمح  مثل  والعلفية 

 120 الى  بال�سافة  والبر�سيم،  والكر�سنة 

في  المزارعين  على  ال�سماد  من  طنًا 

اأطنان   10 توزيع  تم  كما  الغربية.  ال�سفة 

والحم�س  وال�سعير  القمح  ب��ذور  من 

ال�سماد،  من  طنًا  و19  والبقيا،  والعد�س 

بحوث  مركز  مع  بالتعاون  غزة  قطاع  في 

ودرا�سات الأر�س. 

 790 ل�سالح  دونمًا   3960 زراعة  تمت  وقد 

غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  في  مزارعًا 

مع  تاأقلمًا  الأكثر  ال�سناف  اختيار  بعد 

الجفاف والتغير المناخي.

معهد اأريج ع�سو في »اأفد«

�أبوظبي،   � �ل�صحة  هيئة  دع��ت 

�لرعاية  لقطاع  �لتنظيمية  �لجهة 

جميع  �لإم�����ارة،  ف��ي  �ل�صحية 

�لإق��لع  محاولة  �إل��ى  �لمدخنين 

موؤكدة  كافة،  �لتبغ  �أ�صكال  عن 

على  �لإدم��ان  من  �لتعافي  �إمكان 

�لدعم  على  بالح�صول  �لنيكوتين 

�لطبي و�ل�صت�صاري �للزم.

هيئة  حملة  �إط��ار  في  ذل��ك  ياأتي 

نحو  »معًا  �صعار  تحت  �ل�صحة 

لرفع  �لتبغ«،  من  خالية  �أبوظبي 

للتبغ  �ل�صلبية  ب��الآث��ار  �ل��وع��ي 

نمط  و�تباع  عنه  �لإق��لع  و�أهمية 

حياة �صحي.

برنامج  �إح�����ص��ائ��ي��ات  وبح�صب 

من  �لمئة  في   29 ف��اإن  »وق��اي��ة«، 

 30 �لعمرية  �لفئة  من  �لمو�طنين 

ويعّد  مدخنون،  ه��م  ع��ام��ًا   39  �

بين  �نت�صار�ً  �لأك��ث��ر  »�ل��م��دو�خ« 

�لتبغ  باأنو�ع  مقارنة  �لمو�طنين 

�لأخرى.

هيئة ال�سحة � اأبوظبي ع�سو في »اأفد«

هيئة الصحة: نحو أبوظبي خالية من التبغ

فعالية  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 

يا�س  بني  حديقة  في  توعوية  ترفيهية 

تر�سيخ  نحو  �سعيها  اإط��ار  في  العامة، 

القيم المجتمعية ال�سحية وال�سلوكيات 

والتعاون  التفاعل  وتحقيق  ال�سليمة، 

ومكونات  البلدية  بين  وال�����س��راك��ة 

المجتمع.

اأ�سبح  النا�س  اإ�سعاد  اأن  البلدية  واأكدت 

من  الجتماعية،  برامجها  في  اأولوية 

وال�سليمة  ال�سحية  البيئة  توفير  حيث 

وتعزيز التوا�سل مع المجتمع من خالل 

البرامج الترفيهية والتوعوية التفاعلية.

توعوي  برنامج  على  الفعالية  ا�ستملت 

ال�سكنية  المناطق  على  للحفاظ 

ومظهر  العامة  البلدية  وال��م��راف��ق 

المدينة الح�ساري والحدائق والمالعب 

والمناطق الترفيهية.

بلدية مدينة اأبوظبي ع�سو في »اأفد«

بلدية مدينة أبوظبي إلسعاد السكان 
وتوعيتهم حول حماية املرافق العامة

�أبوظبي   � �لبيئة  هيئة  �أع���دت 

�لأدل���ة  م��ن  �ل��ع��رب��ي��ة  �لن�صخة 

توطين  لإع���ادة  �لإ�صتر�صادية 

�ل�صون  لأغ��ر����س  �لأن����و�ع  ونقل 

و�صعتها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ب��ي��ع��ي،  

باإعادة  �لمتخ�ص�صة  �لمجموعة 

�لدولي  للتحاد  �لتابعة  �لتوطين 

�أف�صل  لتقديم  �لطبيعة،  ل�صون 

�لحيو�نات  نقل  عند  �لممار�صات 

و�ل��ن��ب��ات��ات م��ن م��ك��ان �إل���ى �آخ��ر 

لأغر��س �لحفظ و�لحماية.

�ل�صتر�صادية  �لأدل��ة  هذه  ج��اءت 

�لإيكولوجية  للتغير�ت  ��صتجابًة 

�ل�صغوط  ظ��ل  ف��ي  �لمت�صارعة 

عنا�صر  على  و�لمتز�يدة  �لحادة 

�لعالم،  ف��ي  �لبيولوجي  �لتنوع 

و�نخفا�س  �لمو�ئل  فقد�ن  ب�صبب 

وتغير  �لبيولوجي  و�لغزو  جودتها 

�لمناخ. ويعتبر تغير �لمناخ �لقوة 

�قتر�ح  ور�ء  �لرئي�صية  �لد�فعة 

خارج  للكائنات  �لمدرو�س  �لنقل 

�لطبيعي،  تو�جدها  مناطق  نطاق 

يحفها  ممار�صة  يعتبر  و�ل���ذي 

�لمحتملة  �لمخاطر  من  �أكبر  قدر 

و�إعادة  �لتعزيز  بعمليات  مقارنًة 

�لتوطين، ولكن يتوقع ��صتخد�مه 

على  �لحفاظ  في  متز�يد  ب�صكل 

�لتنوع �لبيولوجي في �لم�صتقبل.

وم���ن���ذ �إ�����ص����د�ر ه����ذه �لأدل�����ة 

تمت   2013 ع��ام  �لإ�صتر�صادية 

ترجمتها �إلى عدة لغات، وهي �لآن 

تترجم �إلى �لعربية.

�ص���يخ�ة  �ل��دك��ت��ورة  و�صرحت 

�لمديرة  �لظ���اه�ري،  �ص���ال�م 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ق��ط��اع �ل��ت��ن��وع 

�ل��ب��ي��ول��وج��ي �ل��ب��ري و�ل��ب��ح��ري 

�لأدل��ة  ه��ذه  »تهدف  �لهيئة:  في 

�أف�صل  تقديم  �إل��ى  �لإ�صتر�صادية 

�ل��م��م��ار���ص��ات ل�����ص��ن��اع �ل��ق��ر�ر 

مجال  في  �لعاملين  و�لممار�صين 

�لناطقة  �لدول  �لتوطين في  �إعادة 

يجب  �لتي  و�لق�صايا  بالعربية، 

لنقل  �لتخطيط  عند  مر�عاتها 

�لحيو�نية  �لأن��و�ع  توطين  و�إع��ادة 

في  �لحفظ  لأغ��ر����س  و�لنباتية 

�لمنطقة«.

هيئة البيئة  �  اأبوظبي ع�سو في »اأفد«

هيئة البيئة ـ أبوظبي تعد النسخة العربية
من األدلة اإلسترشادية إلعادة توطين ونقل األنواع 
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اأعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة 

اإدراج دليل الأندية البيئية في برنامجها 

�سمن  الخ�سراء«  »المدار�س  ال�سنوي 

اأن�سطة مدار�س وزارة التربية ومدار�س 

الدرا�سي  العام  في  الخا�س  التعليم 

المقبل.

وج��دان  الجمعية  رئي�سة  واجتمعت 

للتنمية  الم�ساعد  الوكيل  مع  العقاب 

التربية  وزارة  في  والأن�سطة  التربوية 

قيام  على  التفاق  وتم  مق�سيد،  في�سل 

داخل  البيئية  الأندية  بتهيئة  الجمعية 

مواءمة  مع  فنيًا،  ودعمها  المدار�س 

الدليل. واأفادت باأن برنامج »المدار�س 

اأندية  ان�ساء  من  �سمله  وما  الخ�سراء« 

بيئية، الذي نظمته الجمعية للمدار�س 

بيئي  اإنتاج  عن  اأ�سفر  الخام�س،  للعام 

علمية  ومحاور  لمعطيات  وفقًا  ممنهج 

الطلبة  اهتمام  وا�ستقطب  وترفيهية 

والأن��دي��ة  البرنامج  في  والم�سرفين 

مدر�سة   80 ت�سجيل  �سهد  وقد  البيئية. 

ادخال  عن  ف�ساًل  الخام�سة،  دورته  في 

هي  العام  لهذا  جديدة  موا�سيع  ثالثة 

والأمن  البيئة  و�سرطة  العامة  ال�سحة 

وال�سالمة.

الجمعية الكويتية لحماية البيئة ع�سو في »اأفد«

جامعة الخليج العربي واملركز الدولي للزراعة امللحية يضعان خريطة مللوحة التربة

في  �لعربي  �لخليج  جامعة  تجري 

للزر�عة  �لدولي  و�لمركز  �لبحرين 

م�صتركًا  م�صروعًا  دبي  في  �لملحية 

لدر��صة ملوحة وخ�صائ�س �لتربة في 

تقنيات  با�صتخد�م  �لخليج،  منطقة 

�ل�صت�صعار عن بعد و�لتحقق �لحقلي 

و�لإم�����ار�ت،  �لبحرين  م��ن  ك��ل  ف��ي 

ل�صتقر�ء  �لنتائج  من  و�ل�صتفادة 

نتائج بقية دول �لخليج.

�لتعاون  �إطار  في  �لم�صروع  هذ�  ياأتي 

بين  �لعلمي  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لبحثي 

رئي�س  برعاية  و�لمركز،  �لجامعة 

ورئي�صة  �لعوهلي  خالد  �لجامعة 

�أي�صًا  وهو  �لو�في.  �أ�صمهان  �لمركز 

�لم�صروع �لأول من نوعه في �لمنطقة 

لفهم تاأثير�ت تغير �لمناخ على �لتربة 

�لخليج  منطقة  في  �لنباتي  و�لغطاء 

�لما�صية،  �صنة  �لخم�صين  خ��لل 

�لتربة  ملوحة  خريطة  و�صع  بهدف 

�لتعاون  مجل�س  دول  منطقة  ف��ي 

�ل�صيا�صات  و�ق��ت��ر�ح  �لخليجي، 

�لتربة،  �لكفيلة بخف�س �صرعة تملح 

وحماية �لأماكن �ل�صليمة من �لتملح، 

�لتي  �لمخاطر  �أعظم  من  يعد  �ل��ذي 

منطقة  ف��ي  �ل��ت��رب��ة  م����و�رد  ت��ه��دد 

�لخليج.

و�أو�������ص������ح رئ���ي�������س ب���رن���ام���ج 

�لخليج  جامعة  في  �لجيومعلوماتية 

�أن  �ل��ب��ن��اري  �ل��ع��رب��ي ع��ب��د�ل��رز�ق 

�لتحليل  على  �صيعمل  �لم�صروع 

منطقة  في  �لتربة  لتفا�صيل  �لدقيق 

�إل��ى  �ل��م��وؤدي��ة  و�ل��ع��و�م��ل  �لخليج 

�لم�صترك  �لفريق  ويقوم  تدهورها. 

بتحليل عينات من �لتربة في مناطق 

على  للتعرف  �لبلدين  من  مختلفة 

عنا�صرها �لمختلفة، كما يحلل قاعدة 

�لأق��م��ار  ل�صور  »نا�صا«  معلومات 

�لتدهور  مدى  لتبيان  �ل�صطناعية 

�لذي حل بالتربة في منطقة �لخليج 

خلل �ل�صنو�ت �لخم�صين �لما�صية.

جامعة الخليج العربي والمركز الدولي للزراعة 

الملحية في دبي ع�سوان في »اأفد«

الكويتية لحماية البيئة: 
دليل األندية البيئية

يف املدارس الخضراء
عن  �ل��ه��لل  نفط  �صركة  �أع��ل��ن��ت 

�لجتماعية  �لفو�ئد  تقرير  نتائج 

»بر�ي�س  �أعدته  �لذي  و�لقت�صادية 

تاأثير  ح��ول  ك��وب��رز«  هاو�س  ووت��ر 

��صتثمار�تهما في م�صروع غاز �إقليم 

مع  بال�صر�كة  �ل��ع��ر�ق،  كرد�صتان 

�صركاء �ئتلف بيرل بتروليوم.

�لئتلف  ��صتثمار�ت  �إجمالي  بلغ 

حتى  دولر  بليون   1.2 م��ن  �أك��ث��ر 

�لآن، تركزت في تطوير حقلي خور 

�أحد  يمثل  ما  وهو  وجمجمال،  مور 

�لخا�س  �لقطاع  ��صتثمار�ت  �أ�صخم 

�لعر�قي.  و�لغاز  �لنفط  قطاع  �صمن 

ويتيح �إمد�د محطات �لطاقة بالغاز 

لتوليد 1750 ميغاو�ط من �لكهرباء، 

ما وفر كهرباء زهيدة �لكلفة لمليين 

هذه  و�أتاحت  �لإقليم.  في  �ل�صكان 

ما  توفير  للحكومة  �ل�صتثمار�ت 

�صنويًا  دولر  بليون   3.4 عن  يزيد 

من ميز�نيات �إقليم كرد�صتان �لعر�ق 

�لمخ�ص�صة ل�صتير�د �لوقود لتوليد 

 16 نحو  توفير  جانب  �إلى  �لطاقة، 

�لم�صروع  بد�ية  منذ  دولر  بليون 

ي�صاف   .2014 وحتى   2008 ع��ام 

�لم�صببة  �لنبعاثات  �إلى ذلك تقليل 

نتيجة  �ل���ح���ر�ري،  ل��لح��ت��ب��ا���س 

كوقود  �لطبيعي  �لغاز  ��صتخد�م 

�لطاقة.  توليد  محطات  في  نظيف 

وبلغت قيمة خف�س هذه �لنبعاثات 

نحو 300 مليون دولر �صنوياً.

�لغاز،  م�صروع  �أن  �لتقرير  وّق��در 

�ل��ط��اق��ة  ت��و�ف��ر  ل���زي���ادة  نتيجة 

�لكهربائية، قد �أتاح �صخ ��صتثمار�ت 

�إ�صافية من �لقطاع �لخا�س في �إقليم 

كرد�صتان �لعر�ق تزيد على 30 بليون 

دولر، �صاهمت في تحقيق نمو كبير 

في �لناتج �لمحلي �لإجمالي. 

وقال مجيد جعفر، �لرئي�س �لتنفيذي 

بما  »نفخر  �ل��ه��لل:  نفط  ل�صركة 

��صتثمار�تنا وم�صروعنا من  حققته 

�إقليم  و�صعب  لحكومة  هامة  فو�ئد 

كرد�صتان، ول �صيما من خلل توفير 

توفير  �لوقود عبر  ��صتير�د  تكاليف 

�لكلفة،  �لزهيدة  �لكهربائية  �لطاقة 

�لمزيد  �صخ  من  ذلك  عن  نتج  وما 

�لمزيد  وتحقيق  �ل�صتثمار�ت  من 

من �لفو�ئد �لقت�صادية. وقد جاء هذ� 

�صركة  �أعدته  �لذي  �لمهني  �لتقرير 

ليحدد  مرموقة  عالمية  ��صت�صار�ت 

تو�صعة  وناأمل  �لفو�ئد.  هذه  مدى 

��صتثمار�تنا و�إنتاجنا، و�لم�صي قدمًا 

م�صلحة  فيه  لما  عقدنا  تنفيذ  في 

�لعر�قي  و�ل�صعب  كرد�صتان  �صعب 

ب�صكل عام«.

نفط الهالل ع�سو في »اأفد«

مشروع غاز »نفط الهالل« يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية 
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الجامعة األميركية يف بيروت

لتكون لهم حياة
وتكون حياة أفضل
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بهذه  �أف�ضل«.  حياة  وتكون  حياة،  لهم  »لتكون 

ت�ضتقبلك  �لرئي�ضية  �لبو�بة  على  نة  �ملدوَّ �لعبارة 

�ل�ضنة  هذه  حتتفل  �لتي  بريوت،  يف  �لأمريكية  �جلامعة 

بالذكرى �لـ150 لتاأ�ضي�ضها.

على  �جلمال  �لر�ئع  �لعريق  �لعلمي  �ل�ضرح  هذ�  ينت�ضر 

�ملتو�ضط  �لبحر  على  تطل  بريوت  ر�أ�س  منطقة  يف  بقعة 

بقعة  �جلو  من  �جلامعة  وتبدو  لبنان.  جبل  على  وت�ضرف 

وهي  بريوت.  �بتلعت  �ل�ضمنت  من  �ضحر�ء  و�ضط  خ�ضر�ء 

�أ�ضجار  بينها  و�لنباتات،  �لأ�ضجار  من  �لأنو�ع  مبئات  تزد�ن 

�لتوجيهي  �ملخطط  ز  عزَّ وقد  تاأ�ضي�ضها.  �ضنو�ت  منذ   رة  معمِّ

�جلديد لتطوير �حلرم �جلامعي �لطبيعة �لفريدة لهذ� �حلرم، 

و�ملن�ضاآت  �ملباين  جتديد  مع  �لتاريخي  �لرت�ث  على  و�حلفاظ 

و�عتماد  �لتحتية،  �لبنية  وحتديث  تاأهيلها،  و�إعادة  �لقائمة 

تقنيات كفاءة �لطاقة و�ملياه وتدوير �لنفايات.

تعترب �جلامعة �لأمريكية يف بريوت يف طليعة �جلامعات 

هدف  �لتزمت   1866 عام  تاأ�ضي�ضها  ومنذ  �لعربي.  �لعامل  يف 

و�لأبحاث  �لعلوم  تقدم  يف  و�مل�ضاهمة  �لتعليم  يف  �لتميز 

�أكادميية عالية  و�رتقاء �ضعوب �ملنطقة. وهي تعتمد معايري 

وتلتزم مبادئ �لتفكري �لنقدي �حلر و�حرت�م �لتنوع و�حلو�ر. 

قدر�تهم  ومتكني  طالبها  مفاهيم  تطوير  يف  كبري  دور  ولها 

خمتلف  يف  و�لريادة  �مل�ضوؤولية  وحتمل  �لأمور  تقييم  على 

�ملجالت. وقد تخرج منها عدد كبري من �ل�ضخ�ضيات �لقيادية 

من جميع �لبلد�ن �لعربية وكثري من بلد�ن �لعامل. وهي ت�ضم 

�ليوم نحو 8000 طالب، ن�ضفهم ذكور ون�ضفهم �إناث، وهيئة 

�لفنون  كليات:  �ضت  وفيها  �أ�ضتاذ.   800 نحو  من  تعليمية 

و�لغذ�ئية،  �لزر�عية  �لعلوم  و�لعمارة،  �لهند�ضة  و�لعلوم، 

درجات  ومتنح  �لأعمال.  �إد�رة  �لطب،  �ل�ضحية،  �لعلوم 

�لبكالوريو�س و�ملاج�ضتري و�لدكتور�ه.

ت�ضهد �جلامعة هذه �ل�ضنة برناجمًا حافاًل من �لن�ضاطات 

�حتفاًل بعيدها �لـ150. وتتنوع هذه �لفعاليات من موؤمتر�ت 

وبيئية  �ضحية  توعية  حمالت  �إىل  و�قت�ضادية،  علمية 

فنية،  ومعار�س  وغنائية،  مو�ضيقية  وحفالت  و�جتماعية، 

�لبيئة.  وحماية  �ملجتمع  خلدمة  وم�ضاريع  ريا�ضية،  ودور�ت 

للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  �ضيعقد  �لحتفالت،  هذه  �إطار  ويف 

�جلامعة  يف  �لتا�ضع  �ل�ضنوي  موؤمتره  )�أفد(  و�لتنمية 

حتقيق   :2030 »نحو  ومو�ضوعه  بريوت،  يف  �لأمريكية 

■ �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة يف مناخ متغري«. 
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4 أسباب
لقدرة السعودية

ىلع إنتاج 9.5 جيغاواط
كهرباء متجددة

هل حتقق �ل�ضعودية هدفها �جلديد لإنتاج �لطاقة 

�ملتجددة؟

يف 7 �أيار )مايو( 2016، �أعلن �مللك �ضلمان بن عبد�لعزيز 

جيغاو�ط   9.5 هـو  �لنظيفـة  �لطاقة  لإنتاج  جديدً�  هدفًا 

�ل�ضعودية  »روؤيــة  وفق   ،2023 �ضنة  بحلول  �أوىل  كخطوة 

و�لتنمية  �لإقت�ضادية  �ل�ضوؤون  جمل�س  قدمها  �لتي   »2030

وتركز  �ضلمان.  بن  حممد  �لأمري  �لعهد  ويل  ويل  برئا�ضة 

�لوثيقة على تنويع �لقت�ضاد �ل�ضعودي بعيدً� عن �لتكالية 

على �لنفط.

فقد  �جلد.  حممل  على  �لإعالن  هذ�  �لبع�س  ياأخذ  ل  قد 

 54 �إنتاج  �عتز�مها   2011 عام  �ل�ضعودية  �أعلنت  �أن  �ضبق 

بحلول  �ملتجددة  �لطاقة  من  ميغاو�ط(  �ألف   54( جيغاو�ط 

�ضنة 2032، ما يوؤمن ثلث حاجتها من �لكهرباء. ومل يتحقق 

من ذلك �لهدف خالل خم�س �ضنو�ت �إل 25 ميغاو�ط.

جامعة  يف  �لأو�ضط  �ل�ضرق  ملنطقة  �لطاقة  خبري  لكن 
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نظام �سم�سي لتوليد الكهرباء 

بقدرة 2 ميغاواط على 

�سطح اأحد املباين الرئي�سية 

يف جامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتقنية. وهو ي�سم 

9300 لوحة �سم�سية عالية 

الكفاءة على م�ساحة 1600 

مرت مربع، ويعترب الأكرب 

من نوعه يف ال�سعودية حتى 

الآن. وت�ستخدم الكهرباء 

املنتجة لت�سغيل مرافق احلرم 

اجلامعي. يخف�ض هذا النظام 

النبعاثات الكربونية مبقدار 

1700 طن �سنويًا، ويدعم 

هدف اجلامعة اأن ت�سبح 

معهدًا رائدًا يف علوم وهند�سة 

الطاقة املتجددة

�لتي تتيح لل�ضعودية حتقيق  فما هي �لأو�ضاع �مل�ضتجدة 

هدفها �جلديد؟

دبي  كانت  الأ�سعار:  يف  القيا�سية  الأرق��ام  حتطيم 

�لأوىل يف منطقة �خلليج �لتي �عتمدت مناق�ضات تناف�ضية، 

بعرو�س  �ل�ضم�ضية  �لطاقة  لأ�ضعار  قيا�ضية  �أرقامًا  فحطمت 

بناء كل مرحلة بقدرة 200 ميغاو�ط من جممع �ل�ضيخ حممد 

عر�ضت  �ملا�ضي  �لعام  ففي  �ل�ضم�ضية.  للطاقة  ر��ضد  بن 

»�أكو� باور« �ضعرً� غري مدعوم يقل عن 6 �ضنتات للكيلوو�ط 

�إمار�تي  ـ  �ل�ضنة عر�س كون�ضورتيوم �ضعودي  �ضاعة. وهذه 

�ضعر 3 �ضنتات.

�لعامل  يف  �ل�ضم�ضية  للطاقة  �أ�ضعار  �أدنــى  لي�ضت  هذه 

فح�ضب، بل هي على قدم �مل�ضاو�ة مع �أ�ضعار �لكهرباء �ملولدة 

�لكهرباء  �أ�ضعار  من  و�أدنــى  ــار�ت،  �لإم يف  �لغاز  بو��ضطة 

�ملولدة بحرق �لفحم.

كبار  من  كان  �لذي  د�رغن،  جا�ضنت  �لربيطانية  �أك�ضفورد 

�مل�ضككني يف �لهدف �ل�ضعودي �ل�ضابق، يعترب �أن �لظروف 

يف  قال  وهو  متامًا.  خمتلفًا  �لآن  �لو�ضع  جتعل  �جلديدة 

�جلديد  �لهدف  �إن   CleanTechnica موقع  مع  مقابلة 

و�إذ�  يتحقق.  و�ضوف  للتحقيق،  قابل  عقالنية«  »�لأكــر 

�ضنة   بحلول  �لأوىل  �لعرو�س  جولة  وفق  �مل�ضاريع  �أجنزت 

2018، ف�ضيتم تركيب مع معدله 1600 ميغاو�ط من �لقدرة 

�جلديدة كل �ضنة ملدة �ضت �ضنو�ت.

خطوة  جمرد  هي  جيغاو�ط   9.5 قدرة  �إن  د�رغن  يقول 

�حلا�ضلة  و�لتغري�ت  عقود،  عدة  �ضي�ضتمر  لتحول  �أوىل 

�لنظيفة.  �لطاقة  �إىل  �لآن  للتحول  منا�ضبًا  �لـوقت  جتعل 

منذ  نعرفها  كنا  �لتي  �ل�ضعودية  لي�ضت  »هذه  وي�ضيف: 

من  يبد�أ  �أن  يجب  �لتغيري  �أن  يعترب  فهو  قليلة«.  �ضنو�ت 

�لقمة، ومبا �أن �لتبني �جلديد للطاقة �ملتجددة ياأتي مبا�ضرة 

من ويل ويل �لعهد حممد بن �ضلمان، فاإن �لتغيري ممكن.
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وقد حتققت �لأ�ضعار �ملنخف�ضة، جزئيـًا، نتيجة �ملناق�ضات 

تعرفات  من  بدًل  �تباعها  �ل�ضعودية  وباإمكان  �لتناف�ضية. 

�لطاقة  �ضناعة  ��ضتقر�ر  زعزعت  �لتي  �لعالية،  �لتغذية 

�ل�ضم�ضية يف �أملانيا و�إ�ضبانيا يف �لبد�ية، ما جعل �حلكومات 

�لالحقة تتخلى عنها.

املطورين  ط��ائ��ع  ب��ن  ال�سعودية  ال�����س��رك��ات 

�ضعودية  �ضركات  كانت  ال�سم�سية:  للطاقة  الإقليمين 

هيئة  م�ضروع  يف  عطاء�ت  بتقدمي  �لفائزة  �ملجموعات  �ضمن 

عبد�للطيف  �ضركة  قدمت  �ل�ضنة،  هذه  دبي.  وكهرباء  مياه 

 FRV مع  كون�ضورتيوم  يف  �ل�ضعودية،   )ALJ( جميل 

 2015 عام  ��ضرتتها  �لتي  �ل�ضم�ضية  للكهرباء  �لفرن�ضية 

يف  �لثالثة  للمرحلة  عرو�س  �أدنى  �لإمار�تية،  و»م�ضدر« 

باأدنى  �ل�ضم�ضية  للطاقة  عاملية  قيا�ضية  �أرقامًا  حمطمة  دبي، 

�ضعر يف �لعامل على �لإطالق هو 3 �ضنت للكيلوو�ط.

�أرقامًا  �ل�ضعودية  »�أكو�باور«  حطمت  �ملا�ضي،  �لعام  ويف 

حممد  �ل�ضيخ  جممع  من  �لثانية  للمرحلة  دبي  يف  قيا�ضية 

 2015 عام  �ل�ضم�ضية  للكهرباء  مدعوم  �ضعر  باأدنى  ر��ضد  بن 

�إىل  حديث  ويف  �ضاعة.  كيلوو�ط  لكل  �ضنت   5.85 وهــو 

�ضركة  يف  �ل�ضريك  جيغر،  �ضتيفن  قال   CleanTechnica
»�إينوفا« �لأمريكية لال�ضتثمار و�ملدير �ل�ضابق يف »م�ضدر«: 

»لقد بنت �أكو�باور منوذجًا جتاريًا قويًا ميكنها من �حل�ضول 

على ر�أ�س مال بفو�ئد جذ�بة. هم مكافحون جدً� ومندفعون 

بادي  �لتنفيذي  ورئي�ضها  �للعبة.  هذه  �متالك  ويريدون  جدً� 

بادماناثان قائد ممتاز«.

موؤات  متويل  على  الآن  حت�سل  ال�سم�سية  الطاقة 

مثل البرتول: يعترب د�رغن وجيغـر �أن هذه �لأ�ضعار �ملتدنية 

ممكنة، جزئيًا، لأن قطاع �لطاقة �ل�ضم�ضية يف �ل�ضعودية بات 

يح�ضل على متويل يتعادل مع معدلت متويل قطاع �لنفط.

قطاع  على  تهيمن  �خلليج،  منطقة  »يف  د�رغن:  يقول 

من  قوي  دعم  وهناك  �لدولة.  متلكها  وطنية  �ضركات  �لنفط 

�حلكومات لتطوير م�ضاريع �لطاقة. وهذ� �لتمويل �ملنخف�س 

�لكلفة يتطور �أي�ضـًا يف قطاع �لطاقة �ل�ضم�ضية. وما �ضهدناه 

يف دبي نتيجة لذلك هو حتطيم �لطاقة �ل�ضم�ضية لالأ�ضعار، �إذ 

باتت كهرباوؤها �أرخ�س من �لكهرباء �ملولدة بالفحم«.

�أزمة  �خلليج  بلد�ن  تو�جه  اآتية:  النفط  نهاية  اأن  وا�سح 

�لنفط  �أ�ضعار  على  �لتام  �ضبه  �عتمادها  نتيجة  �قت�ضادية 

�ملنهارة. ويف مقال بعنو�ن »�لغروب �لطويل ل�ضركات �لنفط 

�لكربى« حذرت �ضحيفة »فاينن�ضال تاميز« �لربيطانية، �لتي 

�أن  من  �لأحفوري،  �لوقود  �ضناعة  على  خا�س  ب�ضكل  تركز 

منتجيه يو�جهون م�ضتقباًل من �لتدهور �لبطيء �ملتو��ضل.

عندما �أعلنت �ل�ضعودية هدفها �لأول للطاقة �ملتجددة عام 

وهو  جيغاو�ط،   50 �لعامة  �ضبكتها  على  �لطلب  كان   ،2011

يرتفع بن�ضبة 8 يف �ملئة �ضنويًا. وتعتمد �ل�ضعودية كليًا على 

حرق نفطها لتوليد �لكهرباء، �لن�ضف من غاز �لآبار �مل�ضتعل 

و�لبقية من �لديزل و�لنفط �خلام وزيت �لوقود �لثقيل.

�أن  �ل�ضعودية  على  يحتم  �ملايل  »�ل�ضغط  جيغر:  يقول 

ذلك  تفعل  و�أن  �ل�ضناعات،  جميع  يف  حقيقيًا  تنوعًا  تبني 

■ خالل فرتة زمنية ق�ضرية«. 

لرتكيب  اإلكرتيك«  »جرنال  �سركة  مع  اتفقت  اأنها  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  اأعلنت 

توربينة رياح تولد الكهرباء يف حمطة طريف التابعة لأرامكو يف �سمال غرب الباد.

تبلغ قدرة التوربينة 3.3 ميغاواط، و�ستكون اخلطوة النموذجية الأوىل يف خطة 

باأهدافها  والوفاء  الطاقوي  مزيجها  يف  الرياح  طاقة  ح�سة  لتو�سيع  ال�سعودية 

الوطنية اجلديدة املتعلقة بالطاقة املتجددة. فبموجب »روؤية ال�سعودية 2030« 

لتنويع القت�ساد الوطني اأبعد من النفط، �سيتم تركيب 9.5 جيغاواط من الطاقة 

املتجددة كخطوة اأوىل بحلول �سنة 2023.

التي   »2.75  �  120« اجلديدة  للتوربينة  تركيب  عملية  اأول  هذه  و�ستكون 

طورتها جرنال اإلكرتيك خ�سي�سًا ملاءمة الظروف املناخية يف اخلليج.

  GE تركب أول توربينة رياح يف السعودية

قوية  مبقومات  متتعنا  من  �لرغم  »على 

وطاقة  �ل�ضم�ضية  �لطاقة  ــال  جم يف 

�أننا ل منلك حتى �لآن قطاعًا  �إل  �لرياح، 

�ملتجدّدة.  �لطاقة  جمــال  يف  مناف�ضًا 

يرتفع  �أن  �ملتوقع  من  نف�ضه،  �لوقت  ويف 

للطاقة  �ملحلي  �ل�ضتهالك  م�ضتوى 

 .2030 �ضنة  بحلول  �أ�ضعاف  ثالثة 

جيغاو�ط   9.5 �إ�ضافة  ن�ضتهدف  لذلك 

�ملحّلي  �لإنتاج  �إىل  �ملتجددة  �لطاقة  من 

�أوىل،  كمرحلة   2030 �ضنة  بحلول 

كبرية  ن�ضبة  توطني  ن�ضتهدف  كما 

�ملتجددة  �لطاقة  قيمة  �ضل�ضلة  مــن 

�ل�ضل�ضلة  تلك  وت�ضمل  �قت�ضادنا،  يف 

و�لت�ضنيع  و�لتطوير  �لبحث  خطو�ت 

وغريها.

جمال  يف  للنجاح  �ملقومات  كل  منتلك 

�ملدخالت  من  �بتد�ًء  �ملتجددة،  �لطاقة 

و�لبرتوكيماويات،  �ل�ضيليكا  مثل 

�ل�ضعودية  �ضركاتنا  متتلكه  مبا  و�نتهاء 

�أ�ضكال  �إنتاج  يف  قوية  خربة  من  �لر�ئدة 

�إطــارً�  �ضن�ضع  لذلك  �ملختلفة.  �لطاقة 

قانونيًا وتنظيميًا ي�ضمح للقطاع �خلا�س 

�لطاقة  قطاع  يف  و�ل�ضتثمار  بامللكية 

من  ــالزم  �ل �لتمويل  ونوّفر  �ملتجددة، 

خالل عقد �ضر�كات بني �لقطاعني �لعام 

لتحقيق  �ل�ضناعة،  جمال  يف  و�خلا�س 

�ل�ضناعة  هــذه  يف  �لتقّدم  من  �ملزيد 

حتتاج  �لتي  �ملهار�ت  من  قاعدة  وتكوين 

�إليها. و�أخريً�، �ضنتوىل �ضمان تناف�ضية 

حترير  خالل  من  �ملتجددة  �لطاقة  �ضوق 

و�ضنطرح  تدريجيًا،  �ملحروقات  �ضوق 

مبادرة �مللك �ضلمان للطاقة �ملتجددة«.

من �ثيقة »ر�ؤية اململكة 

العربية ال�سعودية 2030«

سوق للطاقة املتجددة يف رؤية السعودية 2030
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ريا�ض �سعباني )�جلز�ئر(

�لقت�ضادية  �ل�ضاحة  على  طــر�أت  �لتي  �لتغري�ت 

�لنفطية  �لــدول  م�ضت  و�لتي   ،2015 عام  �لعاملية 

لإيجاد  �لتحرك  �حلكومات  من  �لعديد  �ألزمت  خا�س،  ب�ضكل 

�لطاقات  قطاع  تطوير  خالل  من  �لطاقة  ل�ضتد�مة  حلول 

�لبرتول،  بعد  ما  مرحلة  �إىل  رويدً�  يتجه  فالعامل  �ملتجددة. 

�أمنها  �ضمان  �إىل  ت�ضارع  �لتي  �لدول  �أدركتها  حتمية  وهذه 

للنفاد،  �لقابلة  غري  �لطبيعية  باملو�رد  �ملرتبط  �لطاقوي 

خ�ضو�ضًا �لطاقة �ل�ضم�ضية وطاقة �لرياح.

تعترب  �لتي  �جلز�ئر،  �ضلكته  �لذي  نف�ضه  �لتوجه  هو  وهذ� 

 10 �أكرب  و�ضمن  �لطبيعي  للغاز  منتجة  دول   5 �أكرب  �ضمن 

دول منتجة للنفط، ويعتمد �قت�ضادها بن�ضبة �ضبه كلية على 

عائد�ت �ملحروقات �لتي ت�ضكل 95 يف �ملئة من حجم �ل�ضادر�ت 

و60 يف �ملئة من �ملو�زنة �لعامة.

�ملتجددة،  �لطاقة  م�ضادر  من  هائل  بخز�ن  �جلز�ئر  تنعم 

�إذ �إن مناطقها �ل�ضحر�وية �ل�ضا�ضعة �لتي ترتبع على م�ضاحة 

�ضاعة   3600 بنحو  حتظى  مربع  كيلومرت  مليوين  من  �أكر 

تفوق  �لتي  �لرياح  طاقة  ذلك  �إىل  �أ�ضف  �ل�ضنة.  يف  ت�ضمي�س 

خ�ضو�ضًا  �ملناطق،  بع�س  يف  �لثانية  يف  �أمتار   7 �ضرعتها 

مزرعة الرياح يف ولية اأدرار 

يف اجلنوب حيث اأحد اأقوى معابر 

الرياح يف العامل 

الجزائر تتوجه
إلى الطاقات 

املتجددة

27٪ من مزيج الطاقة سنة 2030
32 ألف ميغاواط لالستهالك والتصدير
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مع تدهور أسعار املحروقات يف السوق العاملية والطلب املتزايد 
ىلع الطاقة يف السوق الداخلية، تتجه الجزائر إلى تحقيق انتقال 

طاقوي يمكنها من تحقيق أمن الطاقة ويضمن الوفاء بالتزاماتها 
التعاقدية مع شركائها، خصوصًا ما يتعلق بتموين السوق األوروبية 

بالبترول والغاز، وذلك من خالل تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير 
الطاقات املتجددة وجعله أولوية وطنية

�لرياح يف  �أقوى معابر  �أحد  �أدر�ر يف �جلنوب حيث  يف ولية 

وطاقة  �ل�ضدود،  من  �ملائية  للطاقة  �إمكانات  وهناك  �لعامل. 

�لطاقات  من  وغريها  �حليوية،  �لكتلة  وطاقة  �لأر�س،  جوف 

�لبديلة �لتي تعد �ضديقة للبيئة وذ�ت جدوى �قت�ضادية.

�مل�ضتد�مة  �لطاقة  م�ضادر  يف  �ملتنوعة  �لمكانات  هذه 

مقارنة  متاأخرة  �أنها  �إل  نائمًا.  عمالقًا  �جلز�ئر  من  جتعل 

وقد  و��ضتخد�مها.  �إنتاجها  جمال  يف  �جلو�ر  دول  ببع�س 

�إىل و�ضع �ضيا�ضات  تد�ركت �حلكومة �لأمر موؤخرً� و�ضارعت 

للنهو�س بهذ� �لقطاع وتطويره وت�ضجيع �ل�ضتثمار فيه.

طاقة شمس ورياح
عبد�لعزيز  �جلز�ئري  �لرئي�س  دعا   2016 )فرب�ير(  �ضباط  يف 

»�لربنامج  تنفيذ  على  �لعمل  �إىل  �لوزر�ء  جمل�س  بوتفليقة 

�لوطني لتطوير �لطاقات �ملتجددة« �لذي �ضادق عليه جمل�س 

�لوزر�ء يف �أيار )مايو( 2015، وجعله �أولوية وطنية، ��ضتجابة 

لتفعيل  �جلديدة  و�لتوجهات  �لر�هنة  �ملرحلة  ملقت�ضيات 

�لقت�ضاد �لوطني. 

من  ميغاو�ط  �ألــف   32 توليد  �إىل  �لربنامج  هذ�  يطمح 

وطاقة  �ل�ضم�ضية  كالطاقة  متجددة  م�ضادر  من  �لكهرباء 

�آلف  و10  �ملحلية  لل�ضوق  ميغاو�ط  �ألف   22 منها  �لرياح، 

ميغاو�ط للت�ضدير، خ�ضو�ضًا �إىل �أوروبا. وهذ� ميثل �ضعفي 

�إنتاج �جلز�ئر حاليًا من �لكهرباء ونحو 27 يف �ملئة من �لإنتاج 

�إىل  ت�ضل  با�ضتثمار�ت  وذلك   .2030 �ضنة  �ملتوقع  �لإجمايل 

120 بليون دولر.

�ضيارة  مليون  لتحويل  خمططًا  �أي�ضًا  �لربنامج  وي�ضمل 

و20 �ألف حافلة تدريجيًا �إىل ��ضتهالك �لغاز �لطبيعي �مل�ضال، 

م�ضكن  �ألف   100 لنحو  �حلر�ري  �لعزل  م�ضاريع  جانب  �إىل 

عمل.  فر�ضة  �ألف   180 نحو  �مل�ضاريع  هذه  و�ضتخلق  �ضنويًا. 

وقد عملت �لدولة على �إدر�ج تخ�ض�ضات لتاأهيل مو�رد ب�ضرية 

ونخب من �أجل تنفيذ �ملر�حل �لتي يتطلبها �لربنامج، كما مت 

�لنخب  هذه  تكوين  يف  متخ�ض�ضة  معاهد  فتح  عن  �لإعالن 

معد�ت  �ضناعة  جمال  يف  ر�ئــدة  موؤ�ض�ضات  مع  بال�ضر�كة 

�لطاقة �ملتجددة.

ت�ضعى �جلز�ئر من خالل تنفيذ �لربنامج �لوطني لتطوير 

�لطاقات �ملتجددة �إىل �ضمان ��ضتمر�رية �ل�ضتقالل �لطاقوي 

م�ضاريع  حميط  يف  �قت�ضادية  تنموية  ديناميكية  وبعث 

�لطاقة  ��ضتهالك  خف�س  �لأهد�ف  و�ضمن  �ملتجددة.  �لطاقة 

بن�ضبة 9 يف �ملئة بحلول �ضنة 2030، ما يتيح �قت�ضاد 63 مليون 

دولر.  بليون   42 تفوق  مبالغ  و��ضرتجاع  للنفط  مكافئ  طن 

�لغاز  من  مكعب  مرت  بليون   300 باقت�ضاد  �ملخطط  وي�ضمح 

خالل �لفرتة بني 2021 و2030 يتم توجيهها نحو �لت�ضدير.

كلفة أقل
ي�ضكل �لنتقال �لطاقوي يف �جلز�ئر مطلبًا للخرب�ء و�ملهتمني 

�لعتبار  يف  �لأخــذ  �إىل  دعو�  �لذين  �لقت�ضادي،  بال�ضاأن 

�جلدوى �لقت�ضادية و�ملردودية �لتي جتنيها �جلز�ئر من هذ� 

�مل�ضتد�مة  �لطاقات  يف  �ل�ضتثمار  �أن  يوؤكدون  وهم  �لنتقال. 

غري  �لأحفورية  �لطاقة  م�ضادر  يف  �ل�ضتثمار  من  كلفة  �أقل 

�لتقليدية، كالغاز �ل�ضخري �لذي �أعلنت �جلز�ئر �ضابقًا نيتها 

ل�ضتغالله  خمزونه  وتقييم  عنه  �لتنقيب  جتربة  خو�س  يف 

��ضتغالل  كلفة  �أن  �إىل  �خلرب�ء  تقدير�ت  وت�ضري  م�ضتقباًل. 

�لغاز  ��ضتغالل  كلفة  من  مر�ت  خم�س  �أقل  �ملتجددة  �لطاقات 

حيث  �لنووية،  �لطاقة  توليد  من  مر�ت  �أربع  و�أقل  �ل�ضخري، 

ن�ضف  معدله  ما  �مل�ضتد�مة  �لطاقة  من  كيلوو�ط  �إنتاج  يكلف 

دولر فقط.

عملت  �ملتجددة،  �لطاقة  قطاع  يف  �ل�ضتثمار  ولت�ضجيع 

و�لأجانب  �جلز�ئريني  �مل�ضتثمرين  منح  على  �ل�ضلطات 

عمل  يف  �لطاقة  كفاءة  مفهوم  �إدر�ج  ومت  وت�ضهيالت.  حو�فز 

جتربة  خا�س  �لذي  �لزر�عة  قطاع  خ�ضو�ضًا  �لقطاعات،  كل 

لإنتاج  �ل�ضم�ضية  �لألو�ح  ��ضتخد�م  خالل  من  �ملجال  هذ�  يف 

�لكهرباء و�ل�ضقي يف �ملناطق �ل�ضحر�وية �ملعزولة، �إ�ضافة �إىل 

قطاعات �أخرى كالنقل و�ل�ضناعة و�ل�ضكن.

�جلز�ئريني  �مل�ضتثمرين  �إىل  دعـوة  �جلز�ئر  �أطلقت  وقد 

خالل  �مل�ضتد�مة،  �لطاقة  قطاع  يف  لال�ضتثمار  و�لأجانب 

و�لفعالية  �ملتجددة  للطاقات  �لأوروبــي  ـ  �جلز�ئري  �ملنتدى 

�لعا�ضمة  يف   2016 )مايو(  ــار  �أي يف  عقد  �لــذي  �لطاقوية 

�لذي  �حلايل  �لربنامج  تدعيم  �حلكومـة  وتعتزم  �جلز�ئرية. 

يت�ضمن �إجنـاز 15 حمطـة لإنتاج �لكهرباء بالطاقـة �ل�ضم�ضية 

و�له�ضـاب  �جلنوب  وليات  يف  �لرياح  بطاقـة  حمطـات  و4 

■ �لعليا. 

الجزائر ضمن أكبر 

5 دول منتجة 

للغاز الطبيعي 

وضمن أكبر 10 

دول منتجة 

للنفط، ويعتمد 

اقتصادها بنسبة 

شبه كلية 

على عائدات 

المحروقات التي 

تشكل 95 في 

المئة من حجم 

الصادرات و60 

في المئة من 

الموازنة العامة.



عزة عبدالمجيد )عّمان(

تكنولوجيات  يف  �ل�ضريع  �لعاملي  �لتطور  وقع  على 

على  �لأردن  يعمل  �ل�ضلبة،  �لنفايات  معاجلة 

تنفيذ م�ضاريع للتخل�س من نفاياته �ملتز�يدة باأ�ضاليب تتيح 

توليد �لطاقة منها.

�أمانة عّمان جمع ما يقارب 3000 طن يوميًا من  وتتوىل 

ي�ضكل  ما  لها،  تابعة  منطقة  ع�ضرين  من  �ل�ضلبة  �لنفايات 

�ملناطق  يف  �أما  �لبالد.  نفايات  حجم  من  �ملئة  يف   50 نحو 

وز�رة  ��ضر�ف  يف  �لنفايات  بجمع  �لبلديات  فتقوم  �لأخرى، 

�ل�ضوؤون �لبلدية و�لقروية، ونقلها �إىل مكبات حملية، ومنها 

مكب �لأكيدر يف �إربد و�حل�ضينيات يف �ملفرق و�حلمرة يف 

معاجلة  �لبيئة  وز�رة  وتتوىل  �لكرك.  يف  و�للجون  �ل�ضلط 

نحو  يبعد  �لذي  �ضو�قة  مركز  يف  و�ل�ضامة  �خلطرة  �لنفايات 

125 كيلومرتً� جنوب عمان.

يف  �لبيئة  م�ضت�ضار  �لن�ضور،  زيدون  �ملهند�س  ويوؤكد 

من  �لنفايات  باإد�رة  �لعملي  �لهتمام  �لكربى،  عّمان  �أمانة 

وتوريدها  �إز�لتها  حاليًا  تت�ضمن  مرحلية،  خطط  خالل 

�لأر�س  باطن  يف  خاليا  بتغليف  وذلك  �ضحي.  مطمر  �إىل 

�أو تدوير ما  �لنفايات لحقًا يف توليد �لطاقة  لال�ضتفادة من 

ميكن �إعادة ت�ضنيعه. وي�ضيف �أن معاجلة �لنفايات �ل�ضلبة  

وميز�نياتها،  �لأردنية  �لبلديات  عمل  من  كبريً�  حيزً�  تاأخذ 

بحيث قد يوؤثر ذلك ب�ضورة �ضلبية على خدمات �أخرى مثل 

�ملياه و�ل�ضحة.

كهرباء من مكّب مغلق
عام 2003 �أغلقت �أمانة عّمان مكب �لر�ضيفة �لرئي�ضي �لو�قع 

يربط  �لذي  �ل�ضريع  �لطريق  من  بالقرب  �ضياح  �أبو  قرية  يف 

مدينة عمان بالزرقاء، وذلك ب�ضبب �آثاره �ل�ضلبية و�نبعاثات 

�لدخان  وكان  للتخمر.  نتيجة  �لكريهة  و�لرو�ئح  �لغاز�ت 

يحجب  ويكاد  �جلو  يف  يت�ضاعد  �لنفايات  حرق  من  �لناجت 

ب�ضبب  �جلوفية  للمياه  تلوث  ح�ضل  كما  �ل�ضريع،  �لطريق 

عدم مطابقة �ملكب  للمو��ضفات �لعاملية.

�إن �لعمل يف مكب �لر�ضيفة مل  ويقول �ملهند�س �لن�ضور 

يتوقف باإغالقه، »فقد حتول �إىل م�ضروع فريد من نوعه يف 

�لعامل �لعربي، بتغليفه من �أجل �إنتاج �لطاقة �لكهربائية من 

�لغاز �مل�ضتخرج منه عرب �آبار �أن�ضئت يف د�خله«. وقد �ختار 

منوذجًا  ليكون  �مل�ضروع  هذ�  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 

يف دول �لعامل �لنامي لتطبيقات �آلية �لتنمية �لنظيفة.

منا�ضفة  �ململوكة  �لأردنية،  �حليوي  �لغاز  �ضركة  وكانت 

�ملركزية،  �لكهرباء  توليد  و�ضركة  �لكربى  عمان  �أمانة  بني 

وبعد �إن�ضاء م�ضنع �لغاز �حليوي يف منطقة مكب �لر�ضيفة 

تنفذ يف 
األردن مشاريع 
الستخراج الغاز 
وتوليد الطاقة 

من نفايات 
العاصمة

ال�سورة: 

مطمر الغباوي ال�سحي

نفايات عّمان 
كهرباء من املطامر
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نظام ل�ستخراج غاز امليثان

من اآبار يف مطمر 

الغباوي، ل�ستخدامه

يف توليد الكهرباء

�ملكونات  ��ضتغالل  م�ضـروع  بتنفيذ  قامت   ،1999 عــام 

طنًا   60 بطاقة  �مل�ضدر  من  �ملف�ضولة  للنفايات  �لع�ضوية 

يوميًا. و�عُتمدت يف ذلك طرق حديثة للحوؤول دون �نبعاث 

�آبار  خالل  من  �لغاز  �ضحب  طريق  عن  �لدفيئة،  ــاز�ت  غ

ومعاجلته لإنتاج �لكهرباء منذ �لعام 2004.

�لكهرباء  من  ميغاو�ط   550 نحو  �ضهريًا  �ل�ضركة  وتنتج 

�أن  �إل  �ملكب.  يف  فعالة  بئرً�  من33  �مل�ضتخرج  �لغاز  بو��ضطة 

�لن�ضور يقول �إن تلك �لكميات تقل عما كانت يف بد�ية تنفيذ 

مكب  لأن  �لغاز  من  كبرية  كميات  �ضياع  ب�ضبب  �مل�ضروع، 

�لر�ضيفة مل يوؤ�ض�س وفقًا ملعايري هند�ضية و�ضحية.

مطمر حديث بمواصفات عاملية
�لر�ضيفة، بد�أ �لعمل عام 2003 على  �إغالق مكب  تز�منًا مع 

خاليا  تغليف  خالل  من  �ل�ضحي،  �لغباوي  مطمر  �إن�ضاء 

جمع �لنفايات على �أر�س م�ضاحتها ثالثة ماليني مرت مربع 

بعد  �ملوقع  �ختيار  مت  عّمان.  �ضرق  كيلومرتً�   25 نحو  تبعد 

�إجر�ء در��ضات فنية للتاأكد من تقليل �لأثر �لبيئي �لناجم عن 

خ�ضو�ضًا  و�حدة،  بقعة  يف  كبرية  بكميات  �لنفايات  جتميع 

�أن �لرتبة �ضنفت على �أنها ذ�ت نفاذية قليلة. ويتميز موقع 

فيه  روعي  وقد  �ل�ضكنية،  �ملناطق  عن  ببعده  �جلديد  �ملطمر 

�لعاملية  باملو��ضفات  �ل�ضرت�ضاد  مع  �ل�ضائدة،  �لرياح  �جتاه 

يف  �حليوي  و�لتنوع  �لطبيعية  �ملــو�رد  حماية  تر�عي  �لتي 

�ملنطقة �ضبه �ل�ضحر�وية.

ثالث  �إىل  يوميًا  جمعها  يتم  �لتي  �لنفايات  تر�ضل 

حمطات حتويلية د�خل عمان. ويتم تفريغها د�خل مكاب�س 

�ملطمر  �إىل  تنقلها  �ضخمة  �ضاحنات  يف  تعباأ  ثم  كهربائية، 

�أمانة  وت�ضّغل  م�ضبق.  فرز  دون  من  بالرت�ب،  تطمر  حيث 

مناطق  من  �لنفايات  جمع  يف  عامل   4500 من  �أكر  عّمان 

خمتلف  من  حاوية  �ألف   25 من  �أكر  وزعت  وقد  �لعا�ضمة، 

�لأحجام لتخزينها قبل نقلها �إىل �ملحطات �لتحويلية.

لتجميع  خاليا  ت�ضع  �إن�ضاء  �لغباوي  م�ضروع  يت�ضمن 

�لنفايات، مع نظام لت�ضريف ع�ضارتها يف قاع �خللية �لتي 

�ملياه  �إىل  للملوثات  ت�ضرب  �أي  ملنع  �لأ�ضفل  من  تغليفها  يتم 

�ملعتمدة  باملو��ضفات  �ل�ضدد  هذ�  يف  وُي�ضرت�ضد  �جلوفية. 

لدى منظمة �ل�ضحة �لعاملية.

 13 من  �أكر  وتخزين  خاليا  �أربــع  �إن�ضاء  �لآن  حتى  مت 

باأنها  �خللية  �لن�ضور  وي�ضف  �لنفايات.  من  طن  مليون 

»مفاعل بيولوجي« على عمق ع�ضرة �أمتار، يرتفع م�ضتوى 

ــس  �لأر� م�ضتوى  فــوق  ــرتً�  م  15 من  ــر  لأك فيه  �لنفايات 

تغلف  مربع.  مرت  �ألف   120 تبلغ  م�ضاحة  عرب  �لطبيعي 

�لنفايات،  حتلل  عن  �لناجمة  �لغاز�ت  �نبعاث  ملنع  �خلاليا 

جلمع  �آبار  حفر  مع  تفريغها،  فور  بالأتربة  طمرها  يتم  �لتي 

�مل�ضببة  �لغاز�ت  من  وهو  �مليثان،  ويعترب  �ملتولدة.  �لغاز�ت 

لالحتبا�س �حلر�ري، من �أهم �لغاز�ت �لتي تتولد يف �خللية، 

حاليًا  حرقه  ويتم  �لطبيعي،  �لغاز  مكونات  �أهم  من  �أنه  كما 

يف  �أثره  لتخفيف  لل�ضيطرة  يخ�ضع  ونظام  حارقة  بو��ضطة 

�لغالف �جلوي. وتعمل �أمانة عّمان على م�ضروع لال�ضتفادة 

من �مليثان �مل�ضتخرج من �خلاليا لتوليد �لطاقة �لكهربائية، 

وقد مت طرح عطاء لتنفيذه.

تزودها  بحيث  خا�ضة  �ضركات  مع  �لأمــانــة  و�تفقت 

يف  حظرية  لها  �أن�ضاأت  �لتي  للتدوير،  �لقابلة  بالنفايات 

تدوير  م�ضاريع  هناك  ولي�ضت  لتجميعها.  �ملطمر  منطقة 

تدوير  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  بع�س  وت�ضري  �لبالد،  يف  و��ضعة 

حماولت  ثمـة  ولكـن  �ملئة.  يف   5 ن�ضبة  يتجـاوز  ل  �لنفايات 

من  �لنوعية  جيدة  �أ�ضمدة  لإنتاج  �خلا�س  �لقطـاع  يف 

■ �لنفايات �لع�ضويـة. 
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مصادرة األراضي، ممارسات العنف ىلع املزارعين، 

الخناق املفروض ىلع وصولهم إلى األسواق الخارجية، 

إغراق األسواق الفلسطينية باملنتجات اإلسرائيلية 

املدعومة، تركيز مشاريع املساعدات األجنبية ىلع 

الزراعة املعدة للتصدير، عوامل أدت مجتمعة إلى 

تقهقر الزراعة واإلنتاج املوجه لتغطية االحتياجات 

املحلية يف األراضي املحتلة

الزراعة الفلسطينية
تحت وطأة االحتالل

هاجر العايدي

زعزع �لحتالل �لإ�ضر�ئيلي و�حل�ضار �لذي يفر�ضه 

فل�ضطني.  يف  و�لزر�عي  �لغذ�ئي  �لنظام  �أ�ض�س 

�آمنني  غري  �ملحتلة  �لأر��ضي  �ضكان  من  �ملئة  يف   33 فبات 

غذ�ئيًا، ينفقون نحو 35 يف �ملئة من دخلهم على �لغذ�ء، ما 

ي�ضكل �أكرب ح�ضة من �إنفاقهم �لنقدي.

��ضتري�د  على  كبري  ب�ضكل  حاليًا  �ملحتلة  �لأر��ضي  تعتمد 

ب�ضكل  �لغذ�ء  �إنتاج  تقل�س  وقد  �لأ�ضا�ضية.  �لغذ�ئية  �ملو�د 

من  �ملئة  يف   19 بنحو  ت�ضاهم  �لزر�عة  كانت  فبعدما  حاد. 

 5.6 �إىل  �لن�ضبة  هبطت   ،1987 عام  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 

يف �ملئة عام 2012. ويرجع ذلك �أ�ضا�ضًا �إىل م�ضادرة �إ�ضر�ئيل 
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قطاع غزة ال�سفة الغربية

�ضد  �مل�ضتوطنون  ميار�ضها  �لتي  �لعنف  و�أعمال  لالأر��ضي، 

�إىل  �لو�ضول  �إمكانات  وتقييد  �لفل�ضطينيني،  �ملز�رعني 

�ملو�رد و�لأ�ضو�ق.

�لفل�ضطينيني  �ملز�رعني  �ضغار  قدرة  �لحتالل  يعيق 

�ملدخالت  منها  ي�ضرتون  �لتي  �لأ�ضو�ق  �إىل  �لو�ضول  على 

�لغربية،  �ل�ضفة  يف  منتجاتهم.  فيها  ويبيعون  �لزر�عية 

�لتفتي�س  نقاط  من  �ضل�ضلة  �لحتالل  �ضلطـات  ثبتت 

�ملنتجات،  ونقل  �لتحرك  تعيق  �لتي  �ملحظورة  و�لأماكن 

و�لتخزين  �لنقل  كلفـة  ويزيد  �لو�ضول  تاأخري  �إىل  يوؤدي  ما 

وخ�ضائر �لغذ�ء. 

�ملنتجات  ينقلون  �لذين  �لفل�ضطينيني  على  وُيفر�س 

من  ت�ضاريح  على  �حل�ضول  �لغربية  �ل�ضفة  �ضمن  �لزر�عية 

�جلي�س �لإ�ضر�ئيلي.

منافسة غير متكافئة
�لعالقات  ب�ضاأن   1994 للعام  باري�س  بروتوكول  ر�ضخ 

�إ�ضر�ئيل على جميع �حلدود �خلارجية  �لقت�ضادية �ضيطرة 

�لقطاع  تر�جع  �لتنفيذ،  حيز  دخوله  ومنذ  �لغربية.  لل�ضفة 

�لزر�عي �لفل�ضطيني و�زد�د �لعتماد على �ملنتجات �لغذ�ئية 

�لإ�ضر�ئيلية و�لأجنبية. 

�ملتكافئـة  غري  �لقوة  عالقـة  �لحتالل  �ضلطـات  و��ضتغلت  

�لأر��ضي  �إىل  ت�ضدرها  �لتي  �ملنتجات  كمية  لتعظيم  هـذه 

�لفل�ضطينية �ملحتلة وتقليل �لكمية �لتي ت�ضتوردهـا منها. 

�لعجز  منا  باري�س،  وبروتوكول  �أو�ضلو  �تفاق  توقيع  ومنذ 

�لتجـاري �لفل�ضطيني مع �جلانب �لإ�ضر�ئيلي ب�ضكل حاد، 

بليون   2.84 �إىل   1995 �لعـام  يف  دولر   ملـيون   922 من 

دولر يف 2010.

كبري،  ب�ضكل  مدعوم  �لإ�ضر�ئيلي  �لــزر�عــي  �لقطاع 

عجز  وي�ضمن  ن�ضبيًا  متدنية  �لأ�ضعار  على  يحافظ  ما 

�لو�رد�ت  مناف�ضة  عن  �لفل�ضطينيون  ينتجه  �لذي  �لغذ�ء 

�لإ�ضر�ئيلية  �لغذ�ئيـة  �ملنتجات  من  وكثري  �لإ�ضر�ئيلية. 

�لتي تباع يف �أ�ضو�ق �ل�ضفة �لغربية تزرع ب�ضكل غري قانوين 

و�دي  يف  م�ضروقة  �أر��ــس  على  كبرية  �ضناعية  مز�رع  يف 

�لأردن، ي�ضتغلها م�ضتوطنون يح�ضلون على دعم كبري من 

حكومتهم. 

يف �ملقابل، تخلى �لفل�ضطينيون عن كثري من مز�رعهم 

قدرتهم  لعدم  مماثل،  دعم  على  حت�ضل  ل  �لتي  �ل�ضغرية 

على �ملناف�ضة.

مانحة  دولية  هيئات  �إىل  كثرية  �نتقاد�ت  وجهت  وقد 

ل  ما  »ي�ضتهلكو�  لكي  �لفل�ضطينيني  توجيهها  ب�ضبب 

وكجزء  �ملحتل«.  به  ي�ضمح  ومتى  ما  فقط  وياأكلـو�  ينتجون 

ت�ضجيع  مت  �لدولية،  للمنظمات  �مل�ضاعد�ت  م�ضاريع  من 

حما�ضيل  �إنتاج  على  �لفل�ضطينيني  �ملز�رعني  من  �لكثري 

للت�ضنيع  وموجهة  �لكيميائية  �ملو�د  على  �لعتماد  كثيفة 

�لإنتاج  تر�جع  يف  ملحوظ  ب�ضكل  ذلك  و�ضاهم  و�لت�ضدير. 

تتغا�ضى  كما  �ملحلية.  �لغذ�ئية  �لحتياجات  يلبي  �لذي 

�ضيطـرة  يفر�س  �لذي  �لحتالل  و�قـع  عن  �مل�ضاريع  هذه 

حكومي  دعم  مع  �لزر�عية  �لأر��ضي  �أف�ضل  على  �إ�ضر�ئيليـة 

يجعل  ما  �لت�ضدير،  على  �لفل�ضطينيني  لقدرة  وتقييد 

�أ�ضو�ق  �أقـوى كــثريً� للمناف�ضة على  �مل�ضتوطنني يف و�ضـع 

�لت�ضدير.

مناطق اقتصادية تحتل املزارع
بد�أ تطوير �ملناطق �لقت�ضادية �خلا�ضة لل�ضناعة يف �ل�ضفة 

�لغربية خالل ت�ضعينات �لقرن �لع�ضرين، كجزء من �حلركة 

�ل�ضلطة  �عتمدتها  �لتي  �جلديدة  �لليرب�لية  �لقت�ضادية 

دول  �ملناطق  لهذه  وتروج  �أو�ضلو.  �تفاقات  بعد  �لفل�ضطينية 

�لبنك  �إىل  �إ�ضافة  �أملانيا وفرن�ضا و�ليابان،  مانحة كربى مثل 

�لدويل. 

مب�ضادرة  متز�يد  نحو  على  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  وتقوم 

مدعية  �ملناطق،  هذه  لبناء  فل�ضطينيني  مز�رعني  �أر��ضي 

�ضر�ء  لها  يتيح  ما  �لعامة،  �مل�ضلحة  �أجل  من  متلكها  حق 

�لأر�س باأ�ضعار �أدنى من قيمتها �ل�ضوقية. وبتجريد منتجي 

من  حتويلهم  يتم  �أن  �ل�ضكان  يخ�ضى  �أر��ضيهم،  من  �لغذ�ء 

�أي�ضًا  مز�رعني منتجني �إىل �أجر�ء. ولهذه �ملناطق �خلا�ضة 

وهي  �لقائمة،  �لإ�ضر�ئيلية  �مل�ضتوطنات  مع  تكافلية  عالقة 

�ضمن  للعمل  �ضهلة  و�ضيلة  �لإ�ضر�ئيلية  لل�ضركات  تتيح 

�لقت�ضاد �لفل�ضطيني.

�لأطر�ف  على  يتعني  �لأمد،  �لطويل  �لنز�ع  حالت  يف 

و�ملجتمع  �لدولية  و�ملوؤ�ض�ضات  �حلكومات  فيها  مبا  �لثالثة، 

�لدويل  بالقانون  �لتقيد  �أ�ضا�ضيني:  مبد�أين  �لتز�م  �ملدين، 

�أخرى،  �أطر�ف  قبل  من  �نتهاكه  يف  �لتو�طوؤ  عن  و�لمتناع 

جتاهلها  يف  �لتو�طوؤ  عن  و�لمتناع  �لإن�ضان  حقوق  و�حرت�م 

من قبل �أطر�ف �أخرى.

ولكن كثريً� ما تتميز حالت �لنز�ع باختالل تو�زن �لقوة 

وجتاهل حقوق �لإن�ضـان و�لقـانون �لدويل. وهـذ� و��ضح يف 

لذلك  �لفل�ضطينية.  �لأر��ضي  يف  �لغـذ�ئي  �لنظـام  ت�ضيري 

تركز  �أل  يجب  �لأ�ضو�ق  �إىل  �لو�ضول  �أجل  من  �حللول  فاإن 

فقط على �لقدرة على �لعمل ب�ضكل �أف�ضل �ضمن نظام غري 

مكامن  مبا�ضر  ب�ضكل  تتحدى  �أن  �أي�ضًا  يجب  بل  مت�ضاو، 

و�لأزمات  �لنز�ع  حالت  جميع  ويف  �لنظام.  ذلك  يف  �لظلم 

�لطويلة �لأمد، يجب �أن ياأتي عالج �أعر��س �مل�ضاكل بالتو�زي 

■ مع عالج �مل�ضاكل نف�ضها. 

هاجر �لعايدي م�ضوؤولـة �ملنا�ضرة 

»�لعربية  جمعية  يف  و�لتاأثري 

حلماية �لطبيعة«.
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تجارب من دول 
عربية يف ورشة 

عمل يف املغرب

املرأة والنزاهة
يف قطاع املياه

مي ال�سايغ )�فر�ن، �ملغرب(

رئي�ضة  دفع  �ملياه  فو�تري  دفع  من  �ملو�طنني  ب  تهرُّ

فردو�س  �أربد  حمافظة  يف  �لأردنية  �ملر�أة  �حتاد 

�لتي  �لفاتورة  قيمة  من  للتقليل  خطة  تطبيق  �إىل  �ل�ضّبار 

يلتزمو�  �أن  �أمل  على  �ملحافظة،  هذه  يف  �لأردنيون  يدفعها 

بت�ضديدها. و��ضتعانت برجل دين لقناع �لن�ضاء باأن �لتبذير 

و�لهدر يف �ملياه غري حمّبذ، وفق �لآية �لقر�آنية »ل ت�ضرفو� �إن 

�للـه ل يحب �مل�ضرفني«.

يف  �نخفا�ضًا  �ل�ضّبار  مل�ضت  �لأوىل،  �ل�ضتة  �لأ�ضهر  خالل 

ن�ضبة ��ضتهالك �ملياه بنحو 10 �إىل 20 يف �ملئة. وهي �أو�ضحت، 

�لدويل  ��ضتوكهومل  معهد  نّظمها  �إقليمية  عمل  ور�ضة  خالل 

جامعة  مع  بالتعاون  �ملغربية  �فر�ن  مدينة  يف  للمياه 

تالعبًا  هناك  �أن  يعتقدون  �لأردنيني  من  كثريً�  �أن  �لأخوين، 

وتزويرً� يف قر�ء�ت عد�د�ت �ملياه، مما يدفع �أرباب �لأ�ضر �إىل 

�لن�ضاء  تدريب  مت  وقد  �لدولة.  موظفي  مع  �أحيانًا  �مل�ضاجرة 

على قر�ءة عد�د �ملياه، ما يدفعهن �إىل �للتز�م بتقليل �لكمية 

�مل�ضتهلكة لدفع فو�تري �أقل. و�ضملت �إجر�ء�ت �لتوفري تركيب 

ل  لكي  �لعد�د  و�إقفال  ات،  و�لد�ضّ �ل�ضنابري  يف  خا�ضة  قطع 

يخّزن �لهو�ء.

�لتدريبية  �لعمل  ور�ضة  يف  عر�ضتها  �لتي  �ل�ضّبار،  جتربة 

�أيار )مايو( 2016،  حول »�ملر�أة و�لنز�هة يف قطاع �ملياه« يف 

دليل على �أن �ملر�أة ميكنها �مل�ضاهمة بفعالية يف تعزيز �لنز�هة 

لبنان  من  �لور�ضة،  يف  �مل�ضاركون  �أعد  وقد  �ملياه.  قطاع  يف 

و�ملغرب و�لأردن وفل�ضطني �ملحتلة، خطة عمل لتنفيذها يف 

�ملوؤ�ض�ضات و�ملنظمات �لتي يعملون فيها لتعزيز �ضالمة �ملياه.

عر�ضت �ضهام فاتوكي، من �ملغرب، جتربتها يف �ملديرية 

�أفر�ن  متنزه  يف  �لت�ضحر  وحماربة  و�لغابات  للمياه  �جلهوية 

مغربيتان ت�ستقيان من عني ماء

يف مدينة �سف�ساون يف �سمال املغرب
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�لوطني، لتعزيز �لتوعية على مفهوم �لنز�هة يف قطاع �ملياه. 

�إىل  �لطالب  لتعريف  مد�ر�س  �أربع  �ضملت  حملة  يف  وذلك 

تنوي  وهي  وحما�ضر�ت.  من�ضور�ت  خالل  من  �ملفهوم  هذ� 

�ملتو�ضطة  �ملرحلة  طالب  ت�ضمل  �أو�ضع  �ضر�ئح  ��ضتهد�ف 

و�لثانوية �لعامة.

�لبلمند يف لبنان،  وقدمت ملى نخال، �لطالبة يف جامعة 

حما�ضر�ت  �ضملت  �لتي  �جلامعة،  خالل  من  عملها  خطة 

ومناق�ضات وتقريرً� عن �لتوعية باأهمية �ملياه من خالل �لربط 

�لتوعية  حملة  تو�ضيع  �إىل  تطمح  وهي  �لفقر.  وبني  بينها 

لت�ضمل جامعات �أخرى.

لبنان وتحديات النزاهة 
يف قطاع املياه

قطاع  �إد�رة  يف  �لنز�هة  قدر�ت  بناء  م�ضروع  من�ضقة  تقول 

فار�س  ع�ضام  معهد  من  كر�كزيان،  �ضيلفا  لبنان  يف  �ملياه 

�لأمريكية  �جلامعة  يف  �لدولية  و�ل�ضوؤون  �لعامة  لل�ضيا�ضات 

عرب   2014 )مايو(  �أيــار  يف  �نطلق  �مل�ضروع  �إن  بــريوت،  يف 

لتحديد  �ملعهد  يف  �لبحث  فريق  �أجر�ها  تقييمية  در��ضة 

مت  عمل  ور�س  �أربع  تنظيم  ومت  �ملياه.  قطاع  يف  �لتحديات 

�ملجتمع  ومنظمات  حكومية  موؤ�ض�ضات  مع  �لتو��ضل  خاللها 

تقرير  �إطالق  عن  و�أ�ضفرت  لبنان.  يف  �لقر�ر  و�ضّناع  �ملدين 

�لوطني  �لتقييم  لبنان:  يف  �ملياه  على  �حلفاظ  �ضبيل  »يف 

�إطار  يف  وذلك  للمياه«.  �لنزيهة  �لإد�رة  تهدد  �لتي  للمخاطر 

برنامج »بناء قدر�ت �لنز�هة يف �إد�رة �ملياه يف منطقة �ل�ضرق 

��ضتوكهومل  معهد  ينفذه  �لذي  �أفريقيا«،  و�ضمال  �لأو�ضط 

�لدويل للمياه بدعم من �حلكومة �ل�ضويدية.

�ملياه  قطاع  يف  �لنز�هة  و�ضع  تقييم  »مت  كر�كزيان:  تقول 

بعد دعوة روؤ�ضاء �مل�ضالح يف �لوز�ر�ت وممثلني عن �لتفتي�س 

�أربع م�ضود�ت  �ملركزي وديو�ن �ملحا�ضبة«. ولفتت �إىل وجود 

تتعلق  لإقر�رها،  �ل�ضغط  ينبغي  �لنو�ب  جمل�س  يف  قو�نني 

�لإثر�ء  قانون  �ضياغة  و�إعادة  �لف�ضاد،  عن  �ملبّلغني  بحماية 

و�حلق  �لف�ضاد،  ملكافحة  وطنية  جلنة  وت�ضكيل  �مل�ضروع،  غري 

يف �لو�ضول �إىل �ملعلومات«.

�إد�رة  مهمة  �أوكل  قانونًا   2000 عـام  �حلكومـة  �أقـرت  وقـد 

�لوطني  �مل�ضتوى  على  و�ملياه  �لطاقة  وز�رة  �إىل  �ملياه  قطاع 

بالإ�ضافة  �ملحلي،  �مل�ضتوى  على  م�ضتقلة  موؤ�ض�ضات  و�أربع 

�إىل �مل�ضلحة �لوطنية لنهر �لليطاين. وبد�أ لبنان بالفعل دمج 

�ضمن  مــو�رده،  تخطيط  جمال  يف  �لنز�هـة  مبادئ  بع�س 

ولكن  �لبيئة.  وقانون  �ملياه  لقطاع  �لوطنية  �ل�ضرت�تيجية 

تطبيقية،  مر��ضيم  �إ�ضد�ر  �لقطاع  تنظيم  بعد  �ملطلوب  يبقى 

وهنا مكمن �خللل.

وتعترب كر�كزيان �أن من �أبرز �لتحديات يف قطاع �ملياه يف 

تقول:  �ل�ضتهالك.  تعيري  وعدم  �لقانونية  غري  �لآبار  لبنان 

»لي�س هناك عد�د�ت م�ضبوطة تظهر كمية �ملياه �مل�ضتخدمة، 

ول مالحقة فعالة للتعديات على �لعد�د�ت و�ل�ضبكات«.

املغرب وتونس: ضبط املخالفات 
وتعزيز تكافؤ الفرص

�ملغرب  يف  �ضبو  لنهر  �ملائي  �حلو�س  وكالة  مديرة  ــادت  �أف

�أن �لوكالة ت�ضتطيع �لتدخل يف حال حدوث  �ضمرية �حلو�ط 

يف  مدجمة  �ملياه  ف�ضرطة  �لقو�نني.  تطبيق  يف  �ختاللت 

وت�ضطري  �ملخالفني  �لأ�ضخا�س  حتديد  ويتم  �حلو�س،  �ضبط 

للف�ضل  خمولة  هيئات  وهناك  حقهم،  يف  ق�ضائيـة  مذكر�ت 

يف �ل�ضكاوى، مع حمالت ��ضتباقية للتحذير من �لر�ضوة.

�لهدري  ذكرى  �ملهند�ضة  عر�ضت  �ملجاورة،  تون�س  ومن 

�ملائية  و�ملو�رد  �لفالحة  وز�رة  على  �لتون�ضي  �لحتاد  �قرت�ح 

خالل  من  �حلاليـة  �ملنظومة  تبدليل  �لبحري  و�ل�ضيد 

�ملـر�أة  بني  �لفر�س  تكافوؤ  غياب  يف  وطني،  حو�ر  �إطالق 

على  �حلو�ر  ويركـز  �لتون�ضية.  �ملهنية  �ملجامع  يف  و�لرجل 

للمنظومة  �لتغطية  وحت�ضني  �لأجور  يف  �مل�ضاو�ة  حتقيق 

�لجتماعية للمر�أة.

جمال  يف  �أ�ضو�طًا  �ملغرب  قطع  لبنان،  مع  وباملقارنة 

�ملياه.  جمال  يف  خ�ضو�ضًا  �لنز�هة،  تعزز  �لتي  �لت�ضريعات 

�لف�ضاد  ملكافحة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  على  �ضادق  وقد 

للنز�هة  �لوطنية  بالهيئة  يتعلق  قانونًا  و�أ�ضدر   ،2007 عام 

�حل�ضول  يف  �حلق  حول  وقانونًا  �لر�ضوة،  من  و�لوقاية 

�إحدى  �لع�ضو�ئية  �لآبار  ق�ضية  تبقى  ولكن  معلومات.  على 

�لعقبات �لرئي�ضية.

فلسطين املحتلة: وسائل التواصل 
االجتماعي يف مواجهة الفساد

حتدثت �لنا�ضطـة ديانا �خلر�ز من »منتدى �ضارك �ل�ضبابي« 

ومو�جهـة  �لنز�هـة  مفهوم  لتعزيـز  فريـدة  جتربـة  عن 

�إىل  �لنا�س  ي�ضطـر  حيث  �ملحتلة،  فل�ضطني  يف  �لف�ضـاد 

�ضر�ء مياه �ل�ضفة و�ل�ضتخد�م �ملنزيل من �ضلطة �لحتالل.

للتو��ضل  طريقة  �إيجاد  �إىل  �ل�ضبابي  �ملنتدى  �ضعى  وقد 

مع �مل�ضوؤولني من دون و�ضاطـة. وبات يف و�ضـع �أي �ضخ�س 

له  خا�س  ح�ضاب  وفتح   You Know مـوقع  �ىل  �لـدخـول 

حل  يف  ذلك  و�ضاهم  بلدية.  باأي  �ملتعلقة  �ل�ضكوى  وتـدوين 

�لعديد من �مل�ضاكل يف �ل�ضفة �لغربية.

للمياه  ��ضتـوكهـومل  معهد  يف  �لرب�مج  مدير  ويوؤكـد 

جيم�س لتان على �أهمية �إ�ضر�ك �ملجتمع �ملدين للتعاون مع 

�حلكومـات كي تبني �ضيا�ضات �أكـر نز�هـة يف قطـاع �ملياه، 

لتحقيق  �لـوعي  وزيــادة  �لقدر�ت  بناء  يف  �ل�ضتثمـار  مع 

وحتقيق  �لعامة  �خلدمات  توفيـر  قو�مهـا  من�ضفة  تنمية 

■ حكـم �لقانـون. 

م�ساركات

يف ور�سة العمل
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سوسن طنجة
قصة زهرة تهددها الجرافات

عبدالواحد ا�ستيتو )طنجة(

زهرة ب�ضاق �أخ�ضر وُتَوْيج �أ�ضفر وُوريقات 

زرقاء متيل �إىل �لبنف�ضجي، وبارتفاع يبلغ 60 

�ضنتيمرتً�. تنمو بكثافة على �متد�د منطقة »فال فلوري« 

و�ضوًل �إىل »بوخالف« يف  مدينة طنجة �ملغربية.

مير �أمامها ع�ضر�ت �آلف �لعابرين يوميًا، غري مدركني 

�أن على بعد خطو�ت منهم زهـرة �ضو�ضن مت �ختيار ��ضمها 

�لعلمي  Iris tingitana  ن�ضبة �إىل مدينة طنجة.

يقول �لدكتور حممد �لبقايل، �أ�ضتاذ علم �لنبات يف 

كلية �لعلوم و�لتقنيات يف طنجة، �إن �ضو�ضن طنجة ينتمي 

�إىل ف�ضيلة �ل�ضو�ضنيات �لتي يوجد منها 210 �أنو�ع حول 

�لعامل، بينها 13 نوعًا يف �ملغرب، ينبت 8 منها يف �أر�س 

طنجة. وقد ورد ��ضمها وو�ضفها للمرة �لأوىل يف مو�ضوعة 

كتاب الطبيعة
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متخ�ض�ضة بالنباتات �لأفريقية عام 1852، من باحثني 

�ضوي�ضري وفرن�ضي.

تتفتح �أور�ق �ضو�ضن طنجة خالل �ضهري كانون �لثاين 

)يناير( و�ضباط )فرب�ير(. ونظرً� جلمالها يق�ضد جتار 

�لزهور �ملدينة من �أنحاء �ملغرب للح�ضول عليها وبيعها يف 

مدن �ململكة، كما يتم ت�ضديرها �إىل بلد�ن �أوروبية مثل 

�إ�ضبانيا وفرن�ضا.

هي و�حدة من �ضحايا زحف �لإ�ضمنت و�لتلوث يف 

مدينة طنجة. يقول �لدكتور �أحمد �أعر�ب، �أ�ضتاذ علم 

�لأحياء يف كلية �لعلوم و�لتقنيات: »تهمني هذه �لزهرة 

كـثريً�، مما دفعني عام 1999 �إىل تنظيم يوم در��ضي يف 

�لكلية حول �ضو�ضن طنجة، بعدما لحظت �أن غالبية 

�أهل طنجة ل يدركون �أن هذه �لزهرة متيز مدينتهم. 

فكانت تلك فر�ضة للتعريف بقيمتها و�ملخاطر �لبيئية 

�لتي تتهددها«. و�ضارك يف تلك �لفعالية �لفنان �ضعيد 

�لعر��س �لذي قام بر�ضم لوحات جميلة ل�ضو�ضن طنجة، 

ب جمموعة من �لتالميذ �ملوهوبني ر�ضم كل منهم  كما درَّ

لوحة لهذه �لزهرة. وبعد �ضنو�ت، قام �أعر�ب باإنتاج و�إخر�ج 

فيلم وثائقي عن �ضو�ضن طنجة ُعر�س يف ختام مهرجان 

خريبكة للفيلم �لوثائقي عام 2014.

بني 1999 و2016 تغري يف مدينة طنجة �لكثري، وكان 

ل�ضو�ضنها ن�ضيب �ضيئ من هذ� �لتغيري. �حتل �لعمر�ن 

و�لزحف �لإ�ضمنتي و�لأ�ضفلتي مو�طنها �ضربً� بعد �ضرب. 

ولفت �أعر�ب �إىل �أن  منطقة  Val Fleuri يف �ملدينة، 

ومعناها �لو�دي �ملزهر، كانت يف �ملا�ضي �لقريب غنية 

بالأزهار ومق�ضـدً� للمتنزهني، »لكن لالأ�ضف مل يبق يف 

 هذه �ملنطقـة �إل �لإ�ضمنت، ومل يبق من �لأزهار

■ �إل �أ�ضماوؤها«. 

قصة محزنة

ــم �ــضــو�ــضــنــه ــك ــّف ــى ك ــل و�ـــضـــعـــُت ع

�ألــــف عيد ـــن  ــر م ــح ــب �ل ـــــة  ــا ُزرق ــه ل

تـــالويـــنـــهـــا يف  ـــة  ـــج ـــن ط تـــــــرى 

ـــم ُمـــْعـــَلـــمـــه ـــوك ـــح ـــــــدً� ن متــــــدُّ ي

ـــه �لــــزو�يــــا  ـــري وتـــبـــنـــي جــــــــد�رً� ك

ــاء ــض ــ� ــن �ل كــــــو�أد  ــــور  ــــزه �ل وو�أُد 

ــي ــب ــذه ــق عـــلـــى م ــض ــ� لــطــنــجــَة ع

ــاء ــه ــب ــــــاُم �ل ـــس مت ـــا� ـــري ــه �ل ــي ــف ف

�لفر�ق يبكي  �لغ�س  �ل�ضو�ضن  على 

حــــكــــايــــة زهـــــــر عــــلــــى مـــئـــذنـــه

ــه ــن ــض ــــرة حـــــب لألــــــــف � ــــف ــــضُ و�

ــه ــن ــك �لأم �ـــضـــذى  ـــور  ـــزه �ل وو�دي 

ــــــــــة جمـــرمـــه ـــا �آل ـــه ـــع ـــط ـــق ـــت ف

بـــاأنـــقـــا�ـــس �أنـــفـــا�ـــضـــهـــا �ملــحــكــمــه

�لـــتـــو�أمـــه ــك  ــل ــض ــ� م يف  ــغ  ــي ــض � �إذ� 

ــي ــب ــت ــخ ــــــــو�ري غـــــدي �مل قـــــدمي ي

ـــى مــكــتــبــي ـــل ـــــور ع ـــــزه وفــــيــــه �ل

ــب ــض ــ� ــك �مل �إىل  ــــوٌب  ــــي ج فــــرتنــــو 

ــه ــزن ، نـــعـــم، قــ�ــضــة حم �إريــــــ�ــــــسُ

ــه ــزن ، نـــعـــم، قــ�ــضــة حم �إريــــــ�ــــــسُ

ــه ــزن ، نـــعـــم، قــ�ــضــة حم �إريــــــ�ــــــسُ

حممد احلافظ الرو�سي، �ساعر مغربي



تحدث تغيرات كثيرة 
يف الطبيعة خالل 

آالف السنين، ومثال 
ىلع ذلك صحارى 

قاحلة كانت يف ما 
مضى جنّات خضراء

7 صحارى
كانت غابات

كتاب الطبيعة



الربع اخلايل اأكرب �سحراء رملية 

متوا�سلة يف العامل وي�سم معظم 

الثلث اجلنوبي ل�سبه اجلزيرة العربية
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�لكثري ميكن �أن يحدث خالل �ألف �ضنة، فكيف 

يف �آلف �ل�ضنني؟ ميكن �أن تتغري مناطق طبيعية 

�ضا�ضعة مبا فيها من حياة وجماد.

بع�س �أكرب �ضحارى �لعامل متتد �آلف �لكيلومرت�ت، 

وتغطي ماليني �لكيلومرت�ت �ملربعة، ومن �ل�ضعب �أن 

نتخيل �أنها كانت يف زمن م�ضى غري �متد�د�ت �ضا�ضعة من 

�لرمال و�ل�ضخور �جلافة، �أو حتى من �جلليد.

يقول �لكاتب �لعلمي �لأمريكي �ضي غونرت: »�أخربين 

عن �أي �ضحر�ء �ضا�ضعة، فاأخربك عن م�ضاحة كانت تغطيها 

كائنات حية يف ما�س لي�س ببعيد كثريً�«. وهو كتب عن 

�ضبع �ضحارى كانت يف ما م�ضى �ضهوًل وغابات غ�ضة، 

د�عيًا �لب�ضرية �إىل �لتاأمل يف وترية �إطالق غاز�ت �لدفيئة 

وزيادة �لحتبا�س �حلر�ري وتغري �ملناخ، و�أخذ �لِعرَب من 

حتول مناطق كانت خ�ضر�ء �إىل �ضحارى. هنا موجز 

لكتاباته عن هذه �ل�ضحارى.

الصحراء الكبرى:
أكبر صحراء حارة يف العالم

تبلغ م�ضاحة �ل�ضحر�ء �لكربى يف �ضمال �أفريقيا 9.4 ماليني 

كيلومرت مربع، �أي �أكرب من �لوليات �ملتحدة، وهي �أكرب 

�ضحر�ء حارة يف �لعامل. تغطيها �متد�د�ت �لرمال و�لكثبان 

�ل�ضاهقة، وتزد�ن بو�حات متباعدة.

هذه �ل�ضحر�ء لي�ضت بيئة مت�ضاحمة، �إذ ترتفع فيها 

درجات �حلر�رة لتتخطى 60 درجة مئوية، وتهب فيها 

عو��ضف رملية خانقة حتجب �ل�ضماء. لكنها مل تكن على 

هذ� �لنحو د�ئمًا. فقد كانت مكانًا خ�ضبًا قبل نحو 6000 �ضنة 

عت نطاق روؤيتك �إىل مئات �آلف �ل�ضنني،  فقط. و�إذ� و�ضَّ

ف�ضوف ترى عبور �ملنطقة يف فرت�ت رطوبة وفرت�ت جفاف، 

�أحدثتها تغري�ت كربى يف �ملناخ. وقد ترك �لب�ضر �لأو�ئل 

نقو�ضًا يف كهوف تظهر متا�ضيح وزر�فات وجو�مي�س، ما 

يعني وجود بيئة خ�ضبة كانت تكفي لإعالة حيو�نات كبرية.

صحراء فيكتوريا: 
أين الغابات املطيرة؟

تقع �ضحر�ء فيكتوريا �لكربى يف �لربع �جلنوبي �لغربي 

من �أو�ضرت�ليا، وهي من �ملناطق �لأقل كثافة �ضكانية على 

�لأر�س. وقد �تخذ �ل�ضكان �لأ�ضليون كثبانها وبر�ريها 

�لرملية �لتي تذروها �لرياح موطنًا لهم قبل �أن ُيبحر 

�لغربيون �إىل �لقارة ويحتلوها. ويف خم�ضينات و�ضتينات 

�لقرن �لع�ضرين، �أجلت �حلكومة �لأو�ضرت�لية �لكثري من 

�ل�ضكان �لأ�ضليني �لباقني و��ضتخدمت �ملنطقة لختبار 

�لأ�ضلحة �لنووية.

كانت �أو�ضرت�ليا �أر�ضًا جافة ن�ضبيًا خالل �ملئة �ألف عام 

�لأخرية �أو نحوها. لكن �إذ� عدنا ب�ضعة ماليني من �ل�ضنني، 

لوجدناها خ�ضبة خ�ضر�ء، تغطيها �لغابات �ملطرية وت�ضرح 

فيها �حليو�نات �ل�ضخمة. �أما �لغابات �ملطرية يف �أو�ضرت�ليا 

�ليوم فهي �أقارب بعيدة لهذه �لغابات �لقدمية، دفعتها �إىل 

�أطر�ف �لقارة �ضحارى مثل �ضحر�ء فيكتوريا �لكربى.

كتاب الطبيعة

ظبي نائم يف نق�ض على 

�سخرة يف طا�سيلي ناجر، 

اأي »�سهل الأنهار« باللغة 

الأمازيغية، يف اجلزء 

اجلزائري من ال�سحراء 

الكربى على احلدود مع 

ليبيا والنيجر. ويقدر اأن 

النق�ض يعود اإىل 10 اآلف 

�سنة على الأكرث، عندما 

كان املناخ املحلي اأقل 

جفافًا وكانت الأر�ض 

�سهاًل ع�سبيًا ل �سحراء
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غابة كيب بريدج املتحجرة يف �سحراء فيكتوريا الكربى يف اأو�سرتاليا

صحراء غوبي: الصقيع رفيق الشتاء
تغطي �ضحر�ء غوبي نحو 1.3 مليون كيلومرت مربع من 

�ل�ضني ومنغوليا. وهي ذ�ت طبيعة متنوعة، لكن جافة 

عمـومـًا . وحتـوي ه�ضابًا مرتفعة حتاذي �ضهوبًا ع�ضبية يف 

مو�ضم �لأمطار متتد �إىل كثبان رملية. وهي �ضحر�ء باردة 

تتدنى فيها درجات �حلر�رة �ضتاء �إىل حتت �ل�ضفر. �لهو�ء 

جاف متامًا، ما يعني وجود �لقليل من �لثلوج، لكن �ل�ضقيع 

رفيق �ضتوي د�ئم.

لي�س من �ل�ضعب �إيجاد �أماكن يف �ضحر�ء غوبي كانت 

يف ما م�ضى م�ضاحات خ�ضر�ء. ويقدر �أن �ل�ضحر�ء هناك 

»تاأكل« مئات �لكيلومرت�ت �ملربعة من �لأر��ضي �لع�ضبية 

كل �ضنة ب�ضبب �لرعي �جلائر وقطع �أ�ضجار �لغابات وتغري 

�ملناخ. �م�ِس �إىل �حلدود �حلالية لل�ضحر�ء و�نظر حولك. 

قبل ب�ضع �ضنو�ت لكنت تنظر �إىل حقول ع�ضبية بدًل من 

�متد�د�ت قاحلة من �لرمال و�ل�ضخور �ل�ضمر�ء.

صحراء كاالهاري: حيث كانت بحيرة
متتد �ضحر�ء كالهاري �لأفريقية على م�ضاحة 900 �ألف 

كيلومرت مربع د�خل ثالثة بلد�ن هي بوت�ضو�نا وناميبيا 

وجنوب �أفريقيا. وتعترب �ضبه �ضحر�وية لأن �أمطارً� مو�ضمية 

تهطل عليها بانتظام، موقظة �أع�ضابًا ونباتات �أخرى كانت 

يف �ضبات. ولكن عندما تكون جافة فهي ت�ضبه �أي �ضحر�ء 

مذكورة هنا. و��ضم كالهاري م�ضتق من كلمة حملية تعني 

»مكانًا خلوً� من �ملاء«. وقد ترتفع درجات �حلر�رة فيها �إىل 

�أكر من 43 درجة مئوية، مبعدة �أي غيوم تت�ضكل يف ذلك 

�لهو�ء �جلاف.

قبل ع�ضر�ت �آلف �ل�ضنني، كانت تغطي كالهاري 

بحرية �ضخمة من �ملياه �لعذبة تزيد م�ضاحتها على 80 �ألف 

كيلومرت مربع يدعوها �لعلماء بحرية ماكاديكدي. ومع 

تو�يل �لقرون، جفت �لبحرية ببطء، لأن �لأنهار �لتي كانت 

تتغذى منها �ضحبت مياهًا �أكر مما كان ي�ضب فيها. وقبل 

نحو 10 �آلف �ضنة جفت غالبية �لبحرية، وهي حاليًا جتف 

�أكر فاأكر.

منغولية حتلب ناقاتها 

يف �سحراء غوبي

الصحراء العربية:
أفراس نهر وجواميس؟

متتد �ل�ضحر�ء �لعربية على م�ضاحة 2.6 مليون كيلومرت 

مربع، معظمها يف �ل�ضعودية، وت�ضم �أحد �أكرب جتمعات 

�لكثبان �لرملية �ملتجاورة يف �لعامل. وهي من �لأماكن 

�لأقـل تنوعـًا بيولوجيًا على �لأر�س ب�ضبب مناخها �لقا�ضي 

و�لأ�ضر�ر �لناجمة عن �لأن�ضطة �لب�ضرية من �ضيد وتلوث 

�ضناعي وعمليات ع�ضكرية. لكن قبل ب�ضع ع�ضر�ت �آلف 

�ل�ضنني، كانت حتوي عددً� كبريً� من �لبحري�ت �ل�ضحلة 

�لتي دعمت حياة جمموعة متنوعة من �حليو�نات، مبا فيها 

�أفر��س �لنهر و�جلو�مي�س. وقد ر�ضدت حتاليل �ضور �لأقمار 

�ل�ضطناعية و�لر�د�ر بحري�ت جوفية حتت �أعماق رمالها.
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كتاب الطبيعة

اأزهار برية تفتحت مع الربيع يف وادي 

املوت يف �سحراء موهايف، كاليفورنيا
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صحراء موهايف:
انحسار األنهار الجليدية

تغطي �ضحر�ء موهايف معظم جنوب ولية كاليفورنيا 

و�أجز�ء من وليات نيفاد� ويوتا و�أريزونا. تبلغ م�ضاحتها نحو 

125 �ألف كيلومرت مربع، وهذه م�ضاحة �ضغرية مقارنة مع 

�ل�ضحارى �لأخرى �لو�ردة هنا. وهي �ضحر�ء حارة وباردة 

معًا، وفق �لوقت من �ل�ضنة، وترت�وح �حلر�رة فيها بني 18 

درجة حتت �ل�ضفر �ضتاء و54 درجة مئوية �ضيفًا.

قبل نحو 10 �آلف �ضنة، مع �نتهاء �لع�ضر �جلليدي 

�لأخري وذوبان جليده، كانت موهايف مكانًا كثري �ملياه. 

ومتيزت بالبحري�ت و�جلد�ول �لتي غذتها �أنهار جليدية 

منح�ضرة وعززها مناخ �أكر رطوبة.

القارة القطبية الجنوبية:
صحراء الجليد

نن�ضى غالبًا �أن �لقارة �لقطبية �جلنوبية )�أنتارتيكا( هي 

�ضحر�ء، �إذ ت�ضتقبـل �أقـل من 20 �ضنتيمرتً� من �ملت�ضاقطات 

كل �ضنة. وهي �ضحر�ء باردة موح�ضة ت�ضودها �لظلمة 

طو�ل ن�ضف �ل�ضنة. لكنها كانت يف ما م�ضى �أر�ضًا خ�ضر�ء 

وكثيفة بيولوجيًا. يف �لعام 1986، عر باحثون من جامعة 

ولية �أوهايو �لأمريكية على �آثار غابة مطرية معتدلة �ملناخ 

يعود تاريخها �إىل نحو ثالثة ماليني عام.

و�ذ� عدنا �إىل �لور�ء �أكر ملالحظة �لجنر�ف �لقاري، 

لوجدناها تتمتع مبز�يا موقع �أبعد �إىل �ل�ضمال، يزحف 

■ طيور البطريق على جليد القارة القطبية اجلنوبيةببطء نحو مكانه �حلايل �لذي يعانق �لقطب �جلنوبي. 

عائلة من النم�ض الأفريقي يف �سحراء كالهاري
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�لأمم  قمة  خــالل   ،2015 )�ضبتمرب(  �أيــلــول  يف 

جدول  بلدً�   193 �أقّر  �مل�ضتد�مة،  للتنمية  �ملتحدة 

�أعمال طموحًا ي�ضمل 17 هدفًا عامليًا للتنمية �مل�ضتد�مة، �ضعيًا 

بحلول  �لبيئة  وحماية  �لرخاء  وتعزيز  �لفقر  على  �لق�ضاء  �إىل 

�ضنة 2030. ويف 1 كانون �لثاين )يناير( 2016 دخلت »�أهد�ف 

�لتنمية �مل�ضتد�مة« هذه حيز �لتنفيذ، لتحل مكان »�لأهد�ف 

�لإمنائية لالألفية« �لثمانية �لتي �نتهت مدتها عام 2015. فهل 

�ضيكون �لعامل قادرً� على �للتز�م بالقر�ر�ت �لتي �تخذها؟

يف غ�ضون �ل�ضنو�ت �خلم�س ع�ضرة �ملقبلة، حت�ضد بلد�ن 

لتغري  و�لت�ضدي  �مل�ضاو�ة  وعدم  �لفقر  ملكافحة  �جلهود  �لعامل 

جمالت  ثمانية  على  �لألفية  ــد�ف  �أه ركــزت  وفيما  �ملناخ. 

فقط  و�نطبقت  �حل�ضرية،  و�لتنمية  �لفقر  بتحديات  تتعلق 

على �لبلد�ن �لنامية، تت�ضمن �لأهد�ف �جلديدة 17 جماًل مع 

ت�ضمل  عاملية  وهي  �ملناخ،  وتغري  �ل�ضتد�مة  على  قوي  تركيز 

جميع �لبلد�ن.

�لفقر  �جتثاث  ميكن  ل  �جلديدة،  �لأهد�ف  مفاهيم  ووفق 

�لقت�ضادي  �لنمو  حتفز  ��ضرت�تيجيات  مع  �جلهود  بتكامل  �إل 

�لحتياجات  من  و��ضعًا  نطاقًا  نف�ضه  �لوقت  يف  وت�ضتهدف 

�لجتماعية، �لتي ت�ضمل �لتعليم و�ل�ضحة و�خلدمات، �إ�ضافة 

�إىل �لت�ضدي لتغري �ملناخ وحماية �لبيئة. وقد ركزت قمة تغري 

لأهد�ف  �لناجح  �لتنفيذ  �أن  على   2015 عام  باري�س  يف  �ملناخ 

�لتغري  حتدي  ملو�جهة  �لأف�ضل  �لإطار  هو  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 

وطنية  هيكلة  �إن�ضاء  �لآن  �حلكومات  جميع  وعلى  �ملناخي. 

لتحقيق �لأهد�ف �ل�ضبعة ع�ضر.

و�ضط  �لتنموية  بالتز�ماته  للوفاء  �لعامل  يخطط  كيف 

�لتحديات �ملقبلة؟ �أ�ضدرت »�ضبكة حلول �لتنمية �مل�ضتد�مة« 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة دلياًل مل�ضاعدة �جلهات �ملعنية على  �لبدء  En
ric
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بطل العامل يف الغو�ض احلر،  الإيطايل 

اأمربتو بليزاري يرفع علمًا ميثل

الهدف 14 »احلياة حتت املاء« دعمًا لأهداف 

الأمم املتحدة العاملية للتنمية امل�ستدامة

كيف نحقق
17 هدفًا

قبل 2030؟

7 خطوات يف دليل عملي
 لبدء تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
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يف تنفيذ �أهد�فها. ويف ما ياأتي �ضبع خطو�ت ميكن �عتمادها 

�أو  بلد  �أو  مدينة  �أي  يف  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  ــد�ف  �أه لإجنــاح 

منطقة �أو قطاع:

1. اعرف موقعك
قر�رً�  �ملدن  �أو  �ملناطق  �أو  �لقطاعات  �أو  �لبلد�ن  تتخذ  �أن  قبل 

ب�ضاأن م�ضار للعمل، عليها �أن تلقي نظرة على و�ضعها �حلايل. 

�أولية على موؤ�ضر�ت متنوعة ي�ضاعد يف ك�ضف  �إلقاء نظرة  �إن 

�إعطاء  �ضاأن  ومن  كثريً�.  �ملتخلفة  �أو  �ملر�ضودة  غري  �لأهد�ف 

�لأولوية لهذه �لأهد�ف �ملهملة �أن ي�ضمن دفع �أهد�ف �لتنمية 

�مل�ضتد�مة �لأخرى، �لتي هي مرت�بطة، �إىل �لأمام معًا.

2. ضع خطة طويلة األجل
يف  �ملعنية  �جلهات  جميع  ي�ضاعد  عامًا   15 مدى  على  �لتفكري 

�أهد�ف  يف  �مل�ضاهمة  ميكنها  و�أين  حتقيقه  ميكنها  ما  معرفة 

�لتنمية �مل�ضتد�مة. و�لتخطيط �لطويل �لأجل ي�ضاعد �أي�ضًا يف 

�لتغلب على �لتقلبات �لتي تر�فق تغيري �ل�ضيا�ضات و�لدور�ت 

�لنتخابية.

ر النجاح 3. تصوَّ
»�لتنبوؤ  تدعوه  مبا  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  حلول  �ضبكة  تو�ضي 

ت�ضور  يعني  هذ�  �لأجل.  طويلة  �أهد�ف  و�ضع  عند  �لعك�ضي« 

من  �نطالقًا  »خلفيًا«  �لعمل  ثم  ومن  فيه،  مرغوب  م�ضتقبل 

ذلك �مل�ضتقبل لتخطيط كيفية حتقيقه.

4. جنِّد شركاء ىلع جميع املستويات
�حلكومات �لوطنية �لتي وقعت على �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة 

هي  ــد�ف  �لأه هذه  لكن  �إجناحها.  عن  �لنهاية  يف  م�ضوؤولة 

�ضبكة معقدة ومرت�بطة حتتاج �إىل مقاربة من جميع �لزو�يا. 
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 Afroreggae منظمة

ترفع علمًا ميثل الهدف  10

»احلد من اأوجه عدم امل�ساواة«

يف اأحد اأحياء ريو دي جانريو 

الفقرية يف الربازيل

طفل يف خميم الزعرتي 

لالجئني يف الأردن يرفع 

علمًا ميثل الهدف ال�ساد�ض

يف اأهداف الأمم املتحدة 

العاملية للتنمية امل�ستدامة: 

»مياه نظيفة ونظافة �سحية«
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يف  �ملعنية،  �جلهات  جميع  جهود  �إىل  حتقيقها  ويحتاج 

وعلى  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  ويف  و�أ�ضفله،  �لهرم  �أعلى 

�ل�ضعيدين �لعاملي و�ملحلي. ولأن تنفيذ هذه �لأهد�ف �لعاملية 

�لتنفيذية  �لأمينة  �ضرحت  فقد  �ملحلي،  �مل�ضتوى  على  يبد�أ 

ل�ضندوق �لأمم �ملتحدة للم�ضاريع �لإنتاجية جوديث كارل باأن 

»�ملجتمعات و�لقت�ضاد�ت لي�ضت قادرة على �لتحول ول على 

�لقدر�ت  ��ضتغالل  دون  من  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  تلبية 

�لن�ضبية للحكومات �أو �ل�ضلطات �ملحلية«.

5. استخدم التكنولوجيا
�أي  من  �أ�ضهل  �لبيانات  تبادل  يجعل  �لتكنولوجي  �لتقدم 

و��ضتك�ضاف  ومتابعتها  �لأهد�ف  و�ضع  وي�ضاهم  م�ضى.  وقت 

�لقر�ر�ت �ل�ضتثمارية يف �إبقاء �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة على 

�مل�ضار �ل�ضحيح، كما ي�ضاعد �حلكومات على تقدمي �خلدمات 

وتاأمني �لتو��ضل بني �لقطاعات �حلكومية بفاعلية �أكرب.

6. دبّر التمويل
ت�ضري تقدير�ت �إىل �أن تلبية �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة �ضتكلف 

�لأمم  قمة  ح�ضيلة  كانت  وقد  دولر.  تريليونات  ثالثة  نحو 

�ملتحدة لتمويل �لتنمية يف متوز )يوليو( 2015 خميبة لآمال 

�لكثريين ب�ضاأن �لتمويل �ملتوقع. لذلك على �لبلد�ن و�ملناطق 

و�ملدن �لنظر يف �خليار�ت �ملتو�فرة لتحويل �ملو�رد �حلكومية 

�أو حت�ضني كفاءة ��ضتخد�مها، و�ل�ضعي �إىل �لتعاون و�لتكامل 

على  �حلاجة  عند  و�حل�ضول  �خلا�ضة،  �لتمويل  م�ضادر  مع 

متويل من موؤ�ض�ضات دولية �إذ� كان متاحًا.

7. تتبع التقدم الذي تحرزه
�أهد�ف �لتنمية �ل�ضابقة،  لكي تنجح �لبلد�ن حيث تعرت يف 

تقارير  و�إعد�د  �جلودة  وعالية  حديثة  بيانات  جتميع  عليها 

�لو��ضحة  �ملوؤ�ضر�ت  وت�ضاعد  �جلديدة.  �لأهد�ف  تقدم  ملر�قبة 

�لأماكن  وحتديد  �ل�ضرت�تيجيات  تطوير  يف  �ملعنية  �جلهات 

�لتقدم،  عد�لة  ول�ضمان  �ملو�رد.  �إىل  �حلاجة  فيها  ت�ضتد  �لتي 

و�إناث  ذكور  من  ت�ضمل �جلميع،  بحيث  �لبيانات  جمع  ينبغي 

وفئات عمرية ومناطق ح�ضرية وريفية وغري ذلك.

توفري  هي  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  ــد�ف  لأه �لكربى  �لغاية 

�لد�عمة  و�جلماعات  �ملانحة  و�جلهات  للحكومات  عمل  �إطار 

و�ملجتمع �ملدين للتحول �إىل عامل »ل ي�ضتثنى فيه �أحد«. وهي 

تقدم �جتاهًا موحدً� للم�ضتقبل، ولها ميزة �لبناء على �لأهد�ف 

�لعاملية �ل�ضابقة وت�ضليط �ل�ضوء على �أوجه �لتفاعل و�لتكامل 

بني خمتلف �لقطاعات و�جلهات �ملعنية. لكن �لنجاح مرهون 

■ بتف�ضري هذه �لأهد�ف وتنفيذها. 

ل فقر

طاقة متجددة

باأ�سعار معقولة

عمل

مناخي

�سحة جيدة 
ورفاه

�سناعة وابتكار 

وبنى حتتية

احلياة

على الرّب

�سام وعدل

وموؤ�س�سات قوية

�سراكات

لتحقيق الأهداف

م�ساواة بن

اجلن�سن

مدن وجمتمعات

م�ستدامة

ل جوع

عمل لئق

ومنو اقت�سادي

احلياة

حتت املاء

تعليم جيد

احلّد من اأوجه

عدم امل�ساواة

مياه نظيفة

ونظافة �سحية

ا�ستهاك

واإنتاج م�سوؤولن

تواأما الباندا العمالقان

»كي�ساو« و»كي�سي« 

يتفح�سان علمًا ميثل الهدف 7

»طاقة نظيفة باأ�سعار معقولة«

يف قاعدة ت�سنغدو لبحوث 

الباندا العمالقة يف ال�سني
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�لطاقة  م�ضاريع  يف  بحما�ضة  �لعامل  دول  تندفع 

رقمًا  فيها  �ل�ضتثمار�ت  بلغت  حتى  �ملتجددة، 

 .2015 �لعام  خالل  دولر  بليون   286 هو  جديدً�  قيا�ضيًا 

�ملتجددة  �لطاقة  مل�ضادر  �لعاملي  »�لو�ضع  تقرير  ويك�ضف 

�ملتجددة  �لطاقة  �ضيا�ضات  �ضبكة  �أ�ضدرته  �لذي   ،»2016

REN21  يف حزير�ن )يونيو(، �أن �لعام �ملا�ضي كان قيا�ضيًا 
يف �إن�ضاء حمطات �لطاقة �ملتجددة، و�ضهد هذ� �لقطاع �أي�ضًا 

نحو  باإ�ضافة   2015 عام  خالل  �لإطالق  على  منو  ن�ضبة  �أكرب 

147 جيغاو�ط من �لكهرباء �ملولدة من م�ضادر متجددة.

مقدمتها  يف  عو�مل،  عدة  نتيجة  �لنتائج  هذه  حتققت 

�أن م�ضادر �لطاقة �ملتجددة باتت مناف�ضة للوقود �لأحفوري 

رئي�ضي  دور  �أد�ء  �حلكومات  تو��ضل  كما  كثرية.  بلد�ن  يف 

من  خ�ضو�ضًا  �ملتجددة،  �لكهرباء  قطاع  منو  عجلة  دفع  يف 

كانت   ،2016 مطلع  ويف  �ل�ضم�ضية.  و�لطاقة  �لرياح  طاقة 

173 دولة حددت �أهد�فها �مل�ضتقبلية حل�ضة �لطاقة �ملتجددة 

286 بليون دوالر استثمارات 2015

الطاقة املتجددة
تركب القطار السريع

لتنزيل �لتقرير:

www.ren21.net/gsr

يف مزيجها �لطاقوي، يف حني و�ضعت 146 دولة �ضيا�ضات 

و�ملجتمعات  �ملدن  من  متز�يد  عدد  ويتبنى  �ل�ضاأن.  هذ�  يف 

دورً�  موؤدية  متجددة«،  طاقة   %100« حركة  و�ل�ضركات 

حيويًا يف دفع عجلة �لتحول �لعاملي يف جمال �لطاقة.

�حل�ضول  فر�س  ن  حت�ضّ �أي�ضًا  �لنمو  عو�مل  وت�ضمل 

و�لطلب  و�لبيئة،  �لطاقة  �أمن  على  و�لقلق  �لتمويل،  على 

�لنامية  �لبلد�ن  يف  �حلديثة  �لطاقة  خدمات  على  �ملتز�يد 

و�لقت�ضاد�ت �لنا�ضئة.

ل�ضبكة  �لتنفيذية  �لأمينة  لين�س  كري�ضتني  وقالت 

يف  �أنها حتققت  مميزة  �لنتائج  هذه  يجعل  »ما  �إن   REN21
م�ضتوياتها  �أدنى  يف  �لأحفوري  �لوقود  �أ�ضعار  كانت  وقت 

دعمًا  تلقى  ل  �ملتجددة  �لطاقة  م�ضادر  وكانت  �لتاريخية 

لتعزيز  و�حد  دولر  �إنفاق  مقابل  ففي  من�ضفًا.  حكوميًا 

دولر�ت  �أربعة  نحو  �إنفاق  يتم  �ملتجددة،  �لطاقة  م�ضادر 

لإبقاء �عتمادنا على �لوقود �لأحفوري«.

بلدة الطاقة احليوية: يتم تخمري النفايات 

الع�سوية املنزلية وروث املوا�سي والأع�ساب 

داخل من�ساأة لإنتاج الغاز احليوي )بيوغاز( 

يف بلدة يوندي الأملانية التي ي�سكنها 800 

ن�سمة. وي�ستخدم البيوغاز وقودًا ملحطة حملية 

تولد الكهرباء واحلرارة. فتغذي الكهرباء 

ال�سبكة العامة، وتوزع احلرارة يف اأنابيب 

توفر التدفئة للمنازل. ويقدر اأن كل عائلة 

م�ساركة يف امل�سروع توفر اأكرث من

800 دولر �سنويًا من فاتورة الطاقة
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و�ل�ضتثمار�ت �لقيا�ضية �لتي حلظها �لتقرير للعام �ملا�ضي 

تتجاوز  �لتي  �لكبرية  �لكهرمائية  �لطاقة  حمطات  تت�ضمن  ل 

50 ميغاو�ط، ول �لتدفئة و�لتربيد بالطاقة �ملتجددة، �لتي لو 

بكثري.  �ملذكور  �لرقم  �ل�ضتثمار�ت  �إجمايل  لتجاوز  �أ�ضيفت 

ما  �لعاملي،  �لإجمايل  ثلث  من  باأكر  �ل�ضني  ��ضتاأثرت  وقد 

�لأوىل  للمرة  �ملتقدمة  �لبلد�ن  تتجاوز  �لنامية  �لبلد�ن  جعل 

من حيث �إجمايل �ل�ضتثمار�ت يف �لطاقة �ملتجددة.

عربيًا، �حتلت �ملغرب �ملرتبة �لأوىل عامليًا يف ��ضتثمار�ت 

�لكهرباء �ل�ضم�ضية �حلر�رية �ملركزة )CSP( و�ملرتبة �لر�بعة 

يف قدر�ت توليدها. وجاءت موريتانيا �أوىل، و�ملغرب ر�بعة، 

لكل  �ملتجددين  و�لوقود  �لكهرباء  يف  �ل�ضتثمار  حيث  من 

وحدة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل.

�لتقدم  م�ضتوى  �رتفاع  مع  �ل�ضتثمار�ت  زيادة  وتر�فقت 

وهناك  �لعمل.  فر�س  وتوفري  �لكلفة  وخف�س  �لتكنولوجي 

�لطاقة  قطاع  يف  يعملون  �ضخ�س  مليون   8.1 نحو  �ليوم 

�أ�ضو�ق  �إحباطات  مع  يتناق�س  مطرد  منو  يف  �ملتجددة، 

�لعمل يف قطاع �لطاقة �لأو�ضع.

�ملتجددة  �لطاقة  مل�ضادر  �لعاملي  »�لو�ضع  تقرير  يعر�س 

2016« �لتطور�ت و�لجتاهات حتى نهاية عام 2015، وكذلك 

�لجتاهات �ملتاحة منذ �أو�ئل 2016. وهذ� يعني �أن نتائجه ل 

ت�ضمل �لعمل �ملت�ضارع للحد من �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة بعد 

�تفاق باري�س �ملناخي يف كانون �لأول )دي�ضمرب( �ملا�ضي.

ي�ضلط  عام،  ب�ضكل  �إيجابية  �لجتاهات  كانت  حني  ويف 

�أر�دت  ما  �إذ�  معاجلتها  تتعني  حتديات  على  �ل�ضوء  �لتقرير 

عن  �لعاملي  �لتحول  لتحقيق  بالتز�ماتها  �لوفاء  �حلكومات 

�لدمج  حتقيق  �لتحديات:  هذه  وت�ضمل  �لأحفوري.  �لوقود 

�عتماد  �لعامة،  �ل�ضبكة  يف  �ملتجددة  للم�ضادر  �لفعال 

�ل�ضتقر�ر  عدم  م�ضاكل  ومعاجلة  متخ�ض�ضة  �ضيا�ضات 

ذلك،  و�إىل  �ملالية.  �لقيود  �لتنظيمية،  �لعو�ئق  �ل�ضيا�ضي، 

ما ز�لت �ل�ضيا�ضات ل تركز ب�ضكل و�ف على زيادة م�ضاركة 

�مل�ضادر �ملتجددة يف قطاع �لنقل وقطاع �لتدفئة و�لتربيد، ما 

يجعـل �لتقدم بطيئًا يف هذين �لقطاعني.

رئي�س  زيفرو�س  �آرثورز  قال  �لنتائج،  هذه  على  تعليقًا 

�ملتجـددة،  �لطاقـة  قطـار  �نطلـق  »لقد   :REN21 �ضبكـة 

�لع�ضرين،  �لقرن  من  حتتية  بنية  على  يتحرك  ز�ل  ما  لكنه 

�لأحمال  لإنتاج  �لزمن  عليها  عفـا  نظم  عليها  تهيمن 

ور�أى  �لنووية«.  و�لطاقة  �لأحفوري  بالوقود  �لرئي�ضية 

و�أمنًا  �ضحة  �أكر  م�ضتقبل  �إىل  �لنتقال  عملية  ت�ضريع  �أن 

و�أ�ضلم مناخًا يقت�ضي »بناء ما ي�ضابه �ضبكة قطار�ت حديثة 

فائقة �ل�ضرعة، �أي نظام �أكر ذكاء ومرونة لالإفادة �لق�ضوى 

�لالمركزي  �لإنتاج  وتعزيز  �ملتجددة  �لطاقة  م�ضادر  من 

■ للمجتمعات �ملحلية«. 

)2015 نهاية  )تقديرات  للكهرباء  العاملي  اإلنتاج  يف  املتجددة  الطاقة  حصة 

طاقة رياح

طاقة مائية

كهرباء من م�سادر غري متجددة

طاقة حيويةكهرباء متجددة

طاقة

�ضم�ضية كهر�ضوئية

طاقة حر�رة  جوف �لأر�س

وطاقة �ضم�ضية مركزة 

وطاقة �ملحيطات

امل�سدر: تقرير REN21  »الو�سع العاملي مل�سادر الطاقة املتجددة 2016« 

في مقابل إنفاق دوالر واحد لدعم مصادر الطاقة 

المتجددة، تنفق الحكومات أربعة دوالرات لدعم 

االعتماد على الوقود األحفوري

 REN21   كريستين لينس، األمينة التنفيذية لشبكة
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مفاعالت بلجيكا 
تقلق جيرانها

حوادث متكررة يف محطتين نوويتين قديمتين

حمطة تيهاجن للطاقة النووية 

قريبة من مدينة لييج البلجيكية 

وما�سرتخت الهولندية 

واآخن الأملانية    )اأف ب(
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شقوق يف أوعية الضغط 
وحريق يف نظام اإلمداد 

الكهربائي وتسرب زيت، حوادث 
شهدتها محطتان نوويتان 
إلنتاج الكهرباء يف بلجيكا

تثير مخاوف يف هولندا وأملانيا 
ولوكسمبور من وقوع حوادث 

أخطر يف املستقبل

A
fP

ل�سان كارمي�سال )نيونامين، هولند�(

برجي  من  كثيفة  بي�ضاء  �أبخرة  تنبعث  �إن  ما 

يف  �لنووية  للطاقة  ــل  دوي حمطة  يف  �لتربيد 

�حلدودية  نيونامني  بلدة  �أهايل  �لتوتر  يتملك  حتى  بلجيكا، 

هولند�  يف  كثريون  �أنا�س  �لقلق  وي�ضاطرهم  هولند�.  يف 

و�أملانيا ولوك�ضمبور �ملجاورة، ب�ضاأن �ضالمة �ملفاعالت �ل�ضبعة 

�ملتقادمة يف حمطتي دويل وتيهاجن �لنوويتني يف بلجيكا.

�لتي  دويل  حمطة  �إىل  م�ضريً�  فلريبرغ  فان  فيليب  قال 

للتحرك  �ضعيد  »�أنا  نيونامني:  بلدة  يف  متجره  على  تطل 

�مل�ضوؤولني  لأن  ولوك�ضمبور،  و�أملانيا  هولند�  يف  �حلا�ضل 

قر�ر  من  تخوفه  ــدى  و�أب �إيل«.  �أو  �إليك  ي�ضغون  ل  هناك 

�حلكومة �لبلجيكية يف كانون �لأول )دي�ضمرب( 2015 متديد 

على  م�ضى  �للذين   ،»2 و»دويل   »1 »دويل  �ملفاعلني  خدمة 

للحفاظ    خطة  مبوجب   2025 �ضنة  حتى  عامًا،   40 ت�ضغيلهما 
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�أنظف،  طاقة  �إىل  �لتحول  يف  و�ل�ضتثمار  �لوظائف  على 

م�ضيفًا: »�أنا خائف لأنهما قدميان جدً�«.

سلسلة حوادث
بلجيكا،  جري�ن  خماوف  �لنوويتان  �ملحطتان  هاتان  �أثارت 

بعد ح�ضول عدة حو�دث ر�وحت من ت�ضربات �إىل �ضقوق �إىل 

حادث تخريبي.

قفل يف 
ُ
�أ وكان �ملفاعل »دويل 1«، وهو �لأقدم يف �لبالد، 

�لتخل�س  �إىل  يدعو  قانون  مبوجب   2015 )فرب�ير(  �ضباط 

�حلكومة  لكن  بلجيكا.  يف  �لنووية  �لطاقة  من  �لتدريجي 

�أيام  ثالثة  وبعد  �لتمديد.  خطة  مبوجب  ت�ضغيله  ــادت  �أع

�أقفلت �ملحطة �لتي تبعد نحو 15 كيلومرتً� عن مدينة �أنتويرب 

�ل�ضاحلية ب�ضبب عطل يف مولد كهربائي، ثم �أعيد ت�ضغيلها.

�ضركة  �أعلنت   2015 )دي�ضمرب(  �لأول  كــانــون  ويف 

مفاعل  ت�ضغيل  �أعادت  �أنها  للمحطتني  �مل�ضغلة  »�إلكرت�بيل« 

�إثر حريق يف  �إغالقه  �أيام قليلة على  يف حمطة تيهاجن، بعد 

نظام �لإمد�د �لكهربائي.

�أوعية  يف   2012 عــام  �ضغرية  �ضقوق  �كت�ضاف  و�أدى 

�إغالقهما  �إىل   »2 و»تيهاجن   »3 »دويل  �ملفاعلني  يف  �ل�ضغط 

لفرتة طويلة، و�أعيد ت�ضغيلهما يف نهاية 2015، ومل يلبث �أن 

�أقفل �أحدهما جمددً� لب�ضعة �أيام بعد ت�ضرب مائي.

�آب  يف  عاجل  ب�ضكل   »4 ــل  »دوي �ملفاعل  �أغلق  كذلك 

�لتوربينات  قاعة  يف  غام�س  حادث  بعد   ،2014 )�أغ�ضط�س( 

�لتزليق. ومل ي�ضتبعد  زيت  �ألف ليرت من  �إىل ت�ضرب 65  �أدى 

عمل  عن  ناجمًا  �لت�ضرب  يكون  �أن  بلجيكيون  حمققون 

�إرهاربي �أو �نتقامي.

تحرك أملاني
�لبيئة �لأملانية  �أر�ضلت وزيرة  �لثاين )يناير( 2016  يف كانون 

�إىل  بال�ضالمة  متعلقة  �أ�ضئلة  جمموعة  هندريك�س  باربر� 

جميع  �أن  �أكدت  �لتي  �لنووية،  للرقابة  �لبلجيكية  �لوكالة 

�أن  »�إلكرت�بيل«  و�ضركة  �لوكالة  و�أعلنت  ماأمونة.  �ملفاعالت 

غري  �لأجــز�ء  يف  كانت  موؤخرً�  ح�ضلت  �لتي  �مل�ضاكل  جميع 

على  �لنووي  »�لقلب«  من  خطر  ول  �ملفاعالت،  من  �لنووية 

رغم �ل�ضقوق �ل�ضغرية.

وجو�بًا عن �ضوؤ�ل ب�ضاأن �ل�ضقوق، قالت فلورن�س كوبينول 

تدقيق  بعد  �خلدمة  »��ضتاأنفنا  »�إلكرت�بيل«:  با�ضم  �لناطقة 

�ل�ضالمة  �ضمنت  دولية  �أمريكية  �أبحاث  موؤ�ض�ضة  �أجرته 

�لهيكلية لأوعية �ل�ضغط«.

»غرينبي�س«  حملة  عن  �مل�ضوؤول  غلوريو،  ــو�  �إل لكن 

�ل�ضقوق  �أن  على  ي�ضر  بلجيكا،  يف  �لنووية  للطاقة  �ملناه�ضة 

 »3 »دويــل  �ملفاعلني  يف  �ل�ضغط  �أوعيـة  يف  �ل�ضغرية 

من  هي  �لأوعية  هذه  لأن  قلق،  مدعاة  هي   »2 و»تيهاجن 

�لأجز�ء �لأكر ه�ضا�ضة يف �ملحطة �لنووية. وحذر من �أنه »�إذ� 

تعطل وعاء �ل�ضغط يف �ملفاعل ف�ضوف ن�ضهد حادثًا من نوع 

ت�ضرينوبيل وفوكو�ضيما«.

�ضربا  وت�ضونامي  زلز�ل  ت�ضبب   ،2011 )مار�س(  �آذ�ر  يف 

كارثة  �أ�ضو�أ  عنها  جنم  فوكو�ضيما  حمطة  يف  باأعطال  �ليابان 

 25 قبل  �أوكر�نيا  يف  ت�ضرينوبيل  كارثة  منذ  �لعامل  يف  نووية 

بالتخل�س  قر�ر  �تخاد  �إىل  �أملانيا  �حلادث  هذ�  دفع  وقد  عامًا. 

�أي  �أن  من  غلوريو  وحذر  �لنووية.  حمطاتها  من  تدريجيًا 

يف  حدث  مما  كثريً�  �أ�ضو�أ  �ضتكون  بلجيكا  يف  نووية  كارثة 

فوكو�ضيما �أو ت�ضرينوبيل، لأن حمطتيها تقعان قرب مناطق 

�ضمن  يعي�ضون  ن�ضمة  ماليني   9 فثمة  بال�ضكان.  مكتظة 

م�ضافة 75 كيلومرتً� من حمطة دويل. كما �أن حمطة تيهاجن 

تبعد 20 كيلومرتً� عن مدينة لييج �لبلجيكية، و40 كيلومرتً� 

مدينة  عن  كيلومرتً�  و60  �لهولندية،  ما�ضرتخت  مدينة  عن 

و�آخن  ما�ضرتخت  يف  �ل�ضلطات  �أوكلت  وقد  �لأملانية،  �آخن 

�ضد  قانونية  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �إمكانية  يف  �لنظر  حمامني  �إىل 

بلجيكا ل�ضمان �ضالمة �ملحطتني �أو �إجبارها على �إقفالهما.

بلجيكا  �إىل  �ملوجهة  �لنتقاد�ت  �أن  زعمت  كوبينول  لكن 

»�أخطاأت وجهتها«، �إذ �إن هولند� مددت خدمة مفاعلها على 

عمل  ي�ضتمر  حني  يف   ،2033 �ضنة  حتى  بلجيكا  مع  �حلدود 

■ ت�ضعة مفاعالت �أملانية حتى �ضنة 2022. 

حمطة دويل للطاقة النووية 

يف بلجيكا تطل على 

هولندا، ويعي�ض 9 ماليني 

ن�سمة �سمن م�سافة 75 

كيلومرتًا منها
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قصة بوتان
بلد صغير سلبّي كربونيًا

»تلتزم الحكومة بإبقاء 60 في المئة على األقل من مساحة بوتان 
اإلجمالية تحت غطاء الغابات على الدوام، للحفاظ على الموارد 

الطبيعية للبالد ومنع تدهور النظام البيئي«

املادة 5 من دستور مملكة بوتان
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كري�ستين ميت�سل

هماليا  جبال  �أح�ضان  يف  بوتان  مملكة  تقبع 

�لبلد  هذ�  لكن  و�لهند.  �ل�ضني  هما  جبارين  بني 

�آلف   705 على  �ضكانه  عدد  يربو  ل  �لذي  و�لفقري،  �ل�ضغري 

لي�س  فهو  �لبيئة،  �أن�ضار  لدى  خا�ضة  مبكانة  يتمتع  ن�ضمة 

فقط بلدً� حمايدً� كربونيًا، بل هو �أي�ضًا خز�ن للكربون.

بوتان من �لبلد�ن �لقليلة جدً� على �لأر�س �لتي ميكنها 

�نبعاثات  لديها  �أن  �أي  للكربون،  خــز�ن  باأنها  �لتفاخر 

كمية  متت�س  غاباتها  �أن  يعني  وهذ�  »�ضلبية«.  كربونية 

من ثاين �أوك�ضيد �لكربون كل �ضنة تفوق ما تنفثه م�ضانعها 

ومركباتها وم�ضادر �لتلوث �لأخرى فيها.

 Proudly Carbon Neutral ل�ضركة  تقرير  يف  وجاء 

�لكربون:  �نبعاثات  مقاي�ضة  جمال  يف  �لعاملة  �لربيطانية 

من  طن  مليون   1.5 نحو  بوتان  تنفث  حديثة،  �أرقام  »وفق 

�لكربون �ضنويًا، يف حني متت�س غاباتها �أكر من 6 ماليني 

بذل  بوتان  تريـد  �ملذهلة،  �لأرقــام  هذه  رغم  وعلى  طن«. 

لبلوغ  تخطط  فهي  م�ضتد�م.  �أخ�ضر  �قت�ضـاد  وبناء  �ملزيد 

بع�س �لأهد�ف �لبيئية �لتي ل حتلم بها بلد�ن �أخرى، مثل 

بحلول  نفايات«  و»�ضفر  �ضافية«  �نبعاثات  »�ضفر  حتقيق 

�ضنة  بحلول  �ملئة  يف   100 ع�ضوي  غذ�ء  و�إنتاج   ،2030 �ضنة 

2020. هذه �أهد�ف قابلة للتحقيق يف بلد تغطي �لغابات 72 

يف �ملئة من م�ضاحته ويلزمه �لد�ضتور باأن يبقى على �لدو�م 

مغطى بالأحر�ج بن�ضبة 60 يف �ملئة على �لأقل.

�لأنهار  توفرها  �لتي  �ملائية  بالطاقة  بوتان  تنعم  كذلك 

لأمكنها  �ملتو�فرة  �لطاقة  هذه  ن�ضف  ��ضتغلت  ولو  �ملتدفقة. 

�ضنويًا،  �لكربون  �أوك�ضيد  ثاين  من  طن  مليون   50 مقاي�ضة 

�أي نحو �لكمية �لتي ت�ضتهلكها مدينة نيويورك يف �ضنة.

على  كربونيًا  حمايدة  بالبقاء  بوتان  تعهدت   ،2009 عام 

بعناية  �ملو�رد  جميع  ��ضتخد�م  على  حتر�س  وهي  �لدو�م. 

�لقيم،  مع  �أن ترت�فق  يجب  �لتنمية  �أن  مببد�أ  �لتز�مًا  بالغـة، 

و�أن �لنمو �لقت�ضادي يجب �أل يقو�س �لثقافة ول �لبيئة، و�أن 

�لفن و�لهند�ضة و�لطبيعة و�لغذ�ء هي »�أ�ضياء �ضغرية متنح 

�ل�ضعادة« ويجب تكرميها وحمايتها.

�لأ�ضجار  تعطي  �لتي  �لبوذية،  �لبلد  �أهل  معظم  ويعتنق 

�لعمر   طول  ورمز  �حلياة  معيل  وتعتربها  خا�ضة  �أهمية 

احتفل �سكان بوتان

بولدة ويل العهد

يف اآذار )مار�ض( 2016 

بزراعة 108 اآلف �سجرة

يف اأنحاء البالد

�سياحة بيئية يف براري بوتان
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�لأول  �لطفل  بولدة  و�حتفاء  و�لر�أفة.  و�جلمال  و�ل�ضحة 

 ،2016 )مار�س(  �آذ�ر  يف  جيت�ضون  و�مللكة  خي�ضار  للملك 

�ألف   82 جمموعه  ما  �أي  �ضجرة،  بوتان  يف  �أ�ضرة  كل  زرعت 

�ضجرة  �ألف   26 متطوعون  زرع  حني  يف  �لأقل،  على  �ضجرة 

�أخرى يف �أنحاء �لبالد تيمنًا بولدة ويل �لعهد.

ناجتها  �أ�ضا�س  على  جناحها  تقي�س  ل  �لفقرية  بوتان 

بل  �ضنويًا،  دولر  بليوين  يتجاوز  ل  �لذي  �لإجمايل  �لوطني 

على »�ل�ضعادة �لوطنية �لإجمالية«. فهي ل تركز فقط على 

�ملوؤ�ضر�ت �لقت�ضادية، بل تعطي �جلو�نب غري �لقت�ضادية 

للحياة �أهمية مماثلة.

موقـع  و�أورد  بوتان.  يف  جمانيان  و�لطبابة  �لتعليم 

�ل�ضعادة  »موؤ�ضر  �أن  �لإخباري   Santa Cruz Sentinel
حـيزً�  �لطبيعي  �لعامل  يعطي  بوتان  يف  �لإجمالية  �لوطنية 

هي  �لبيئة  وحماية  �لعامة،  �ل�ضيا�ضات  �ضنع  عند  مركزيـًا 

مبد�أ توجيهي �أ�ضا�ضي يف د�ضتور بوتان«.

�لكهرباء  توفري  بـوتان  يف  �حلكوميـة  �ملبـادر�ت  من 

��ضتعمال  عن  يقلعون  بحيث  �لريفيني  للمز�رعني  جمانًا 

مركبات  يف  �مل�ضتد�م  و�لنقل  �لطعام،  لطهي  �حلطب 

للطاقة،  موفرة   LED م�ضابيح  وتقدمي  مدعومة،  كهربائية 

وهذه  �ملحمية.  �ملناطق  على  و�حلفاظ  �لأ�ضجار،  وزر�عــة 

»ممــر�ت  �ضبكة  بو��ضطة  مرت�بطة  �لطبيعية  �ملناطق 

بيولوجية« مُتكن �حليو�نات �لربية من �لتجو�ل بحرية عرب 

�لبالد، ومينع فيها �ل�ضيد و�لتعدين.

خطة  تنفيذ  �إىل  بوتان  ت�ضعى  �لرب�مج،  هذه  ولتنفيذ 

متويل  �آلية  لإر�ضاء  عامًا،   15 مدتها  �ملالية  للم�ضاعد�ت 

وهي  �لنفقات.  جميع  تدبر  من  �لنهايـة  يف  �حلكومة  متكن 

تعّول يف ذلك على كونها »خز�ن كربون«، و�ضريكها حاليًا 

قريبة  وهي   ،)WWF( �لطبيعة  ل�ضون  �لعاملي  �ل�ضندوق 

من بلوغ هدفها.

�ملائية  �لطاقة  على  �عتمادها  لتقليل  �أي�ضًا  بوتان  تخطط 

و�لكهرباء �مل�ضتوردة يف �ل�ضتاء، وتنظر �إىل �ل�ضم�س و�لرياح 

�حلكومة  وعقدت  بديلة.  طاقة  كم�ضادر  �حليوية  و�لكتلة 

باآلف  �لبالد  لتزويد  »ني�ضان«  �ضركة  مع  �ضر�كة  موؤخرً� 

�ل�ضيار�ت �لكهربائية.

ليبقى  يكافـح  لكنه  �ملنـاخ،  بتغيـر  يتاأثـر  بلد  بـوتان 

�لنمو  يعترب  غالبًا  ز�ل  مــا  ــامل  ع يف  كربونيًا  حمـايدً� 

■ �لقت�ضـادي �أهم من �لبيئة. 

�سمن خمططها لبناء اقت�ساد 

اأخ�سر، تعتزم بوتان التحول 

كليًا اإىل الزراعة الع�سوية 

بحلول �سنة 2020

»ال�سعادة الوطنية الإجمالية« هي مقيا�ض النجاح املعتمد يف بوتان، بدل الناجت الوطني الإجمايل
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سوق البيئة

الوعي  لرفع  جهودها  الإم��ارات«  »طريان  عززت 

الربية،  الأحياء  يف  امل�شروعة  غري  التجارة  باأخطار 

من  متنامية  اأع��داد  بانقرا�ض  تهدد  باتت  التي 

الأنواع احلية على الأر�ض. فقد ك�شفت النقاب عن 

 A380 »اإيربا�ض«  طراز  من  اخلام�شة  طائرتها 

التي مت و�شع مل�شق �شخم على هيكلها اخلارجي 

United for Wildlife )مّتحدون  دعمًا لتحالف 

من  �شبعة  ي�شم  ال��ذي  الربية(  احلياة  اأج��ل  من 

البيئة  على  باحلفاظ  املتخ�ش�شة  املنظمات  اأكرب 

امللكية  املوؤ�ش�شة  جانب  اإىل  العامل،  يف  والطبيعة 

اخلريية لدوق ودوقة كامربيدج والأمري هاري.

ال�شعار  هذا  حتمل  التي  الأربع  للطائرات  وخالفًا 

الطائرة  ه��ذه  ف��اإن  نفاثة،  مبحركات  وتعمل 

 A380 اإيربا�ض  م  جم�شَّ �شكل  على  اأتت  اخلام�شة 

هيرثو  مطار  اإىل  املوؤدي  الرئي�شي  الدوار  يف  اأقيم 

يف لندن. وهو موقع ا�شرتاتيجي يراه بو�شوح اأكرث 

عائالتهم  عن  ف�شاًل  �شنويًا،  م�شافر  مليون   16 من 

اأحد  املج�شم  هذا  ويعد  ومرافقيهم.  واأ�شدقائهم 

اإذ  العامل،  م�شتوى  على  الطائرات  مناذج  اأ�شخم 

ويزيد  احلقيقية،  الطائرة  حجم  ثلث  حجمه  يبلغ 

اأي ما يعادل وزن طائرة بوينغ  وزنه على 45 طنًا، 

737 حقيقية.

الأ�شهر  طوال  الإم��ارات«  »ط��ريان  حر�شت  وقد 

غري  التجارة  �شد  ر�شالتها  نقل  على  املا�شية 

امل�شروعة يف الأحياء الربية ومنتجاتها، اإىل الأجواء 

يف اأنحاء العامل. وقامت 4 من طائراتها الإيربا�ض 

A380 التي حتمل �شعار »يونايتد فور وايلد ليف« 
األف  بنحو  املا�شي،  )نوفمرب(  الثاين  ت�شرين  منذ 

رحلة من واإىل 34 مدينة عرب خم�ض قارات، قطعت 

خاللها اأكرث من 5 ماليني كيلومرت. ف�شاهمت يف 

الربية،  الأحياء  على  احلفاظ  بجهود  الوعي  تعزيز 

التقاط  وع�شاق  العامليني  امل�شافرين  اأ�شعدت  كما 

بف�شل  وهبوطها،  اإقالعها  اأثناء  للطائرات  ال�شور 

املظهر الرائع لهياكلها اخلارجية.

وتبادل  ون�شر  الق�شية،  بهذه  الهتمام  �شاعد  وقد 

حولها  اأثريت  التي  واملناق�شات  ب�شاأنها،  املعلومات 

الوعي  ن�شر  على  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  يف 

باأهمية احلفاظ على الأحياء الربية. وت�شمن ذلك 

ت�شجيع امل�شتهلكني على رف�ض املنتجات امل�شنوعة 

من حيوانات مهددة بخطر النقرا�ض.

وب�شفته ع�شوًا يف قوة عمل النقل اخلا�شة مبنظمة 

»يونايتد فور وايلد ليف«، وقع ال�شري تيم كالرك 

»اإعالن  الإم��ارات  طريان  عن  نيابة   2016 اأوائ��ل 

الذي يعد نقلة نوعية يف جهود  ق�شر باكينغهام« 

احلفاظ على الأحياء الربية. ويحدد هذا الإعالن، 

اإجراءات  النقل،  �شناعة  من  ممثلون  و�شعه  الذي 

الربية،  الأحياء  منتجات  تهريب  ملكافحة  رئي�شية 

وذلك بالتغلب على نقاط ال�شعف يف �شناعة النقل 

ومنظومة اجلمارك التي ي�شتغلها املجرمون. وجاء 

الإعالن ثمرة 12 �شهرًا من الجتماعات التي عقدت 

يف لندن وجنيف ودبي، واآلف �شاعات العمل من 

خرباء وقانونيني ومتخ�ش�شني يف ق�شايا احلفاظ 

على البيئة وخرباء النقل واجلمارك.

دولية  منظمات  مع  الإم��ارات«  »طريان  وتتعاون 

وال�شحن  الأر�شية  اخلدمات  موظفي  لتدريب 

التجارة  منتجات  لكت�شاف  وجتهيزهم  لديها 

يف  عبورها  اأثناء  الربية  بالأحياء  امل�شروعة  غري 

امل�شتندات  تزييف  يتم  ما  غالبًا  ولأنه  املطارات. 

اتخذت  فقد  املنتجات،  هذه  بع�ض  لنقل  الالزمة 

�شحن  مبنع  ق���رارًا  اأي�شًا  الإم����ارات«  »ط��ريان 

يف  �شيدها  يتم  التي  احليوانات  اأي  الطرائد، 

مناف�شات وم�شابقات.

مجسم عمالق لطائرة A380 يف لندن يحمل شعار الحملة

طيران اإلمارات تكافح التجارة غير املشروعة باألحياء البرية

جم�سم الطائرة على الدّوار

امل�ؤدي اإىل مطار هيرثو
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عالم العلوم

تحويل ثاني أوكسيد الكربون 
إلى صخور لتخزينه تحت األرض

اأوك�شيد  ثاين  غاز  بتخزين  اأي�شلندا  يف  علماء  جنح 

يف  متحجرة  كربوناتية  معادن  �شكل  يف  الكربون 

ال�شخور البازلتية. وهذه �شابقة قد تتيح تثبيت هذا 

�شلبة،  حالة  اإىل  بتحويله  الأر�ض  باطن  يف  الغاز 

الغالف  يف  تركيزاته  من  للحد  فعالة  كو�شيلة 

اجلوي وبالتايل احلد من الحتبا�ض احلراري.

مبوافقة  �شنوات  اأرب��ع  منذ  البحثي  امل�شروع  ب��داأ 

ال�شخور  اأن  نتائجه  وبينت  الأي�شلندية.  ال�شلطات 

من  املئة  يف   95 ا�شتيعاب  على  ق��ادرة  البازلتية 

اإحدى  يف  �شخ  الذي  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  غاز 

اأقل  يف  كربونات  اإىل  وحتويله  العميقة،  الآب��ار 

 5000 بحقن  �شنة  كل  امل�شروع  ويقوم  �شنتني.  من 

الأر�ض،  باطن  يف  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  من  طن 

وجناحه ميكن اأن يو�شع اآفاق العمل.

تكنولوجيا الطباعة الثالثية الأبعاد )3D( اأعطت 

حياة جديدة ل�شلحفاة اأ�شيبت بحروق بالغة.

عرث على ال�شلحفاة، التي �شميت »فريدي«، على 

طريق يف غابة حمروقة يف الربازيل عام 2015، 

وقد دمر احلريق معظم �شدفتها التي حتميها من 

املفرت�شات. فعمدت جمموعة من الخت�شا�شيني 

املتطوعني يف �شاو باولو اإىل �شنع �شدفة جديدة 

وت�شم  الأب��ع��اد.  الثالثية  الطباعة  بطريقة  لها 

املجموعة اأطباء بيطريني وجراح اأ�شنان وم�شممًا 

ل�شتبدال  �شوية  يعملون   3D بطباعة  متخ�ش�شًا 

ا�شطناعية  باأطراف  مت�شررة  حيوانات  اأطراف 

اأنف�شهم  يدعون  وه��م  الطريقة.  بهذه  ت�شنع 

.)Animal Avengers( »املنتقمون للحيوانات«

�شورًا  الأبعاد  الثالثية  الطباعة  م�شمم  ق��ارن 

من  �شليمة  �شلحفاة  ب�شور  املحروقة  لل�شلحفاة 

كومبيوترية  منذجة  ا�شتعمل  ثم  ذات��ه،  النوع 

قيا�شات  على  بناء  ا�شطناعية  �شدفة  لت�شميم 

»فريدي«. واأحال الت�شميم على جراح الأ�شنان، 

3D�شغرية ل�شنع �شدفة  الذي ا�شتعمل طابعة 

اأحجية.  مثل  وتتكامل  تتداخل  قطع  اأربع  من 

ومت تركيب ال�شدفة على ال�شلحفاة، وتوىل ر�شام 

تلوينها يدويًا لتبدو حقيقية. واأكدت املجموعة اأن 

ال�شلحفاة ا�شتعادت حركتها الكاملة. وقد �شبق 

لطباعة  التقنية  هذه  »املنتقمون«  ا�شتعمل  اأن 

مناقري جديدة لطائر طوقان واإوزة وببغاء.

وا�شتفادت حيوانات اأخرى كثرية من تكنولوجيا 

الكلب  ذلك  يف  مبا  الأبعاد،  الثالثية  الطباعة 

اأماميتني  بقائمتني  ولد  الذي  »ديربي«  ال�شهري 

متخ�ش�شة  �شركة  له  ف�شنعت  م�شوهتني، 

بطباعة 3D  قائمتني ا�شطناعيتني مّكنتاه من 

امل�شي والرك�ض واجللو�ض للمرة الأوىل.

وتوتر  الأم��ع��اء  وظيفة  واخ��ت��الل  القرحة 

وارتفاع  القلب  نب�ض  و�شرعة  الع�شالت 

وال�شكر  الكول�شرتول  وم�شتوى  الدم  �شغط 

يف  ا�شطرابات  عن  ف�شاًل  والأدري��ن��ال��ني، 

حتدث  اأن  ميكن  �شحية  م�شاكل  هي  ال�شمع، 

لأي �شخ�ض يتعر�ض لل�شجيج.

وقد اأكدت درا�شة هندية اأن �شرطيي ال�شري هم 

الأكرث تعر�شًا جلميع هذه احلالت. فالأوعية 

ظروف  يف  تت�شع  الدماغ  تغذي  التي  الدموية 

التعر�ض  عند  �شداعًا  ي�شبب  وهذا  ال�شجيج، 

يعي�شون  ال�شري  �شرطيي  لكن  املدى.  الق�شري 

اليوم،  من  كبري  ج��زء  خ��الل  ال�شجيج  يف 

هذه  ي�شبب  الذي  الإجهاد  فري�شة  فيقعون 

امل�شاكل املر�شّية.

يف  اأجريت  التي  الدرا�شة،  اأظهرت  كذلك 

مدينة لكناو بولية اأوتار براد�ض، اأن م�شاكل 

ال�شمع توؤثر يف واحد من كل ثالثة من �شرطة 

ال�شري، واأن 72 يف املئة يعانون من الأرق.

شرطة السير ضحايا الضجيج

صدفة »مطبوعة« 3D أنقذت سلحفاة محروقة
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وراثيًا  معدل  �شنف  بيع  على  كندا  وافقت 

ي�شمح  ال��ذي  الأول  هو  ال�شلمون،  �شمك  من 

وعرب  ماأمون.  اأنه  على  البالد  يف  با�شتهالكه 

طالبني  خماوفهم،  عن  كنديون  نا�شطون 

تعريفية  مل�شقات  و�شع  فر�ض  احلكومة  من 

اإلزامية على الأغذية املعدلة وراثيًا، باعتبار اأنها 

قد ت�شكل خماطر للبيئة وال�شحة.

املا�شي  العام  �شمحت  املتحدة  الوليات  وكانت 

لال�شتهالك  م��زارع  يف  ال�شلمون  هذا  برتبية 

حاميًا  مو�شوعًا  �شكل  ذل��ك  لكن  الب�شري، 

ال�شلطات  على  دعاوى  بيئيون  ورفع  للجدل. 

ال�شحية الأمريكية يف حماولة لإ�شقاط القرار.

�شلمون  اأن  الكندية  ال�شحة  وزارة  واأف���ادت 

�شركة  ت��ط��وره  ال���ذي   AquAdvantage
ولية  يف  ومقرها  تكنولوجيز«  »اأكواباونتي 

ماأمون  اأنه  تبني  الأمريكية  م�شات�شو�شت�ض 

ال�شلمون  مثل  للما�شية  وعلف  كطعام  ومغذ 

ملل�شقات  �شرورة  ل  اأن  واعتربت  التقليدي. 

تعريفية خا�شة لل�شلمون، نظرًا اإىل عدم وجود 

خماوف على ال�شحة وال�شالمة.

لكن ال�شلمون املعدل وراثيًا لن ينزل اإىل ال�شوق 

قبل 18 �شهرًا اأو اأكرث.

ويتم تطوير هذا ال�شلمون بادخال جينة هورمون 

�شلمون  يف  الهادئ  املحيط  �شلمون  من  منو 

املحيط الأطل�شي، الذي ينمو بعد ذلك اأ�شرع من 

ال�شلمون التقليدي الذي يربى يف املزارع.

كندا تسمح ببيع السلمون  املعدل وراثيًا

حاويات نفايات »واي فاي« 
بالطاقة الشمسية يف الشارقة

النفايات  لفرز  حاويات  »بيئة«  �شركة  و�شعت 

بالطاقة  ف��اي«  »واي  الإن��رتن��ت  خدمة  توفر 

مدينة  يف  ال�شنا�شية  �شوق  يف  ال�شم�شية، 

خطة  من  الأوىل  املرحلة  �شمن  وذلك  ال�شارقة. 

ت�شمل تزويد مئات احلاويات بخدمة »واي فاي« 

يف اأرجاء املدينة.

احلرميل  خالد  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  وقال 

اإن ال�شارقة باتت ثالث مدينة يف العامل، بعد لندن 

التكنولوجيا  من  النوع  هذا  توظف  ونيويورك، 

املتقدمة يف جمال حاويات الفرز والتدوير.

ا�شت�شعار  باأجهزة  مزودة  »الذكية«  احلاويات 

لر�شد وقيا�ض م�شتوى املواد يف داخلها، واإر�شال 

عند  ال�شركة  يف  التحكم  مركز  اإىل  اإ���ش��ارات 

ال�شم�شية  الألواح  وتعمل  تفريغها.  اإىل  احلاجة 

اآلة �شغط داخلية، تكب�ض  اإىل  اإمداد الطاقة  على 

احلاويات  قدرة  وزي��ادة  حجمها  لتقلي�ض  املواد 

على ال�شتيعاب خم�شة اأ�شعاف قبل احلاجة اإىل 

تفريغها.
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الهولندية   Ocean Clean Up املحيطات   تنظيف  موؤ�ش�شة  طورت 

حواجز عائمة جلمع النفايات البال�شتيكية من حميطات العامل. ود�شنت 

اأثناء  اأوليًا طوله مئة مرت يف بحر ال�شمال لختبار مدى جناحه  منوذجًا 

العوا�شف.

 21 العمر  من  البالغ  للموؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ض  �شالت،  بويان  وياأمل 

يف   2020 �شنة  من  انطالقًا  اجلديدة  التكنولوجيا  هذه  ا�شتخدام  عامًا، 

منطقة وا�شعة من �شمال املحيط الهادئ حيث تتجمع ماليني الأطنان 

من النفايات البال�شتيكية العائمة.

مببلغ  دعمًا  وباحثًا،  مهند�شًا   50 توظف  التي  املوؤ�ش�شة،  تلقت  وقد 

و�شركة  الهولندية  احلكومة  من  دولر(  مليون   1.7( يورو  مليون   1.5

النموذج  لبناء  جمهول،  ومتربع  البحرية  للخدمات  »بو�شكالي�ض« 

حتى  النفايات  بدفع  املحيط  لتيارات  الكامل  النموذج  و�شي�شمح  الأويل. 

ي�شهل جمعها، بدًل من ا�شتخدام ال�شفن للبحث عنها.

اختبار هولندي لتنظيف املحيط
من النفايات البالستيكية

طاقة رياح بحرية ألميركا بابتكار لبناني

ت�شغيل  الأمريكيون  �شي�شهد   2018 �شنة 

املحيط،  يف  �شخمة  عائمة  رياح  مزرعة  اأول 

العائم  البحري  الهوائي  التوربني  با�شتخدام 

اللبناين  العامل  طوره  الذي   VolturnsUS
الرتكيبات  مركز  مدير  داغر،  حبيب  الدكتور 

ولية  جامعة  يف  املتطورة  املركبة  وامل��واد 

ماين.

بحثية  م�شابقة  يف  فزنا  »لقد  داغر:  واأو�شح 

من  دولر  مليون   40 مبنحة  كربى،  وطنية 

توربينني  لبناء  الأمريكية  الطاقة  وزارة 

عائمني، كل منهما بقدرة 6 ميغاواط وارتفاع 

100 مرت وقطر دواريهما 156 مرتًا، �شيطفوان 

ولية  �شاحل  قبالة  كيلومرتًا   23 م�شافة  على 

اإنه  جدًا.  مثري  »امل�شروع  واأ�شاف:  ماين«. 

من  اأول  ونحن  العامل،  يف  نوعه  من  الأول 

ينفذه«.

 ،2013 )مايو(  اأيار   31 يف  اأعوام،  ثالثة  قبل 

نهر  �شفة  على  ح�شد  اأم���ام  داغ���ر  وق��ف 

اإنزال  بينوب�شكوت يف ولية ماين، ي�شهدون 

عال  ال�شاعة  تلك  يف  املاء.  اإىل  عائم  توربني 

ت�شفيق حار مل�شروع رائد كان الأول من نوعه. 

�شخمني  توربينني  �شنبني  »الآن  يقول: 

بثمانية اأ�شعاف حجم التوربني الأول«.

يتوقع داغر اأن تقل�ض »تكنولوجيا امل�شتقبل« 

 8 من  اأق��ل  اإىل  البحرية  الرياح  طاقة  كلفة 

و�شتمّكن   ،2020 �شنة  للكيلوواط  �شنتات 

�شمن  لديها  »تكون  اأن  من  املتحدة  الوليات 

كافية  رياح  طاقة  ال�شاحل  من  كيلومرتًا   130

لتغطي حاجاتها اأربعة اأ�شعاف«.

�شنة  ميغاواط  ب�شتة  النطالقة  كانت  واإذا 

الذي  الهدف  فاإن  الوحدتني،  من  لكل   2018

اإىل حتقيقه �شنة 2020 هو »بناء  يطمح داغر 

توربينات عائمة اأكرث �شخامة يتم ا�شتخدامها 

يف اأرجاء العامل«.

يف  بكفيا  بلدة  ابن  داغر  حبيب  الربوف�شور 

عام  الأبي�ض  البيت  كّرمه  وقد  لبنان.  جبل 

ر�شيده  ويف  التغيري«،  »اأبطال  كاأحد   2015

24 براءة اخرتاع واأكرث من 8 قيد الإنتظار.

ناسا بحاجة إليك ىلع املريخ!

بداأت وكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا( حملة مثرية 

حماولة  يف  اإليك«،  بحاجة  »نا�شا  عنوان  حتت 

جديدة  وظيفة  اإىل  التقدم  على  املغامرين  حلث 

يبعد مقرها عن الأر�ض نحو 400 مليون كيلومرت. 

»نا�شا«  واأوردت  املريخ.  اإل  لي�ض  الوظيفة  وموقع 

لإر�شال  ت�شعى  اأنها  الإل��ك��رتوين  موقعها  على 

خمتلف  ا�شتهدفت  وهي  الكوكب.  هذا  اإىل  الب�شر 

مدر�شني  اإىل  بحاجة  اأنها  ذكرت  فقد  القطاعات، 

وتقنيني  ومهند�شني  وم��زارع��ني  وم�شاحني 

�شي�شت�شيف  اأنه  يبدو  الذي  املريخ،  على  ليعملوا 

م�شتوطنات ب�شرية.

اأعلنت  »نا�شا«  وكانت 

رغبتها  املا�شي  العام 

ا�شتيطان  ب���دء  يف 

الأم��د  طويل  ب�شري 

امل��ري��خ،  �شطح  على 

جمموعة  اأول  واإر�شال 

غري  م��ن  متطوعني 

عودة �شنة 2021.

من جهة اأخرى، وقعت 

حكومة  م��ع  »نا�شا« 

حزيران  يف  الإم��ارات 

)يونيو( 2016 اتفاقات 

م�شاريع  يف  ت��ع��اون 

ا�شتك�شاف  ت�شتهدف 

املريخ، من خالل رحلة »م�شبار الأمل« الإماراتي 

املزمع اإطالقه �شنة 2020، اإ�شافة اإىل رحلة تطلقها 

»نا�شا«. وزار مدير »نا�شا« ت�شارلز بولدن مع وفد 

دبي،  يف  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز  مرافق 

ل�شتك�شاف  الإمارات  »م�شروع  على  اطلع  حيث 

»خليفة  ال�شطناعي  القمر  وم�شروع  املريخ«، 

�شات«، و»م�شبار الأمل« الإماراتي الذي �شيكون 

على  املريخ  كوكب  على  املناخ  يدر�ض  م�شبار  اأول 

مدار اليوم ويف كل الف�شول.

داغر يتحدث اإىل ح�سد يراقب اإنزال من�ذج م�سغر للت�ربني العائم
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∑QÉ‰ódG ‘ øaÉ¡jÉHOhQ Üôb ™æ°üe  ‘  ™ qªŒh ™` sæ°üJ 

äGOGó°ùH IóMh πc ≥∏¨J :π≤æ∏d õ«¡éàdG

.±ÉL »∏MÉ°S ¢VƒM ¤EG π≤æJh AÉŸG ∫ƒNO  ™æŸ

ôëÑdG √É«Ã ¢Vƒ◊G CÓÁ

áªFÉ©dG IóMƒdG Öë°ùJ ¥QGhR :äGóMƒdG π≤f

ôëÑdG ´Éb ≈∏Y QƒØfi  ¥óæN ™bƒe ¤EG AÉŸG í£°S ≈∏Y

¤EG AÉŸG ï°V ºàj :IóMƒdG ôªZ

,IóMƒdG πNGO ¿RGƒàdG äÉfGõN

OóëŸG  É¡fÉµe ¤EG •ƒÑ¡dÉH CGóÑàa

∑Ó°SCG ΩGóîà°SÉH ¥óæÿG ‘ 

 ÚªFÉY øjô°ùéH ádƒ°Uƒe

 :IÒNC’G Iƒ£ÿG

¢†©H  ¤EG  É¡°†©H äGóMƒdG º n°† oJ

 .áªµfi  äGOGó°S á£°SGƒH

äGOGó°ùdG ∫GõJ .¥óæÿG ΩOôj

äGóMƒdG ÚH  π°UƒdG  ºà«a

 2018  áæ°S πª©dG AóH Qô≤ŸG øe :AÉ°ûfE’G

2026 áæ°S Ú°TóàdGh

»∏eQ ΩOQ

≥ØædG

¬à«ÑãJ ó©H

Qƒî°üdG øe á≤ÑW

≥ØædG ájÉª◊

¥óæN

¿É≤Øf

äGQÉ£≤∏d

Ühô¡dG / áeóÿG ≥Øf

 º°†j ≥Øf πc ,äGQÉ«°ù∏d ¿É≤Øf

ÇQGƒ£∏d QÉ°ùe ¤EG áaÉ°VEG øjQÉ°ùe

ôëÑdG ´Éb

∫É¨°TC’G ó©H

ôëÑdG ´Éb

≈°ü◊G øe ΩOQ

â«Ñãà∏d

É¡«∏Y äGóMƒdG ™°VƒJ ≈°ü◊G øe IóYÉb

ƒëfh ,QÉ£≤dÉH ≥FÉbO ™Ñ°S :ôØ°ùdG øeR

QƒÑ©dG ¥ô¨à°ùj ,kÉ«`dÉ`M .IQÉ`«°ùdÉH  ≥FÉbO 10 

∫ƒNódG øeR ¤EG áaÉ°VEG  á≤«bO 45 øØ°ùdÉH

¥Ó£f’G QÉ¶àfGh áæ«Ø°ùdG øe êhôÿGh

hQƒj ÚjÓH 7  :IQó≤ŸG áØ∏µdG

 áØdDƒe IóMƒdG

 AGõLCG á©°ùJ øe

∞dDƒe ≥ØædGh

   IóMh 89 øe

ÌcCG  É¡æe πc ¿õJ

øW 70,000 øe
ôëH

≥«£∏ÑdG

¿QÉª¡«a    è«∏N

نفق بين الدنمارك وأملانيا يف بحر البلطيق

 ¿QÉª¡«a ≥Øf

من املقرر أن تبدأ الدنمارك العمل � أحد أكبر مشاريع البنية التحتية يف تاريخ أوروبا، حيث ستبني نفقًا  تحت سطح البحر
بطول ١٨ كيلومترًا يصل بينها وبين أملانيا.  وسيكون  نفق خليج فيهمارن أطول نفق يف العالم للسيارات والقطارات

≥ØædG AÉæH πMGôe

»ë«°VƒJ  ™£≤e

¿QÉª¡«a ≥Øæd

Femern A/S :Qó°üŸG

∑QÉ‰ódG

ójƒ°ùdG

¿QÉª¡«a

(É«fÉŸCG)

øaÉ¡jÉHOhQ

(∑QÉ‰ódG)

óf’ƒd

É«fÉŸCG

øZÉ¡æHƒc

ÆQƒÑeÉg

º∏c15   

≥ØædG ™≤j

kGÎe 40 ≥ªY ≈∏Y

kGÎe 217  

kGÎe 42  

º∏c 100   

اإجراءات  اتخاذ  اإىل  حديثة  بريطانية  درا�شة  دعت 

احليوية  امل�شادات  ا�شتخدام  �شوء  ملكافحة  عاجلة 

)اأنتيبيوتيك(، حمذرة من اأنها �شتت�شبب بعواقب 

عن  توقفت  حال  يف  قريب  عما  كارثية  �شحية 

من  فالإكثار  الإن�شان.  ج�شم  يف  مفعولها  اإعطاء 

ا�شتخدام امل�شادات احليوية ميكن بع�ض البكترييا 

من تطوير القدرة على مقاومتها. وقدرت الدرا�شة 

ميوتون  قد  العامل  حول  �شخ�ض  ماليني   10 اأن 

ا�شتخدام  �شوء  ب�شبب   2050 بحلول  �شنويًا 

ثوان.   3 كل  وفاة  مبعدل  احل�يوي�ة،  امل�ش�ادات 

احلكومة  من  بطلب  ُعدت 
اأ التي  الدرا�شة  ودعت 

الربيطانية اإىل عقلنة ا�شتخدام امل�شادات احليوية 

لكي ل يرتاجع تقدم الطب قرونًا اإىل الوراء.

م�شادات  حتقن  التي  احليوانات  التحذير  وي�شمل 

الإن�شان  ويتناول  ب�شرعة،  ت�شمن  كي  حيوية 

حلومها وي�شرب حليبها.

املضادات الحيوية تقتل 10 ماليين شخص سنويًا يف منتصف القرن
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المكتبة الخضراء

Can a City Be Sustainable?  
Worldwatch. 448 pages. Island Press, 2016   ISBN: 978-1610917551

هل يمكن ملدينة أن تكون مستدامة؟
حقائق وأرقام من تقرير »وورلدواتش«

العامل  ح��ول  مدينة   228 اأخ��ذت 

املناخي،  العمل  يف  املبادرة  زمام 

لتخفي�ض  اأه�����داف��ًا  وو���ض��ع��ت 

واإذ  تنتجها.  التي  الدفيئة  غازات 

املدن  ه��ذه  �ضكان  جمموع  يبلغ 

جناحها  فاإن  ن�ضمة،  مليون   430

العمل  على  الع�امل  بلدان  يحفز 

للوفاء بالتعهدات الوطنية ب�ضاأن 

اتفاقية  وفق  االنبعاثات  تخفي�ض 

باري�ض.

تكون  اأن  مل��دي��ن��ة  مي��ك��ن  »ه���ل 

التقرير  عنوان  هو  م�ضتدامة؟« 

»ح��ال��ة  �ضل�ضلة  م���ن  االأخ�����ر 

معهد  ي�ضدرها  ال��ت��ي  ال��ع��امل« 

البيئية  للأبحاث  »وورلدوات�ض« 

واملوارد يف وا�ضنطن. وهو يتناول 

املدن  توؤديه  الذي  الريادي  الدور 

االأه���داف  حتقيق  يف  و�ضكانها 

العاملية ملواجهة تغر املناخ.

من  اأك��ر  حاليًا  امل��دن  يف  يعي�ض 

ن�ضف �ضكان االأر�ض، اأي نحو 3.7 

بليون ن�ضمة، وت�ضتاأثر بنحو 70 

الطاقوي  اال�ضتهلك  من  املئة  يف 

العاملي وانبعاثات غازات الدفيئة. 

واإذا ا�ضتمرت االجتاهات احلالية، 

فمن املتوقع اأن تزداد اأعداد �ضكان 

�ضنة  بحلول  بليني   6 اإىل  امل��دن 

فيها  �ضيعي�ض  وعندئ�ذ   ،2045

و�ضيت�ضاعف  العامل،  �ضكان  ثلثا 

من  اأك��ر  فيها  الطاقة  ا�ضتهلك 

 2050 �ضنة  بحلول  م��رات  ثلث 

باملقارنة مع م�ضتويات 2005.

تلتزم  التي  امل��دن  ع��دد  ويتزايد 

باتت  فقد  مناخية.  بتعهدات 

»جمموعة الريادة املناخية للمدن 

االأربعني« )C40 Cities( ت�ضم 

واأ�ضبح  م��دي��ن��ة.   80 م��ن  اأك���ر 

»ميثاق ُعمدات املدن« الذي اأُطلق 

يف قمة االأمم املتحدة املناخية عام 

املدن  لقادة  حتالف  اأك��ر   2014

وتتعاون  املناخ.  لتغر  يت�ضدى 

املحلية  احل��ك��وم��ات  »���ض��ب��ك��ة 

اأكر  مع   )ICLEI( لل�ضتدامة« 

من األف مدينة حول العامل.

انبعاثاتها  يف  امل����دن  تختلف 

مدينة  اأط��ل��ق��ت  فقد  ال��ف��ردي��ة. 

روتردام يف هولندا، مثًل، 30 طن�ًا 

اأوك�ضيد  ثاين  مكافئ  من  للفرد 

حني  يف   ،2005 ع��ام  ال��ك��رب��ون 

فقط  ط��ن   5.2 باري�ض  اأطلقت 

للفرد.

اأن  ي���رى ت��ق��ري��ر وورل��دوات�����ض 

يف  الناجحة  الطلب،  »�ضيا�ضات 

ب�ضكل  الطاقة  ا�ضتهلك  تخفي�ض 

واملباين  النقل  قطاعات  يف  ح��اد 

وحدها  هي  والزراعة،  والنفايات 

امللحة  التي ميكنها تلبية احلاجة 

منخف�ضة  ط��اق��ة  اإىل  للتحول 

ت�ضارع  اأن  املدن  وعلى  الكربون. 

تلك  يف  االأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  اإىل 

املعركة«.

من  علماء  يتفح�ض  التقرير،  يف 

االأ�ضا�ضية  املبادئ  العامل  اأنحاء 

الرائدة  واملدن  امل�ضتدام  للتمّدن 

قيد  امل��ب��ادئ  ه��ذه  ت�ض�ع  ال��ت��ي 

العنا�ضر  وي��ت��ن��اول  املمار�ضة. 

مدينة:  لكل  االأ�ضا�ضية  الهيكلية 

املواد والوقود، النا�ض واالقت�ضاد، 

ذلك.  وغر  البيولوجي،  التنوع 

م�ضاريع  من  من��اذج  ويت�ضمن 

اال�ضتدامة احل�ضرية االأكر ابتكاراً 

يف العامل، من اأحمد اأباد يف الهند اإىل 

فرايبورغ يف اأملاني�ا اإىل �ضنغهاي يف 

ف�ضًل عن ق�ض�ض جناح  ال�ضني، 

�ضكان حمليني يف حت�ضني مدنهم 

حتى عندما تتقاع�ض احلكومات.

فتاة املختبر: مشاهدات وخواطر عاملة
Lab Girl. By Hope Jahren. 304 pages.

Knopf, 2016.  ISBN: 978 1101874936

الجيولوجية  البيوكيمياء  عالمة  اأن�شاأت 

مختبرات  ثالثة  جارين  ه��وب  الأميركية 

وال��ب��ذور  وال��زه��ور  الأ���ش��ج��ار  فيها  در���ش��ت 

لي�ض  المختبر«  »فتاة  الأول  كتابها  والتربة. 

مجرد عر�ض �شائق عن حياة النبات، بل اأكثر 

حياتها  ق�شة  ت�شاطرنا  فيه  لأنها  ذلك،  من 

نقلها  يمكن  التي  والجبال  والحب،  العمل،  عن  كتاب  هو  الملهمة. 

التي  الرائعة، عن الأ�شياء  عندما يلتقيان. وتروي ذلك في ق�ش�شها 

في  قيود  بال  اللعب  و�شاعات  طفولتها  عن  مختبرها،  في  اكت�شفتها 

مختبر والدها، عن كيفية عثورها على مالذ في العلوم وتعلمها تاأدية 

العمل المختبري »بالقلب واليدين«، عن رجل رائع جريح ا�شمه بيل 

البحثية  رحالتهما  تروي  وهي  المخل�ض.  و�شديقها  زميلها  اأ�شبح 

وعبر  ال�شرق  اإلى  الأميركي  الغرب  من  المغامرة،  من  تخلو  ل  التي 

ال�شتوائية،  هاواي  اإلى  ال�شمالي  القطب  ومن  الأطل�شي،  المحيط 

عوائق  تحّد  اأن  غير  من  ت�شتطيع   ما  اأف�شل  لتكون  م�شتمر  عمل  في 

�شخ�شية اأو مهنية اإخال�شها لعملها.

نظرة جارين المدققة اإلى النباتات، بروحها وروؤاها، تنقل اإلينا جمال 

لنرى  وتدفعنا  زهرة،  وتويجية  نبات  ورقة  كل  في  المعقدة  الآليات 

الحياة  تحدي  وقناعة  ب�شجاعة  نواجه  لكي  فينا  الموجودة  الطاقة 

ونكت�شف من نحن.

سياسة األرض الجديدة
New Earth Politics.  Edited by Simon Nicholson and Sikina Jinnah

456 pages. The MIT Press, 2016.   ISBN: 978 0262529198

وا�شع  الأر����ض  على  جماعي  اأث��ر  للب�شرية 

يت�شبب  الذي  البيئي  الدمار  وحجم  النطاق. 

ال�شيا�شية  ق��درات��ن��ا  يتجاوز  الإن�����ش��ان  ب��ه 

الواقع  في  نحن  اإدارت��ه.  على  والجتماعية 

نخلق اأر�شًا ثانية يحمل كل مكان فيها ب�شمة 

الب�شر. نخلق »اأر�شًا جديدة« في حاجة ما�شة 

اإلى توّجه اإن�شاني متب�شر.

في كتاب »�شيا�شة الأر�ض الجديدة« يتدار�ض باحثون وقادة بارزون 

وال�شيا�شية  الإيكولوجية  الحقائق  العالمية  البيئية  ال�شيا�شة  في 

زمن  في  واأخطرها  الم�شائل  اأعمق  وي�شبرون  الأر�ض،  على  للحياة 

ازدياد الإجهاد البيئي في ع�شر »الأنثروبو�شين« الحالي الذي تطغى 

المنهجيات  حول  تاأمالت  مقالتهم  وت�شمل  الب�شرية.  ب�شمة  فيه 

الحركات  وقوة  جديدة  جيو�شيا�شية  لحقائق  وتحليالت  البيئية، 

الجتماعية والموؤ�ش�شات الدولية، ودعوات لمقاربات اأكثر اإقناعًا من 

اأجل تعزيز العمل البيئي.

عالم  في  العلمية  البحثية  الأن�شطة  بدور  اهتمام  الكتاب  �شميم  في 

يواجه كارثة بيئية. يرى بع�ض الموؤلفين الم�شاركين اأن دور الباحث 

يطالب  فيما  ال�شرورية،  والأدوات  بالمعرفة  النا�شطين  تزويد  هو 

لكنهم  ال�شيا�شي.  والعمل  المبا�شر  النخراط  من  بمزيد  اآخ��رون 

لطاقاتهم  ا�شتخدام  اأف�شل  ما  الطاغي:  ال�شوؤال  جميعًا  يواجهون 

الفردية والم�شتركة في خ�شم الواقع البيئي الأليم؟
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أيلول )سبتمبر( 2016

15-11
موؤمتر �ضلمة ال�ضدود

فيالدلفيا، بن�شلفانيا، الوليات املتحدة.

www.damsafety.org

16-14
املوؤمتر الدويل لتدوير البطاريات

اأنتويرب، بلجيكا.

www.icm.ch/icbr-2016

23-21
منتدى بروت الدويل ال�ضابع للطاقة

يركز على الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة. 

بريوت، لبنان.

www.beirutenergyforum.com

تشرين األول )أكتوبر( 2016

13-3
موؤمتر الطاقة العاملي

ا�شطنبول، تركيا.

www.wec2016istanbul.org.tr

11-10
موؤمتر اخلر�ضانة اخل�ضراء يف دول

جمل�ض التعاون اخلليجي

دبي، الإمارات.

www.greenconcretegcc.com

14
يوم البيئة العربي

26-25
GRT2016

الطاولة امل�ضتديرة العاملية للمبادرة املالية 2016

لقاء قادة القت�شاد العاملي الأخ�شر. و�شوف 

يحدد الدور واملمر ملجتمع التمويل لي�شبح 

حمفزًا لتحقيق تنمية م�شتدامة ومرنة مناخيًا.

دبي، الإمارات.

www.unepfi.org/grt2016

26-25
موؤمتر م�ضاريع الطاقة ال�ضم�ضية يف م�ضر

القاهرة، م�شر.

www.solarprojectsegypt.com

تشرين الثاني )نوفمبر( 2016

6
اليوم العاملي للحد من ا�ضتنزاف البيئة يف 

احلروب والنزاعات امل�ضلحة

10-8
IPEC

املوؤمتر البيئي الدويل للبرتول

نيو اأورلينز، لويزيانا، الوليات املتحدة.

ipec.utulsa.edu

11-8
Ecomondo 2016

معر�ض اإيكوموندو

للتكنولوجيات اخل�ضراء

رمييني، اإيطاليا.

 www.ecomondo.com

11-10
البيئة 2016: املوؤمتر ال�ضنوي للمنتدى 

العربي للبيئة والتنمية )اأفد(

حمور املوؤمتر: التنمية امل�شتدامة نحو 2030.

اجلامعة الأمريكية يف بريوت، لبنان.

هاتف: 321800 � 1 )961+(

فاك�ض: 321900 � 1 )961+(

www.afedonline.org
info@afedonline.org

مسابقة الرسم البيئي لألطفال
اإىل  العامل  اأطفال  اليابانية   KAO �شركة  دعت 

امل�شاركة يف م�شابقتها الدولية للر�شم البيئي حتت 

�شعار »معًا نكون اأ�شدقاء للبيئة«.

ميكن اأن تتناول الر�شوم ممار�شات لالقت�شاد باملاء 

والكهرباء، واإعادة تدوير املخلفات، والعي�ض بوئام 

الفائزون  يدعى  و�شوف  ذلك.  وغري  الطبيعة،  مع 

ح�شور  اإىل  منهم،  لكل  مرافق  مع  امل�شابقة،  يف 

طوكيو  اليابانية  العا�شمة  يف  اجلوائز  توزيع  حفل 

نفقة  على  املقبل،  )دي�شمرب(  الأول  كانون  يف 

املنظمني. تقبل ال�شرتاكات يف امل�شابقة حتى 12 

اأيلول )�شبتمرب( 2016.

www.kao.com/jp/en/   :ملزيد من املعلومات

corp_csr/eco_activities_04.html

اإلمارات تستضيف اجتماعات 
مبادرة يونيب للتمويل

الأول  ت�شرين   27 اإىل   25 من  دب��ي  ت�شت�شيف 

امل�شتديرة  الطاولة  اجتماعات  املقبل  )اأكتوبر( 

للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  التمويل  ملبادرة 

يف  املركزي  البنك  مع  بالتعاون   ،)UNEP FI(

مالية  موؤ�ش�شات  مندوبي  وبح�شور  الإم���ارات 

وحكومية ومدنية من اأنحاء العامل.

على  �شحايف  موؤمتر  خالل  ذلك  عن  الإعالن  جاء 

لالأمم  العامة  للجمعية  الثانية  ال��دورة  هام�ض 

يف  املا�شي  الأ�شبوع  عقدت  التي  للبيئة  املتحدة 

نريوبي عا�شمة كينيا.

التغري  وزير  الزيودي،  اأحمد  ثاين  الدكتور  وقال 

بالده  ا�شت�شافة  اإن  الإمارات،  يف  والبيئة  املناخي 

تاأتي  ع�شرة  الرابعة  دورته  يف  العاملي  احلدث  لهذا 

تعزيزًا ملبادرة »دبي عا�شمة لالقت�شاد الإ�شالمي« 

التي اأطلقها حاكم دبي ال�شيخ حممد بن را�شد عام 

من  املزيد  لتوفري  الدولية  اجلهود  ولدعم   ،2013

التمويل الالزم لتحقيق التنمية امل�شتدامة.

بروتوكول تعاون وزاري 
لزراعة  السطوح يف مصر

ال�شطوح يف م�شر بالنباتات  تنفيذ م�شاريع زراعة 

واخل�شر والفاكهة هو غاية بروتوكول تعاون وقعته 

وزيرة الت�شامن الجتماعي غادة وايل ووزير البيئة 

جلنة  ت�شكيل  و�شيتم  فهمي.  حممد  خالد  الدكتور 

فنية م�شرتكة لإعداد خطة مرحلية للم�شروع.

يهدف امل�شروع اإىل التطوير الفني واملايل للم�شاريع 

الأهلية،  اجلمعيات  خالل  من  ال�شغرية  البيئية 

املعي�شي،  م�شتواها  ورف��ع  الأ�شر  دخ��ل  وزي��ادة 

وتعزيز ال�شحة الغذائية لالأ�شر امل�شتهدفة، وتوفري 

الكيميائية  والأ�شمدة  املبيدات  من  خالية  منتجات 

لل�شباب  عمل  فر�ض  واإتاحة  الع�شوية،  بالزراعة 

وخلق كوادر قادرة على اإدارة امل�شاريع ال�شغرية.

البيئة 2016: املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد(
10 - 11 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016، الجامعة األميركية يف بيروت، لبنان

حمور املوؤمتر:  التنمية امل�ضتدامة نحو 2030

هاتف: 321800   1  )961+( فاك�ض:  321900  1  )961+(

www.afedonline.org    info@afedonline.org

المفكرة البيئية
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في  المستدامة  التنمية  أهداف 
مناخ متغير مو�سوع التقرير ال�سنوي للمنتدى 
ي�أتي   .2016 ل�سنة  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي 

هذا التقرير بعد ثم�نية تق�رير في �سل�سلة »البيئة 

العربية« التي اأطلقه� المنتدى ع�م 2008.

ك�أبرز  ع�لمية  �سمعة  »اأف��د«  تق�رير  اكتسبت 
المراجع الموثوقة والم�ستقلة ب�س�أن الق�س�ي� البيئية 

للبدائل  المحرك  دور  لعبت  العربية،  المنطقة  في 

في ال�سي��س�ت البيئية. 

المتحدة  للأمم  العمومية  الجمعية  وافقت 
ب�لإجم�ع في اأيلول )�سبتمبر( 2015 على اأهداف 

التنمي�ة الم�ستدامة ال�17. و�ستوجه هذه الأهداف 

خطط التنمية حتى �سنة 2030.

اأهداف  تنفيذ  على  للمن�خ  ب�ري�س  اتف�ق  يؤثر 
العربية  الدول  �س�ركت  وقد  الم�ستدامة.  التنمية 

الت��ف���ق،  على  معظمه�  ووق���ع  المف�و�س�ت  ف��ي 

اأج��ل  م��ن  ب���ل��ق��واع��د  تلتزم  اأن  عليه�  و�سيكون 

ال�ستف�دة الك�ملة من الآلي�ت والبرامج. 

إجراءات غير م�سبوقة اتخذت في معظم البلدان 
ميزاني�ته�  في  وا�سح  ب�سكل  وانعك�ست  العربية، 

وفتحت  القت�س�دات   تنويع  اأي��دت   ،2016 ل�سنة 

الطريق لم�ستقبل يقوم على التنمية الم�ستدامة.

ال�سنوي  الموؤتمر  ف��ي  التقرير  إطالق  يتم 
الث�ني  ت�سرين  في  يعقد  الذي  للمنتدى،  الت��سع 

الخبراء  اأب��رز  يتحدث  حيث   ،2016 )نوفمبر( 

ج�نبية  ن��دوات  ي�ست�سيف  كم�  الق�رار،  و�س�نعي 

لمنظم�ت اإقليمية ودولية.

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2016
www.afedonline.org  |  info@afedonline.org  | +961 1 321900 :للمعلومات: هاتف:   321800 1 961+ |  فاكس

الرعاية

�سمن احتفالت الجامعة الأميركية في بيروت في ذكرى مرور 150 عامًا على تاأ�سي�سها

Islamic Development Bank

ال�سركاء العالميون

ال فقر

طاقة متجددة
باأ�سعار معقولة

عمل
مناخي

�سحة جيدة 
ورفاه

�سناعة وابتكار 
وبنى حتتية

احلياة
على الرّب

�سالم وعدل
وموؤ�س�سات قوية

�سراكات
لتحقيق االأهداف

م�ساواة بني
اجلن�سني

مدن وجمتمعات
م�ستدامة

ال جوع

عمل الئق
ومنو اقت�سادي

احلياة
حتت املاء

تعليم جيد

احلّد من اأوجه
عدم امل�ساواة

مياه نظيفة
ونظافة �سحية

ا�ستهالك
واإنتاج م�سوؤوالن

والتنمية للبيئة  العربي  للمنتدى  السنوي  المؤتمر 
10-11  تشرين الثاني/ نوفمبر  x  2016  الجامعة األميركية في بيروت

البيئة العربية x  9  التنمية المستدامة: نحو 2030
تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف مناخ متغّير

•	 كيف ترتبط  اتفاقية باريس حول تغير المناخ بإعالن األمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة؟

•	 ما هي األهداف التي يمكن للبلدان العربية أن تحققها بحلول سنة 2030؟

•	 ما هي سبل تمويل تنفيذ  أهداف التنمية المستدامة؟

•	 كيف يمكن الوصول إلى هذه األهداف في ظل النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية؟

محمد الع�شري
زميل اأول، موؤ�س�سة الأمم 

المتحدة، الرئي�س التنفيذي 

GEF ،ال�سابق

محمود محيي الدين
النائب الأول لرئي�س 

البنك الدولي لأجندة 

التنمية ل�سنة 2030

�شتيفن �شتون
رئي�س فرع القت�ساد 

والتجارة، برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة، جنيف

عبد الـله الدردري
نائب الأمين التنفيذي 

اإ�سكوا 

ف�شلو خوري
رئي�س

الجامعة الأميركية 

في بيروت

عبد الرحمن الأرياني
وزير �سابق

م�ست�سار الرئي�س

اليمن

كوزيمو ل�شيرينيول
الأمين العام، المركز الدولي 

المتو�سطي للدرا�سات 

)CIHEAM(  الزراعية

مارغريتا اأ�شترالغا
مديرة ق�سم البيئة والمناخ 

ال�سندوق الدولي للتنمية 

)IFAD( الزراعية


