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هذا الشهر

�ألف   34 نحو  �لعربية  �ل�سو�حل  تمتد 

غنية  �لإقليمية  و�لمياه  كيلومتر، 

بروتين  تاأمين  يمكنها  �لتي  بالأ�سماك 

من  كبير  جزء  و�سد  ورخي�ص  �سحي 

�لثروة  هذه  تنمية  �لغذ�ئية.  �لفجوة 

�لغالف  مو�سوع  محور  هي  �ل�سمكية 

�لزدجالي،  طارق  �لدكتور  كتبه  �لذي 

للتنمية  �لعربية  �لمنظمة  عام  مدير 

ما  لأبرز  عر�ص  �لعدد  وفي  �لزر�عية. 

)�أفد( حول  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  للمنتدى  �ل�سنوي  �لتقرير  ت�سمنه 

نوق�ست  �لذي  عّمان  في  »�أفد«  لموؤتمر  �ساملة  وتغطية  �لغذ�ئي،  �لأمن 

خالله نتائج �لتقرير وتو�سياته. وقد باتت تقارير »�أفد« مر�جع رئي�سية 

حول �لبيئة �لعربية، وتعتبر موؤتمر�ته �ل�سنوية �أبرز �لأحد�ث �لبيئية في 

�لت�سحر و�لمدن �لمهددة بالفي�سانات  �لمنطقة. وبالتو�زي مع م�ساكل 

عربية  مبادر�ت  �لعدد  يتناول  �لع�سو�ئي،  �لبناء  ب�سبب  �لجز�ئر  في 

تنفذها »م�سدر«  �لتي  �لمتجددة  �لطاقة  مرموقة عالميًا، مثل م�ساريع 

�لإمار�تية في �لبلد�ن �لنامية كنموذج دولي ر�ئد للم�ساعد�ت �لتنموية. 

وكما في كل عدد، مو�سوعان  في ق�سم »كتاب �لطبيعة« يحويان �سور�ً 

و�لثاني  �لعطور«،  »�أرخبيل  دعيت  �لتي  �لقمر  جزر  عن  �لأول  ر�ئعة، 

يبرز �أجمل �سور �لطبيعة للعام 2014. و�سمن مقالت �لر�أي لنخبة من 

�لمبارك،  رز�ن  كتبت  ودوليًا،  �إقليميًا  �لبيئيين  و�لفاعلين  �لم�سوؤولين 

�لأمينة �لعامة لهيئة �لبيئة في �أبوظبي، عن �لتطوير و�لبحث و�لتن�سيق 

»بد�ئل  منظمة  موؤ�س�ص  خو�سال،  �أ�سوك  وتناول  عربي.  غذ�ئي  لأمن 

�لتنمية«، �لفو�رق بين منع �لأذى وفعل �لخير في �لعمل �لبيئي. ور�أى 

�لتفاق  �أن  �لعالمية،  �لبيئية  �لب�سمة  �سبكة  رئي�ص  و�كرناغل،  ماتي�ص 

�لأميركي �ل�سيني �لأخير ينع�ص �لآمال باتفاق مناخي.

»�لبيئة و�لتنمية«
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چهللا 6

دعم  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مهّمة 
لتنمية  الضرورية  البيئية  والبرامج  السياسات 

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء
عبد�لرحمن  د.  	 املجل�ض،  رئي�ض  )الأردن(  بدر�ن	 عدنان  د. 

�لعو�سي	)الكويت( رئي�ض اللجنة التنفيذية،		د. حممد �لع�سري 

�سعب	 جنيب  املجل�ض،  رئي�ض  نائب  املتحدة(  الوليات  )م�رص/ 

)لبنان( الأمني العـام، �سامر يون�ص )الأردن / الكويت( رئي�ض 

جلنـة املوارد، �أدوني�ص ن�سر	)لبنان / المارات( م�شوؤول ال�شوؤون 

املاليـة، 	�سعد �حلريري	)لبنان(،	حممد �لبو�ردي	)الإمارات(،  

 / )لبنان  �سمعان	 م��ارون  )البحرين(،  حمزه	 ريا�ص  د. 

جعفر  جميد  ــارات(،  الم  / )لبنان  حبايب	 نبيل  ــارات(،  الم

)العراق / الإمارات(،  �أكرم مكنا�ص )لبنان / البحرين(، ر�مي 

خالد �لرتكي	)ال�شعودية(، د. عدنان �سهاب �لدين	)الكويت(، 

خالد �لإير�ين	)الأردن(

غري	 اإقليمية	 منظمة	 )اأفد(	 والتنمية	 للبيئة	 العربي	 املنتدى	

حكومية	ال	تتوخى	الربح،	مقّرها	بريوت.	تقوم	على	الع�سوية	

هو	 للمنتدى	 الرئي�سي	 املنتج	 دولية.	 منظمة	 ب�سفة	 وتتمتع	

تقرير	�سنوي	عن	حال	البيئة	العربية،	يتابع	التطورات	ويقرتح	

مبادرات	 ومن	 البيئية.	 امل�ساكل	 ملعاجلة	 و�سيا�سات	 تدابري	

وادارة	 االأعمال،	 لقطاع	 البيئية	 امل�سوؤولية	 برنامج	 املنتدى	

الطاقة	واملياه،	وبناء	قدرات	هيئات	املجتمع	االأهلي،	والتوعية	

يف	 مراقب	 ع�سو	 ب�سفة	 املنتدى	 يتمتع	 البيئية.	 والرتبية	

والهيئة	 العربية	 الدول	 وجامعة	 للبيئة	 املتحدة	 االأمم	 برنامج	

املنظمات	 من	 وكثري	 املناخ	 بتغري	 املعنية	 الدولية	 احلكومية	

للدرا�سات	 عربي	 مركز	 وكاأبرز	 االأخرى.	 والدولية	 االإقليمية	

يف	 رئي�سيًا	 دورًا	 املنتدى	 يلعب	 البيئية،	 ال�سيا�سات	 و�سنع	

واملنظمات	 للحكومات	 امل�سورة	 ويقدم	 الدولية	 املفاو�سات	

واالقت�ساد	 املناخ	 تغري	 اتفاقات	 جماالت	 يف	 خا�سة	 االقليمية،	

االأخ�سر	والتنمية	امل�ستدامة.

أهداف »أفد«
يف	البلدان	العربية	 �لبيئة و�لتنمية  �ملهتمني ب�سوؤون  جمع 

و�سع	 يف	 وامل�ساعدة	 والوطنية	 االإقليميـة	 امل�ساكـل	 ملناق�سـة	

ال�سيا�سات	املالئمة	من	اأجل	الت�سدي	للتحديات.

واال�ستخدام	 البيئة	 حماية	 على	 �لعربية  �ملجتمعات  ت�سجيع 

الر�سيد	للموارد	الطبيعية	وحتقيق	اأهداف	التنمية	امل�ستدامة،	

القرار	 و�سانعي	 املخططني	 بني	 االإيجابي	 التفاعل	 عرب	

وغريهم	 االإعــالم	 وو�سائل	 املدين	 واملجتمع	 االأعمال	 ورجال	

�سنع	 يف	 وامل�ساهمة	 والتنمية،	 البيئة	 ب�سوؤون	 املهتمني	 من	

ال�سيا�سات	البيئية	املالئمة.

البيئية	 الرتبية	 دور	 دعم	 طريق	 عن	 �لبيئي	 �لوعي  ن�سر 

يف	 النا�سطة	 احلكوميـة	 غري	 واملنظمـات	 البيئي	 واالإعـالم	

جمـال	البيئة.

www.afedonline.org

ودعم	 ــدن	 امل اىل	 االأريـــاف	 من	 واالنتقال	 لل�سكان	 ال�سريع	 النمو	 �أدى	
يف	 والغذاء	 واملياه	 الطاقة	 على	 الطلب	 يف	 م�سبوق	 غري	 ارتفاع	 اإىل	 االأ�سعار	

والتطور	 االقت�سادي	 للنمو	 ونتيجة	 االأخرية.	 العقود	 خالل	 العربية	 املنطقة	

اال�ستهالك	 اأمناط	 �سهدت	 متعددة،	 واجتماعية	 ثقافية	 وعوامل	 التكنولوجي	

يف	املنطقة	حتوالت	مثرية.

واأ�سبح	 اأ�سعافًا،	 اخلا�سة	 ال�سيارات	 عدد	 ارتفع	 العربية،	 البلدان	 معظم	 ففي	

الكهربائية	 االأدوات	 امتالك	 وازداد	 �سيوعًا،	 اأكرث	 وال�سياحة	 للعمل	 ال�سفر	

املختلفة	 العربية	 الدول	 بني	 قائمة	 زالت	 ما	 كبرية	 فجوات	 لكن	 واالإلكرتونية.	

كما	 اال�ستهالك.	 واأمناط	 الرفاهية	 وم�ستوى	 احلياة	 اأ�ساليب	 يخ�س	 ما	 يف	

االأرياف	 بني	 وكذلك	 املختلفة	 املجتمع	 فئات	 بني	 تفاوتًا	 املنطقة	 بلدان	 ت�سهد	

واملدن.	وقد	اأظهر	تقرير	املنتدى	العربي	للبيئة	والتنمية	حول	الب�سمة	البيئية	

خا�سة	 للتجدد،	 القابلة	 املــوارد	 يف	 كبريًا	 عجزًا	 تعاين	 العربية	 املنطقة	 اأن	

االأرا�سي	واملياه،	وهذا	الو�سع	�سيتفاقم	نتيجة	لتغري	املناخ.

االأمن	 حول	 والتنمية	 للبيئة	 العربي	 املنتدى	 اأ�سدره	 الذي	 االأخري	 التقرير	

االأمن	 لتحقيق	 �سروري	 �سرط	 الغذائية	 العادات	 تعديل	 اأن	 وجد	 الغذائي	

حول	 �سابقان	 تقريران	 اليه	 تو�سل	 ما	 ليوؤكد	 اال�ستنتاج	 هذا	 وجاء	 الغذائي.	

جدية.	 خطة	 الأية	 �سروري	 �سرط	 اال�ستهالك	 تر�سيد	 اأن	 من	 والطاقة،	 املياه	

فا�ستخدام	املياه	على	امل�ستوى	الفردي	يف	بع�س	البلدان	العربية	التي	تعتمد	

التحلية	ي�سل	اىل	اأ�سعاف	اال�ستهالك	يف	دول	غنية	باملياه	وبالدخل.	وكفاءة	

اأما	ا�ستخدام	الطاقة،	خا�سة	الكهرباء،	 الري	تبلغ	نحو	ن�سف	املعدل	العاملي.	

اأخرى	 اأجــزاء	 بينما	 العامل،	 يف	 االأعلى	 العربية	 املنطقة	 من	 اأجــزاء	 يف	 فهو	

حمرومة	من	اإمدادات	الطاقة	امل�سمونة.

اأ�سناف	 اإىل	 اأما	يف	ما	يخ�س	الغذاء،	فاإن	حمدوديات	الطبيعة	حتّتم	التحول	

بديلة	ميكن	للمنطقة	اإنتاجها	من	دون	ا�ستنزاف	مواردها	الطبيعية	املحدودة	

فبينما	 اخلارج.	 من	 لال�سترياد	 املالية	 مواردها	 هدر	 اأو	 املكّثفة،	 الزراعة	 يف	

ت�ستورد	الدول	العربية	اللحوم	احلمراء،	ما	زالت	الرثوة	ال�سمكية	غري	م�ستغلة	

يف	 الذاتي	 االكتفاء	 على	 قادرة	 العربية	 البلدان	 اأن	 مع	 ال�سحيح،	 النحو	 على	

اأحوا�س	 يف	 وتربيتها	 االأ�سماك	 �سيد	 اأي�سًا.	 للت�سدير	 فائ�س	 واإنتاج	 االأ�سماك	

الدجاج	 حلوم	 اإنتاج	 اأن	 كما	 العذبة،	 املياه	 على	 �سغطًا	 ي�سكالن	 ال	 ماحلة	

على	 والدجاج	 االأ�سماك	 ا�ستهالك	 فزيادة	 لذا،	 املياه.	 من	 اأقل	 كميات	 يتطلب	

تاأثريات	 ت�ستدعي	 وقد	 الغذائي.	 االأمن	 يف	 ي�ساهم	 احلمراء	 اللحوم	 ح�ساب	

التغري	املناخي	التحول	اإىل	اأنواع	بديلة	من	احلبوب	تتحمل	احلرارة	واجلفاف	

االأمناط	 يف	 حتواًل	 ي�ستدعي	 حتّول	 اإىل	 يحتاج	 كله	 هذا	 اأقل.	 مياهًا	 وت�ستهلك	

اال�ستهالكية.

اال�ستثمار	 ت�سجع	 مالية،	 وروادع	 حوافز	 اال�ستهالك	 اأمناط	 تعديل	 يتطلب	

من	 مرغوبة	 جلعلها	 اأ�سعارها	 خف�س	 اىل	 يوؤدي	 ما	 حمددة،	 منتجات	 يف	

ا�ستهالكها.	 خف�س	 بهدف	 اأخرى	 منتجات	 اأ�سعار	 ورفع	 امل�ستهلكني،	

لكن	هذا	ال	يكفي،	اإذ	ان	تغيري	العادات	ال�سخ�سية	يحتاج	اإىل	عمل	

�سيا�سات	 من	 مزيج	 املطلوب	 والتوعية.	 الرتبية	 يف	 حثيث	

حكومية	وا�سرتاتيجيات	يتبناها	القطاع	اخلا�س،	ومبادرات	

االأبحاث	 ومراكز	 الرتبوية	 واملوؤ�س�سات	 املدين	 املجتمع	 من	

وو�سائل	االإعالم.	وذلك	من	اأجل	تعديل	اأ�ساليب	احلياة	

اإىل	 و�سواًل	 ــراد	 االأف لدى	 اال�ستهالكية	 ــاط	 واالأمن

 رعاية البيئة بتعديل
أنماط االستهالك
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جملة عربية ت�سدر عن

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

ت�سرفات	اأكرث	ا�ستدامة.	فالفرد	امل�سوؤول	بيئيًا	ي�ستهلك	كمية	اأقل	من	الطاقة	

الغذاء	املالئمة	للطبيعة	والظروف	املحلية،	ويخفف	من	 اأنواع	 واملياه،	ويختار	

الهدر	واإ�سدار	االنبعاثات.

الطبيعية	 للموارد	 اأف�سل	 اإدارة	 يف	 للم�ساهمة	 اال�ستهالك،	 اأمنــاط	 تغيري	

العربي	 املنتدى	 با�سر	 الذي	 اجلديد	 التقرير	 مو�سوع	 �سيكون	 البيئة،	 وحماية	

العام	 للراأي	 �سامل	 ا�ستطالع	 التقرير	 و�سريافق	 عليه.	 العمل	 والتنمية	 للبيئة	

يف	 اال�ستهالكية	 عاداته	 بتبديل	 اجلمهور	 قبول	 مدى	 اإىل	 للتعرف	 العربي،	

معلومات	 م�ستوى	 اال�ستطالع	 �سيخترب	 والغذاء.	 والطاقة	 املياه	 يخ�س	 ما	

اجلمهور	حول	ندرة	املياه	العذبة	وم�ستويات	اال�ستهالك	املرتفعة	والهدر،	وما	

يرونه	من	اأ�سباب	وراء	ذلك.	كما	�سي�ساألهم	اذا	كانوا	على	ا�ستعداد	لدفع	ال�سعر	

وتقدمي	 االأجور	 رفع	 مع	 هذا	 ترافق	 اذا	 والوقود،	 والكهرباء	 للمياه	 احلقيقي	

اإذا	كان	م�ستوى	ا�ستهالك	ال�سيارة	 خدمات	التعليم	والطبابة	والتقاعد،	وعما	

اأو	االأدوات	املنزلية	الكهربائية	عاماًل	يف	االختيار.	ويف	جمال	الطعام	�سي�ساأل	

اإىل	 التحول	 وقابلية	 امل�ستوردة	 واالأغذية	 اجلاهزة	 املاأكوالت	 عن	 اال�ستطالع	

اأطعمة	بديلة	اإذا	كان	اإنتاجها	اأكرث	رفقًا	بالبيئة.

اأمناط	اال�ستهالك	�سرط	حتمي	لرعاية	البيئة	واإدارة	املوارد	مبا	يحفظ	 تعديل	

ا�ستدامتها.

نجي��ب �سع��ب

nsaab@afedonline.org 
www.najibsaab.com   
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أقوال وأرقام

23 هكتاراً كل دقيقة
م�ساحة	االأرا�سي	ال�ساحلة	للزراعة	التي	

تفقد	اإنتاجيتها	ب�سبب	اجلفاف	والت�سحر،	

مبعدل	12	مليون	هكتار	كل	�سنة	حول	

العامل،	ميكنها	اإنتاج	20	مليون	طن

من	احلبوب.

%52
ن�سبة	االأرا�سي	امل�ستخدمة	يف	الزراعة	

املتاأثرة	بتدهور	الرتبة	ب�سكل	معتدل	اأو	حاد.

1.5 بليون شخص
يتاأثرون	بتدهور	االأرا�سي،	غالبيتهم

من	الفقراء.

50 مليون شخص
روا	من	مناطقهم	خالل	 يتوقع	اأن	ُيهجَّ

ال�سنني	الع�سر	املقبلة	ب�سبب	الت�سحر.

»تقوم الحكومة حالياً بدراسات حول 
الدعم المقدم للبنزين والكهرباء والماء«

1 �لدكتور علي �لعمير،	وزير	النفط	الكويتي،	يف	معر�س	حديثه	عن	تطبيق	اأ�سعار	جديدة	للديزل	

والكريو�سني	ووقود	الطائرات	اعتبارًا	من	بداية	2015	بعد	اإلغاء	الدعم	عنها.

»إنها حقاً مرحلة صعبة ألوبك ولحقول النفط العالمية«

2 ديز�ني �ألي�سون مادويكي،	رئي�سة	منظمة	الدول	امل�سدرة	للنفط	)اأوبك(	وزيرة	النفط	النيجريية،	

متحدثة	عن	الرتاجع	احلاد	ل�سعر	برميل	النفط.	وهي	اأول	امراأة	تتوىل	رئا�سة	اأوبك	منذ	تاأ�سي�سها	عام	1960.

 »تقارير  أفد  مرجع رئيسي لعملنا
في التنمية المستدامة«

3 �لدكتور �لوليد �آدم مو�سى، خبري	اقت�سادي	رئي�سي	يف	وزارة	التخطيط	التنموي	واالح�ساء	يف	قطر،	

متحدثًا	يف	ور�سة	العمل	حول	تر�سيخ	مفهوم	التنمية	امل�ستدامة	يف	دول	جمل�س	التعاون	اخلليجي،	الدوحة،	

16	ت�سرين	االأول	)اأكتوبر(	2014.

»فيضانات الشتاء الماضي ربما سبّبها تغير المناخ«
4 �إليز�بيث �لثانية، ملكة	بريطانيا،	يف	حديث	مع	كبرية	علماء	مكتب	الر�سد	اجلوي	يف	بريطانيا	جوليا	

�سلينغو	يف	ت�سرين	الثاين	)نوفمرب(	2014،	عن	العوا�سف	غري	امل�سبوقة	التي	�سربت	البالد	ال�ستاء	املا�سي.

»اليوغا نوع من الطب الهندي. عندما جاء 
البريطانيون إلى الهند قمعوا الطب الهندي 

وحاولوا فرض الطب الغربي علينا«
5 �سريباد ي�سو نيك، الذي	ُعني	حديثًا	اأول	وزير	لليوغا	يف	الهند	بهدف	الرتويج	لها	وتعزيز	مكانتها

يف	الهند	والعامل.	وقد	اأعلنت	االأمم	املتحدة	موؤخرًا	21	حزيران	)يونيو(	يومًا	عامليًا	لليوغا.

12345

استطالع
تشرين الثاني/كانون األول 

)نوفمبر/ديسمبر( 2014 
على موقع 

www.afedmag.com

هل ترى أن اإلنتاج الغذائي في 
المنطقة العربية مهدد بشكل 

خطير نتيجة لتغير المناخ؟

نعم ٪70 	●

ال ٪23 	●

ال أعرف٪7 	●
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ال أعرف
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أليس في بالد العجائب
مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد

عبد�لهادي �لنجار �  حم�س

بعد �أ�سبوعني من �ملحادثات �ملتعّثة ومتديد ليومني 

�إ�سافيني، �نتهى موؤمتر �لتغري �ملناخي يف ليما عا�سمة 

�لبريو باإعالن هزيل ينذر بخالف كبري يهدد جناح قمة 

�ملناخ �ملقبلة يف باري�ص �أو�خر 2015.

�إعالن  عن  �لناجتة  �لإيجابية  �لأجو�ء  من  بالرغم 

موؤمتر  من  قليلة  �أيام  قبل  و�سع،  �لذي  بيجينغ 

ليما، �خلطوط �لعري�سة لتفاهم �سيني �أمريكي حول 

�ملخاطر �لكبرية لزدياد �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة و�أثرها 

ليما  حمادثات  فاإن  �لعامليني،  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  على 

مل تتمّكن من جتاوز �مل�ساعب �لأ�سا�سية �لتي تعرقل 

�لو�سول �إىل �تفاق مناخي طموح يلقى �إجماعًا دوليًا.

�إبر�ز روؤى �لدول �مل�ساركة يف  لقد جنح موؤمتر ليما يف 

�لو�سول �إىل �سيغة �تفاق عاملي جديد حول �ملناخ. كما 

حافظ على �لهدف �لأ�سا�سي يف �حلّد من �رتفاع درجة 

مئويتني  درجتني  يتجاوز  ل  مبا  �لعاملية  �حلر�رة 

ت�سّمن  وقد  �ل�سناعية.  �لثورة  قبل  كانت  عما  زيادًة 

�لدفيئة  غاز�ت  �نبعاثات  وقف  ت�ستهدف  ر�ت  موؤ�سّ

ب�سكل كامل مع حلول �سنة 2050.

�أو  �ل�سيغة  تو�سيح  يف  �ملوؤمتر  ينجح  مل  �ملقابل،  يف 

ف�سل  كما  �ملرتقب،  �جلديد  لالتفاق  �لقانوين  �لأثر 

�لتعديل  �أو  �لفر�ص  �سلطة  جمتمعة  �لدول  منح  يف 

وهو  تلويثًا.  و�لأكث  �لتز�مًا  �لأقّل  �لدول  �سيا�سات  يف 

�لتمويل  تدّفق  ل�ستمر�ر  �لكافية  �ل�سمانات  يوّفر  مل 

وتلطيف  �لدفيئة  غاز�ت  �نبعاثات  من  للحّد  �لالزم 

عن  بالتعوي�ص  ُيعرف  ما  �إطار  يف  �ملناخي  �لتغرّي  �آثار 

�لأ�سر�ر و�خل�سائر.

�ملناخي  �لتغرّي  م�سكلة  مع  �لعاملي  �لر�سمي  �لتعاطي 

على  ي�سافرون  �لنا�ص  من  مبجموعة  ت�سبيهه  ميكن 

جانبها  يف  ثقب  نتيجة  للغرق  تتعّر�ص  �سفينة  منت 

فالدول  �لب�سائع.  بع�ص  حتميل  يف  خلل  به  ت�سّبب 

�لأوروبي  �لحتاد  ودول  �ملتحدة  كالوليات  �ملتقّدمة 

�لذي ي�سافر مع ب�ساعته من  �لتاجر �لثي  هي كمثل 

�سّيار�ت فارهة و�أجهزة �إلكرتونية. �أما �لدول �ل�ساعدة 

�لتاجر �مل�ستجّد  كال�سني و�لهند و�لرب�زيل فهي كمثل 

�لذي ي�سافر مع ب�ساعته من �خل�سار و�لفو�كه. وعلى 

�لأخرى  �لنامية  �لدول  توجد  و�سمنها  �ل�سفينة  منت 

�لتي تتفاوت يف ما حتمله، من متاع �سخ�سي خفيف �إىل 

�أثاث منزيل ب�سيط. ويف قعر �ل�سفينة جتد �لدول �لأكث 

فقر�ً و�جلزر �ل�سغرية �لأكث عر�سًة ملخاطر �لغرق.

ت�سّرب  هناك  كان  �إذ�  ما  على  �خلالف  كان  �لبدء  يف 

�خلالف  كان  ثم  ل.  �أم  �ل�سفينة،  بدن  �إىل  للمياه 

هو  �أم  طبيعي،  �أمر  هو  �لت�سّرب  هذ�  كان  �إذ�  ما  على 

تغرق،  �ل�سفينة  وفيما  �لتحميل.  يف  خلل  عن  ناجت 

فالتّجار  بينهم،  ما  يف  �مل�سوؤولية  �لتّجار  يتقاذف 

�لأثرياء  �لتّجار  يتحّمل  باأن  يطالبون  �مل�ستجّدون 

من  معترب  جزء  باإلقاء  وذلك  �ل�سفينة،  غرق  عبء 

حمولتهم يف �لبحر، فهم لديهم �ملالءة �لكافية لتحّمل 

�لتّجار  فيطالبون  �لأثرياء  �لتّجار  �أما  كهذه.  خ�سارة 

�مل�ستجّدين بامل�ساركة يف �إنقاذ �ل�سفينة بالتخفيف من 

حمولتهم �أي�سًا.

ويف قاع �ل�سفينة يرتفع �سوت �مل�سافرين �مل�سحوقني 

�لذين غمرتهم �ملياه حتى �سدورهم، لإنقاذهم ومد يد 

�لعون �إليهم، يف حني يكتفي �لتّجار على ظهر �ل�سفينة 

ملو�جهة  تكفي  ل  للماء  م�سّخات  ب�سع  بتزويدهم 

�لتدّفق �ملتز�يد �إىل ج�سم �ل�سفينة.

وفيما مل تبق �سوى �ساعات قليلة على غرق �ل�سفينة 

عزمه  ليعلن  �مل�ستجّدين  �لتّجار  �أحد  يقف  بالكامل، 

على �إلقاء جزء من حمولته �عتبار�ً من مطلع �لأ�سبوع 

�لتايل. فيقابله �أحد �لتّجار �لأثرياء باإلق�اء �سّيارة من 

ثم  ني�ة.  ح�سن  كب�ادرة  �لبح�ر  يف  �لع�سرين  �سّيار�ته 

�أدو�ر  لتناق�ص  جميعهم  و�مل�س�افرون  �لتّج�ار  يجتمع 

كلٍّ منهم يف تاأخري غرق �ل�سفينة �إىل حني �لو�سول �إىل 

�أقرب ميناء. وبعد هرج ومرج يتم �لتفاق على تاأجيل 

�حلو�ر �إىل �ليوم �لتايل!
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رجب �سعد �ل�سيد �  اال�سكندرية

حكاية 
بالد نمنم

التي	 حكاياتها	 ومن	 احلكي.	 جتيد	 جدة	 يل	 كانت	

عن	 مننم«،	 »بالد	 حكاية	 الأحفادها	 ترويها	 كانت	

كنت	 الب�سر.	 حلوم	 اأكلة	 من	 البالد	 تلك	 �سكان	

احلكاية	 هذه	 على	 ُيقِبل	 الذي	 الوحيد	 احلفيد	

اجلدة.	 مع	 �سمر	 جل�سة	 كل	 يف	 ويطلبها	 بالذات،	

كان	احلفدة	االآخرون	يخافون،	ويلوذون	باأمهاتهم،	

فيها	 يل	 يتج�سد	 خيالية،	 جولة	 يف	 اأنا	 اأروح	 بينما	

اأولئك	الب�سر	الذين	ياأكلون	حلوم	الغرباء	ممن	اأوقع	

بهم	احلظ	التع�س	يف	تلك	البالد.

ورمبا	كانت	حكاية	جدتي	الدافع	وراء	حر�سي	على	

اأواًل	 تتبع	كل	ما	يت�سل	باأكلة	حلوم	الب�سر.	فعرثت	

امل�ستك�سفني	 لبع�س	 ق�س�سًا	 يروي	 كتاب	 على	

حتتوي	 واالأمريكتني	 الأفريقيا	 االأوائل	 والرّواد	

ق�س�س	 مثل	 الب�سر،	 حلوم	 الآكلي	 اأو�ساف	 على	

ا�سمها	 منهم	 جمموعة	 عن	 كولومب�س	 كري�ستوفر	

»كاريب�س«	كانت	تعي�س	فى	منطقة	�سان	فين�سنت	

وبع�س	اجلزر	املحيطة	بها.

ثم	قراأت	يف	جملة	علمية	ملخ�سًا	الأبحاث	تو�سلت	

كانوا	 نيوغينيا	 بابوا	 جبال	 �سكان	 بع�س	 اأن	 اإىل	

خم�سينات	 نهاية	 حتى	 الب�سر	 حلوم	 اأكلة	 من	

القرن	املا�سي!	وقد	فنيت	تلك	اجلماعة	ب�سبب	وباء	

مر�س	 وهو	 اأفرادها،	 بني	 انت�سر	 الذي	 »كورو«	

وال	 �سنة.	 غ�سون	 يف	 به	 ي�ساب	 من	 على	 يق�سي	

من	 اإاّل	 االإن�سان	 اإىل	 الوباء	 هذا	 ميكروب	 ينتقل	

امللخ�س	 يف	 وجاء	 االآدمي!	 اللحم	 هو	 وحيد	 م�سدر	

قتل	 �سلوكهم	 يف	 يكن	 مل	 القوم	 اأولئك	 اأن	 نف�سه	

يكونوا	 مل	 اإنهم	 بل	 حلومهم،	 اأجل	 من	 االآدميني	

»يكرمون«	 كانوا	 ولكنهم	 الغرباء،	 ياأكلون	

قطعًا	 فياأكلون	 وفاتهم،	 بعد	 واأقاربهم	 اأ�سدقاءهم	

معينة	من	اأج�سادهم.

علماء	 من	 فريق	 كان	 	،1982 العام	 ويف	

فيلال	 باوال	 الدكتورة	 تقوده	 االأنرثوبولوجيا،	

يعمل	 االأمريكية،	 كولورادو	 جامعة	 يف	 االأ�ستاذة	

فعرث	 فرن�سا،	 جنوب	 يف	 القدمية	 الكهوف	 اأحد	 يف	

على	عظام	اآدمية	عمرها	ثمانية	اآالف	�سنة،	اأي	من	

الع�سر	احلجري	احلديث.	وتعّرفوا	يف	تلك	العظام	

على	هياكل	لثالثة	ع�سر	اآدميًا،	من	الرجال	والن�ساء	

حيوانات	 عظام	 بقايا	 اإىل	 باالإ�سافة	 واالأطفال،	

الب�سرية	 مدفونة	يف	املوقع	ذاته.	ومبقارنة	العظام	

باحليوانية،	تبنّي	اأن	يف	كل	من	النوعني	عالمات	

�ساغطة	 قوى	 عن	 ناجتة	 تكون	 اأن	 ميكن	 ال	 غائرة	

باأّن	 ت�سي	 فالعالمات	 املدفونة.	 اجلثث	 على	 وقعت	

باأ�سلوب	 العظام	 تلك	 يف	 ُعملْت	
اأ قطع	 اآالت	 ثّمة	

ليعّدها	 احليوانات	 قّطع	 الذي	 اأن	 يوؤّكد	 عمدي،	

عندما	 اأي�سًا	 العمل	 بهذا	 قام	 الذي	 ذاته	 هو	 لغذائه	

اأمامه	 يجد	 فلم	 فجاع،	 احليوانات،	 �سيد	 يف	 ف�سل	

اإاّل	بع�سًا	من	اأبناء	جن�سه.	كما	الحظ	اأفراد	الفريق	

العلمي	اأن	ذلك	االإن�سان	املتوّح�س	القدمي	مل	يفّرق،	

بني	 من	 �سحاياه	 بقايا	 بني	 الدفن،	 عملية	 يف	

جلدته	وبقايا	احليوانات،	مما	يوؤّكد	اأن	»النوعني«	

مل	يكونا	بالن�سبة	اإليه	�سوى	مادة	قابلة	لاللتهام.	

جامعة	 علماء	 الأحد	 تعليق	 اإىل	 ن�سري	 اأن	 بقي	

مل	 الب�سر	 حلوم	 اأكلة	 اإن	 يقول	 االأمريكية	 بالتيمور	

يكونوا	يتناولون	اللحم	الب�سري	بطريقة	خا�سة،	اأو	

على	 دليل	 ذلك	 ويف	 احتفالية.	 بطقو�س	 م�سحوبًا	

ب�سرًا	 االآدميني	 من	 »فرائ�سهم«	 يعتربوا	 مل	 اأنهم	

مثلهم،	بل	جمرد	م�سدر	للطعام.
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بقلم أشوك خوسال

نمنع األذى
أم نفعل الخير؟

بدائل التنمية

االأذى«،	 بـ»منع	 تقليديًا	 البيئي	 التحرك	 ُيعنى	

خ�سو�سًا	االأذى	املرتبط	باالآثار	اجلانبية	للن�ساطات	

يف	 هي	 بها	 ينادي	 التي	 واحللول	 واالقت�سادية.	 االجتماعية	

ذاك.	 تفعل	 ال	 ذلك،	 اأوقف	 هذا،	 اأقفل	 »حترميية«:	 العادة	

للطبيق	 القابلة	 الوحيدة	 العمل	 م�سارات	 هي	 هذه	 تكن	 ولئن	

الدوائر	احلكومية	 يف	بع�س	احلاالت،	خ�سو�سًا	يف	مواجهة	

ما	 فغالبًا	 املعتدية،	 وامل�سالح	 العا�سية	 وال�سناعات	 املتقاع�سة	

خ�سارة	 دون	 من	 ال�سلبية	 االآثار	 تخفيف	 ب�سيطة	 بدائل	 تتيح	

الكثري	من	الفوائد	االقت�سادية.

نتائج	 حت�سني	 اىل	 امل�ستدامة	 التنمية	 مروجو	 ي�سعى	

ويف	 حاليًا	 تكاليفها	 من	 التقليل	 مع	 االقت�سادية	 الن�ساطات	

اأعمال	االآخرين	 امل�ستقبل.	وبداًل	من	جمرد	ردود	الفعل	على	

»فعل	 نحو	 ا�ستباقيًا	 جهودهم	 يوجهون	 االأذى،	 منع	 بهدف	

اخلري«.	لكن	التنمية	امل�ستدامة	حتتاج	اىل	حلول	اأكرث	تعقيدًا	

من	تلك	التي	يقدمها	النا�سطون	البيئيون.	فهي	تتطلب	عادة	

املوؤ�س�ساتية	 واالآليات	 التكنولوجيات	 من	 خمتلفة	 جمموعة	

اأما	 للجميع.	 اأف�سل	 �سمولية	 نتائج	 اىل	 تف�سي	 القرار	 واأنظمة	

على	 يح�سل	 من	 اأكرث:	 احل�سابات	 فتعقد	 التوزيعية	 امل�سائل	

الفوائد	ومن	يدفع	التكاليف؟	وكثريًا	ما	يحتاج	م�سار	م�ستدام	

فعاًل	اىل	اإعادة	ت�سميم	اأ�سا�سية	خليارات	التنمية،	قد	تنطوي	

على	قرارات	اجتماعية	واقت�سادية	�سعبة.

ويف	الطرف	الثالث	جهات	فاعلة	مثل	احلكومات	واالأعمال	

التجارية،	ترتاح	ال�ستمرار	الو�سع	الراهن،	وتقاوم	فكرة	وجود	

بفعله.	 تلتزم	 ال	 جمتمعي«	 »خري	 اأي	 اأو	 منعه	 يجب	 اأذى	 اأي	

هذه	هي	القوى	ال�سائدة	يف	املجتمع،	ومقاومتها	للتغيري	عائق	

وكفاءة	 بيئية	 و�سالمة	 عدالة	 اأكرث	 جمتمع	 خلق	 اأمام	 اأ�سا�سي	

امل�سار	 اأن	 االإنكار	 ال�سعب	 من	 ي�سبح	 وعندما	 اقت�سادية.	

اجلهات	 هذه	 تقبل	 املمكنة،	 امل�سارات	 اأف�سل	 لي�س	 احلايل	

ح�سوله.	 منع	 حتاول	 لكنها	 تغيري،	 اىل	 حاجة	 ثمة	 اأن	 بلباقة	

»انعدام	 على	 عادة	 التغيري	 هذا	 تنفيذ	 عدم	 يف	 اللوم	 ويقع	

االإرادة	ال�سيا�سية«،	وهو	م�سطلح	اأجوف	بال	معنى.

التنمية	امل�ستدامة	بحاجة	اإىل	فهم	�سمويل	لكيفية	تفاعل	

ر	 م�سائل	االقت�ساد	والبيئة	واملجتمع.	على	�سبيل	املثال،	َح�سْ

حل	اأي	م�سكلة	اقت�سادية	ـ	بيئية	يف	تكنولوجيا	اأو	اآلية	واحدة	

وخلق	 واخلطر	 اليقني	 بعدم	 متعلقة	 خا�سة	 م�ساكل	 ي�ستتبع	

التكنولوجيا	 تكون	 عندما	 خ�سو�سًا	 جديدة،	 مكت�سبة	 منافع	

املبداأ،	 يف	 املحلي.	 االقت�ساد	 يف	 مرت�سخة	 غري	 اأو	 ماألوفة	 غري	

م�ساكل	 خلق	 اىل	 القائمة	 للم�ساكل	 املب�سطة	 احللول	 تف�سي	

مالية	 وتكاليف	 اأطول	 تنفيذ	 مدة	 من	 يرافقها	 ما	 مع	 اأكرب،	

»د.د.ت«،	 العجيب	 املبيد	 امل�سهورة	 االأمثلة	 ومن	 اأعلى.	

التربيد	 تتيح	 التي	 العجيبة	 الكلوروفلوروكربون	 ومرّكبات	

من	 بد	 ال	 كان	 اال�ستخدام	 من	 عقود	 فبعد	 الكلفة.	 الرخي�س	

جممل	 يف	 وا�سع	 نطاق	 على	 انت�سرت	 التي	 املواد	 هذه	 منع	

البيولوجي	 للتنوع	 تدمريها	 ب�سبب	 العاملي،	 االقت�ساد	

الكربون	 احتجاز	 ويخالف	 االأوزون.	 لطبقة	 وا�ستنزافها	

رمبا	 ذاته،	 امل�سري	 يواجه	 وقد	 الطبيعية،	 القوانني	 وتخزينه	

يف	وقت	قريب.

وغري	 الكلفة	 والباهظة	 املعقدة	 الهيكلية	 هو	 اآخر	 عائق	

للبيئة	 النا�سئة	 التهديدات	 لك�سف	 اعتمدت	 التي	 الكفوءة	

تفي	 نتائج	 اىل	 حاليًا	 توؤدي	 ال	 وهي	 معها.	 والتعامل	 العاملية	

الفعالية	 حتى	 اأو	 واال�ستدامة،	 والعدالة	 االإن�ساف	 مبعايري	

املبا�سرة.

القرار	 �سنع	 عملية	 جتزيء	 يف	 اإ�سافية	 م�سكلة	 وتكمن	

والبيئية	 االقت�سادية	 الق�سايا	 اإىل	 بالنظر	 التفكري،	 وحتى	

وبناء	 االأخرى،	 عن	 اإحداها	 ومبعزل	 منف�سلة	 واالجتماعية	

القرارات	على	اإحداها	فقط	اأو	على	بع�سها.	ولكن	مثلما	البيئة	

�سبل	 لتوفري	 مهم	 االقت�ساد	 كذلك	 املواطنني،	 ل�سحة	 مهمة	

يف	 اال�ستثمار	 واقت�ساد	 االأ�سا�سية.	 احلاجات	 وتلبية	 العي�س	

خلق	 بقدر	 مهم	 االجتماعي	 والراأ�سمال	 واملوؤ�س�سات	 الطبيعة	

بنية	حتتية	و�سناعات.

جديدة	 اآليات	 اىل	 حاجة	 هناك	 م�ستدامة،	 نتائج	 لتحقيق	

وم�ساعفاتها،	 النا�سئة	 للق�سايا	 العلمية	 ال�سرعية	 لرت�سيخ	

القواعد	والقوانني	املطلوبة	على	امل�ستويني	الدويل	 ومناق�سة	

اأنظمة	 وت�سميم	 ت�سكلها،	 التي	 التهديدات	 الحتواء	 والوطني	

قرار	اقت�سادية	و�سيا�سية	حتدد	بوا�سطتها	املنافع	والتكاليف	

■ االجتماعية	وتتقيد	بها	االتفاقات.	

ــس	 ــ� ــي اأ�ـــــســـــوك	خـــو�ـــســـال	رئ

التنمية«	 ـــل	 ـــدائ »ب مــنــظــمــة	

	Development Alternatives
االحتاد	 رئي�س	 وكان	 الهند.	 يف	

ورئي�س	 الطبيعة	 حلماية	 الدويل	

تقديرات	 نــال	 وقــد	 ــا.	 روم ــادي	 ن

�سا�ساكاوا	 جائزة	 بينها	 عاملية،	

الدولية	 ــد	 زاي وجــائــزة	 البيئية	

�سل�سلة	 يكتب	 وهـو	 	 للبيئة.	

»البيئة	 بـمجلة	 خا�سـة	 مقاالت	

والتنمية«.	
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تقرير     األمن الغذائي

األمن الغذائي
تقرير »أفد« عن وضع البيئة العربية 2014 

التحديات والتوقعات

أصدر املنتدى 

العربي للبيئة 

والتنمية يف 

تشرين الثاني 

)نوفمبر( تقريره 

لسنة 2014 

الذي تمحور 

حول األمن 

الغذائي يف 

البلدان العربية. 

هنا أبرز ما 

تضمنه التقرير

تعزيز  �إىل  م�سعاها  يف  �لعربية  �لبلد�ن  تو�جه 

عن  ناجتة  جدية  حتديات  �لغذ�ئي  �لذ�تي  �الكتفاء 

وحمدودية  �جلفاف،  ت�سمل  دة،  �ملقيِّ �لعو�مل  من  جمموعة 

وتد�عيات  �ملائية،  �ملو�رد  وندرة  للزر�عة،  �ل�ساحلة  �الأر��سي 

تغري �ملناخ. وقد �ساهمت �ل�سيا�سات غري �ملالئمة و�ال�ستثمار 

يف  �لزر�عية  و�لتنمية  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف  �ل�سئيل 

تدهور �ملو�رد �لزر�عية، �إىل جانب �ال�ستخد�م غري �لكفوء لها 

�ملتز�يد  �ل�سكاين، و�لطلب  �لنمو  وميّثل  �ملتدنية.  و�إنتاجيتها 

�الأر��سي  وحتويل  �لطبيعية،  �ملو�رد  وتدهور  �لغذ�ء،  على 

�أمام  �إ�سافية  حتديات  �حل�سري،  �ال�ستخد�م  �إىل  �لزر�عية 

ويربز  �لعربية.  �ملنطقة  يف  �لغذ�ئي  �الأمن  م�ستوى  حت�سني 

�لعجز �لغذ�ئي من خالل ن�سبة �الكتفاء �لذ�تي �لبالغة نحو 46 

للدهون  �ملئة  يف  و54  لل�سّكر،  �ملئة  يف  و37  للحبوب،  �ملئة  يف 

و�لزيوت. �أي �أن �لعجز ي�سل �إىل نحو ن�سف �حلاجة من �ملو�د 

�لغذ�ئية �الأ�سا�سية.

ويرتبط �لغذ�ء و�ملاء يف �سكل غري قابل للفكاك. فاملنطقة 

�حل�سة  تعك�سها  �لتي  �ملياه،  ندرة  مع�سلة  تو�جه  �لعربية 

�ل�سنوية للفرد من �ملو�رد �ملائية �ملتجددة و�لبالغة �أقل من 850 

مرت   6000 يفوق  �لذي  �لعاملي  باملتو�سط  مقارنة  مكّعبًا،  مرتً� 

�ملتفاوتة  �مل�ستويات  �الإقليمي  �ملتو�سط  هذ�  ويخفي  مكّعب. 

فئة  يف  منها   13 ف  ُت�سنَّ �لتي  �لبلد�ن،  بني  كبري  �سكل  يف 

�لندرة �ل�سديدة للمياه، بح�سة �سنوية للفرد تقل عن 500 مرت 

�لبلد�ن، حيث  مكّعب. و�لو�سع مقلق جدً� يف �ستة من هذه 

للفرد،  �سنويًا  مكّعب  مرت   100 �ملتو�فرة  �ملتجددة  �ملياه  تبلغ 

�إىل درجة �أن هذ� �لتقرير خلق فئة خا�سة بها هي فئة »�لندرة 

�ال�ستثنائية«.

��ستخد�م  خالل  من  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ملياه  ندرة  وتربز 

نحو 85 يف �ملئة من �إجمايل �ل�سحوبات �ملائية الأغر��ض �لقطاع 

�ملحا�سيل.  و�إنتاجية  �لري  كفاءة  بتدين  �ملت�سم  �لزر�عي، 

غري  �جلوفية  �ملياه  فيها  مبا  �لنادرة،  �ملائية  �ملو�رد  وتتعر�ض 

�ملتجددة، �إىل �سغوط هائلة، كما يتبنّي من �ملعدالت �لعالية 

 630 ي�ساوي  مبتو�سط  زر�عية،  الأغر��ض  �ملائية  لل�سحوبات 

يف �ملئة من �إجمايل �ملياه �ملتجددة يف بلد�ن جمل�ض �لتعاون 

وترى  �لكويت.  يف  �ملئة  يف   2460 �إىل  وي�سل  �خلليجي، 

و�سع  يف  تكون  �لبلد�ن  �أن  )�لفاو(  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة 

�ملائية  مو�ردها  من  �ملئة  يف   40 من  �أكرث  ��ستخدمت  �إن  حرج 

�إن  مائيًا  �إجهادً�  تعاين  �عتبارها  وميكن  للزر�عة،  �ملتجددة 

هذ�  ووفق  �ملو�رد.  هذه  من  �ملئة  يف   20 من  �أكرث  ��ستخرجت 

�لتعريف، ميكن ت�سنيف 19 بلدً� عربيًا يف حال من �الإجهاد 

�ملائية  مو�ردها  من  �حلالية  �ل�سحب  معدالت  الأن  �ملائي، 

�ملتجددة الأغر��ض زر�عية تفوق باأ�سو�ط �حلدود �ملقبولة.

من  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �لغذ�ئي  �الأمن  و�سع  حت�سني  �إن 

�ملحدودة،  �لزر�عية  �الأر��سي  ظل  يف  �ملحلي،  �الإنتاج  خالل 

عن  ناهيك  و�لرت�جع،  �ال�ستنز�ف  تعاين  �لتي  �ملائية  و�ملو�رد 

لكن  �سعبة.  مهمة  �لزر�عية،  للمو�رد  �حليوية  �لقدرة  �فتقار 

ثمة �إمكانيات جديرة باالعتبار متو�فرة على �سعيد حت�سني 

�ل�سيا�سات  تبني  خالل  من  �لغذ�ئي،  �لذ�تي  �الكتفاء  ن�سبة 

نة، وخلق �سل�سلة متكاملة  �ل�سليمة و�لتقنيات �لزر�عية �ملح�سَّ

�إىل  ��ستنادً�  �لغذ�ئي  �الأمن  �سمان  ت�ستطيع  �لغذ�ئية  للقيمة 

�أ�س�ض تو�فر �لغذ�ء و�سهولة مناله و��ستخد�مه و��ستقر�ره.

ويتطلب حت�سني ذلك �جلانب من �الأمن �لغذ�ئي �ملتعلق 

للجميع،  و�ساملة  متكاملة  �إقليمية  مقاربة  �لذ�تي  باالكتفاء 

ومنوذجًا  و�لطاقة،  و�ملاء  �لغذ�ء  بني  �ملتالزمة  بالعالقة  تقّر 

�قت�سادية  �عتبار�ت  على  يعتمد  �لزر�عية  لال�ستد�مة  جديدً� 

حتديد  ميكن  �الإطار،  هذ�  �سمن  ومن  وبيئية.  و�جتماعية 

�لغذ�ئي،  �لذ�تي  �الكتفاء  ن�سبة  لتح�سني  �خليار�ت  من  عدد 

�لزر�عية  للمو�رد  �لفاعل  �ال�ستخد�م  خالل  من  خ�سو�سًا 

و�ل�سمكية.  �حليو�نية  �لرثوتني  مو�رد  �إىل  �إ�سافة  �ملتو�فرة، 

وت�سمل هذه �خليار�ت ما يلي:

�ملحا�سيل  من  مزيد  �إنتاج  ُيعتربرَ  الري:  كفاءة  حت�سني 

�لزر�عية مبياه �أقل خيارً� يحمل �أهمية كربى يف تعزيز �الأمن 

�لغذ�ئي للبلد�ن �لتي تعاين ندرة يف �ملياه. وهو يعتمد على 

�حلقول،  �إىل  �ملياه  لنقل  �لقنو�ت  من  �ل�سحيح  �لنوع  �ختيار 

�لتنقيط،  �أو  �لر�ض  مثل  للري  فاعلية  �أكرث  و�سائل  و�عتماد 

�لتنظيم  وم�ستوى  مرتفعة،  عري�سة  م�ساكب  يف  و�لزر�عة 

و�الن�سباط لدى �ملز�رعني.

46 يف  عن  عربيًا  بلدً�   19 يف  �لري  كفاءة  متو�سط  ويقل 

بتوفري  كفيل  �ملئة  يف   70 �إىل  �لرقم  هذ�  رفع  �أن  ر  وُيقدَّ �ملئة. 

�لري  �أن  ر  ُيقدَّ وفيما  �سنويًا.  �ملياه  من  مكّعب  مرت  بليون   50

�ملطلوب لكل طن من �حلبوب يبلغ 1500 مرت مكّعب، ميكن 

مليون   30 من  �أكرث  الإنتاج  تكفي  �أن  �ملياه  من  رة  �ملوفَّ للكمية 

بقيمة  �حلبوب  و�رد�ت  من  �ملئة  يف   45 �أو  �حلبوب،  من  طن 

11.25 بليون دوالر وفق �أ�سعار 2011.
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احلبوب  اإنتاجية  اإن  املحا�صيل:  اإنتاجية  تعزيز 

اإىل  بالن�سبة  خ�سو�سًا  اإجمااًل،  متدنية  العربية  املنطقة  يف 

للهكتار  كيلوغرامًا   1133 نحو  تبلغ  اإذ  الرئي�سية،  احلبوب 

)اجلزائر  احلبوب  اإنتاج  يف  الرئي�سية  البلدان  من  خم�سة  يف 

مبتو�سط  مقارنة  و�سورية(،  وال�سودان  واملغرب  والعراق 

بحوث  وتبينّ  للهكتار.  كيلوغرامًا   3619 نحو  يبلغ  عاملي 

املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا( 

جتريبية،  حقول  يف  القمح  غلة  يف  باالعتبار  جديرة  زيادات 

مقارنة بحقول املزارعي يف كل من االأنظمة املروية واملطرية 

وتون�س.  و�سورية  وال�سودان  واملغرب  م�سر  مثل  بلدان  يف 

زيادة  حققت  مثاًل،  م�سر،  يف  مرتفعة  م�ساكب  يف  فالزراعة 

بن�سبة 30 يف املئة يف غلة احلبوب، وتوفريًا بن�سبة 25 يف املئة 

يف مياه الري، وكفاءة يف ا�ستخدام املياه بن�سبة 72 يف املئة.

يف  املحا�سيل  اإنتاجية  لتح�سي  حا�سمة  اأهمية  وثمة 

االأرا�سي املطرية التي ت�سكل اأكرث من 75 يف املئة من االأرا�سي 

و»اإيكاردا«  »الفاو«  وت�سري  العربية.  املنطقة  يف  املزروعة 

يف  احلفظ  ت�سمل  املطر،  مياه  جلمع  خمتلفة  اأ�سكال  اإىل 

اأجل  من  والتخزين  ال�سيول،  مبياه  والري  الزراعي،  املوقع 

اأن  النامية  البلدان  بع�س  يف  برامج  نت  وبينّ التكميلي.  الري 

من  اأ�سعاف  ثالثة  اأو  �سعفي  مبعدل  للزيادة  قابلة  الغالل 

اجلافة  بالزراعة  مقارنة  عة،  املجمَّ املطر  مياه  ا�ستخدام  خالل 

املطرية  احلبوب  غلة  متو�سط  لزيادة  وميكن  التقليدية. 

اإىل  للهكتار  كيلوغرام   800 نحو  البالغ  احلايل  م�ستواها  من 

اأن ت�سيف ما بي 15 و30 مليون  اأو ثالثة اأ�سعاف،  �سعفي 

 51 نحو  البالغ  احلايل  ال�سنوي  االإنتاج  اإىل  احلبوب  من  طن 

مليون طن يف املنطقة العربية.

ولتعزيز غلة احلبوب يف املناطق املروية واملطرية اإمكانية 

يف  الغذائي  الذاتي  االكتفاء  لتح�سي  باالعتبار  جديرة 

ونقل  الزراعية،  البحوث  زيادة  خالل  من  العربية،  املنطقة 

التكنولوجيا، واال�ستثمار يف الزراعة املطرية. وُيعتبرَ تطبيق 

اال�ستخدام  ت�سمل  وهي  حا�سمًا،  الزراعية  املمار�سات  اأف�سل 

االأمثل لالأ�سمدة واملبيدات وغريها من املدخالت، اإىل جانب 

تغري  تاأثري  لكن  املتوافرة.  الزراعية  للموارد  اجليدة  االإدارة 

ع اأن يظهر من خالل تراجع حاد  املناخ يف املنطقة العربية ُيتوقَّ

فاعلة  لتدابري  تبنيًا  مواجهته  وتتطلب  احلبوب،  اإنتاجية  يف 

على �سعيد التاأقلم مع الظاهرة والتخفيف من تداعياتها.

كفاءة  زيادة  اإىل  اإ�سافة  املياه:  اإنتاجية  حت�صني 

ال�سعيدين  من  اأي  على  املياه  اإنتاجية  رفع  ميكن  ال��ري، 

ملحا�سيل  املياه  تخ�سي�س  خالل  من  العملي،  اأو  االقت�سادي 

املياه  كمية  مقابل  يف  اأكرث  حما�سيل  اإنتاج  اأو  قيمة  اأعلى 

التي  االأهمية  على  االثني  من  خيار  انتقاء  ويعتمد  نف�سها. 

ال�سياق  يف  كميتها  اأو  املحا�سيل  قيمة  على  البالد  تعلقها 

ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي والبيئي االأو�سع.

التي  العوامل  من  مبزيج  املياه  اإنتاجية  تعزيز  وميكن 

الري  اأ�ساليب  مثل  نة،  املح�سَّ الزراعية  املمار�سات  ت�سمل 

الزراعة  اأو  ن، والزراعة احلمائية  احلديثة، والت�سريف املح�سَّ

واال�ستخدام  املتوافرة،  نة  املح�سَّ والبذور  حراثة،  دون  من 

املحا�سيل،  حلماية  املبتكرة  والتقنيات  لالأ�سمدة،  االأمثل 

ممار�سات  فوائد  تقت�سر  وال  الفاعلة.  االإر�ساد  وخدمات 

وحفظ  والناق�س،  التكميلي  والري  املياه،  جمع  مثل  زراعية 

فح�سب،  املياه  اإنتاجية  زيادة  على  الع�سوية،  والزراعة  املياه، 

بل تكت�سب اأي�سًا اأهمية كبرية يف تعزيز اال�ستدامة الزراعية. 

كذلك ميكن تعزيز اإنتاجية املياه اأكرث من خالل تغيري عادات 

اأقل كثافة للمياه  اال�ستهالك باجتاه حما�سيل ذات ا�ستخدام 

وذات قيمة غذائية مماثلة.

مياه  تزال  ال  ة:  املعالجَ ال�صرف  مياه  ا�صتخدام 

الزراعي  اال�ستخدام  يف  كبري  حد  اإىل  م�ستغلة  غري  ال�سرف 

مياه  من  �سنويًا  ة  املعاجلرَ فالكمية  العربية.  البلدان  عب 

ال�سرف البلدي ت�ساوي نحو 48 يف املئة فقط من نحو 14.310 

ب �سنويًا، فيما الكمية الباقية ُترمى من دون  ماليي مرت مكعنّ

ة امل�ستخدمة  ة. وال تتجاوز كمية مياه ال�سرف املعاجلرَ معاجلرَ

يف الري الزراعي ت�سعة يف املئة من االإجمايل يف بلدان مثل 

التعاون  م�سر واالأردن واملغرب وتون�س، فيما بلدان جمل�س 

اخلليجي ت�ستخدم نحو 37 يف املئة من مياه ال�سرف املعاجلة 

يف الزراعة.

امل�ستخدمة  ة  املعاجلرَ ال�سرف  مياه  ن�سبة  ارتفاع  ويعود 

العربية  بالبلدان  مقارنة  التعاون  جمل�س  بلدان  يف  زراعيًا 

وال�سغط  العذبة،  املياه  موارد  يف  احلادة  الندرة  اإىل  االأخرى 

لال�ستخدام  ال�سحب  خ��الل  من  امل��وارد  ه��ذه  على  الهائل 

ة من اأجل  نة للمعاجلرَ الزراعي، اإىل جانب تبني معايري حم�سَّ

ة. لكن مع امل�ستويات  �سمان اال�ستخدام االآمن للمياه املعاجلرَ

مياه  ا�ستخدام  اإع��ادة  ميكن  املنا�سبة،  ة  للمعاجلرَ املختلفة 

و�سناعية  زراعية  متعددة،  لن�ساطات  كم�سدر  ال�سرف 

ومنزلية، ما يخفف ال�سغط على موارد املياه العذبة والبيئة.
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تقرير     األمن الغذائي

على  ب�سدة  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �لغذ�ء  �إنتاج  يعتمد  و�إذ 

يجب  ب�سرعة،  �لعذبة  �ملياه  مو�رد  وتتناق�ض  �ملطرية  �لزر�عة 

وتوؤكد  للري.  �ملياه  ��ستخد�م  باإعادة  �ملتمثل  �لبديل  ت�سجيع 

يقت�سر  ال  �ملروية  �إىل  �ملطرية  �لزر�عة  من  �لتحول  �أن  »�لفاو« 

على زيادة غالل معظم �ملحا�سيل بن�سبة 100 �إىل 400 يف �ملئة 

بديلة  حما�سيل  بزر�عة  ي�سمح  �أن  �أي�سًا  ميكن  بل  فح�سب، 

حتقق دخاًل �أعلى وتعطي قيمة �أكرب.

تقلي�ص خ�سائر ما بعد احل�ساد: ُتعزى �الأ�سباب 

م�ستخدمة  منا�سبة  غري  و�سائل  �إىل  �خل�سائر  لهذه  �لرئي�سية 

يف ح�ساد �ملحا�سيل ومعاجلتها ونقلها وتخزينها، �إىل جانب 

�إمد�د�ت  �سل�سلة  �سعيد  على  فاعلة  غري  لوج�ستية  خدمات 

�لبلد�ن  يف  للحبوب  �ل�سنوية  �خل�سائر  �أن  ر  وُيقدَّ �لو�رد�ت. 

ت�سل  كذلك   .2012 يف  طن  مليون   6.6 نحو  بلغت  �لعربية 

خ�سائر �لقمح �مل�ستورد يف بع�ض �لبلد�ن �لعربية �إىل نحو 3.3 

مليون طن ب�سبب خدمات لوج�ستية غري فاعلة على �سعيد 

�حل�ساد  بعد  ما  خل�سائر  �الإجمالية  �لقيمة  وتبلغ  �ال�ستري�د. 

للحبوب وخ�سائر و�رد�ت �لقمح �إىل نحو 3.7 بليون دوالر وفق 

�أ�سعار 2011، ما ميّثل 40 يف �ملئة من �لقمح �ملنتج يف �لبلد�ن 

�لعربية كلها يف ح�ساب �لقيمة. وهذ� ي�ساوي قيمة نحو �أربعة 

�أ�سهر من و�رد�ت �لقمح.

�سل�سلة  �متد�د  على  �حلبوب  يف  �خل�سائر  لتقلي�ض  �إن 

�الإم�د�د �لغذ�ئي �أهمي�ة كربى. فخ�سائر كه�ذه متّثل هدرً� يف 

�الإمد�د �لغذ�ئي ومو�رد طبيعية �أخرى، ت�سمل �الأر�ض و�ملياه 

ب�سرر  �الأمر  ويتفاقم  و�لعمالة.  و�ملبيد�ت  و�الأ�سمدة  و�لطاقة 

عن  ت�سدر  �لدفيئة  غاز�ت  من  مفرطة  �نبعاثات  ي�سمل  بيئي 

�لن�ساطات �لزر�عية على �متد�د �ل�سل�سلة �لغذ�ئية.

�لبلد�ن  بني  �لتعاون  ُيعتربرَ  الإقليمي:  التعاون 

�لزر�عية  �مل��و�رد  يف  �لن�سبية  �مليز�ت  �أ�سا�ض  على  �لعربية 

�مل�ستوى  على  �لغذ�ئي  �الأمن  لتعزيز  �أ�سا�سيًا  خيارً�  و�ملالية 

مقاربة  يتطلب  فهو  فاعاًل  �لتعاون  وليكون  �الإقليمي. 

�لزر�عية  و�ل�سيا�سات  �ال�سرت�تيجيات  مو�ءمة  �إىل  ت�ستند 

و�لتنمية  و�لتقنية  �لعلوم  يف  �ال�ستثمار  وزيادة  �لوطنية، 

��ستخد�م  �إىل  تف�سي  وحو�فز  وتد�بري  وتنظيمات  �لزر�عية، 

للمو�رد  �ملنتجة  �حليوية  للقدرة  وحفظًا  للمو�رد،  فاعل 

�لربية و�ملائية �لتي ت�سكل حجر �لز�وية لالإنتاج �لزر�عي على 

�مل�ستويات �لوطنية و�الإقليمية �لفرعية و�الإقليمية.

متلك  وال�سمكية:  احليوانية  الرثوتني  تطوير 

�لبلد�ن �لعربية مو�رد جديرة باالعتبار على �سعيد �لرثوتني 

م�ستوى  على  ذ�تيًا  مكتفية  �سبه  وهي  و�ل�سمكية.  �حليو�نية 

�للحوم  على  �لطلب  من  �ملئة  يف   25 نحو  لكن  �الأ�سماك، 

يف  �لن�سبة  هذه  تزيد  �أن  ع  وُيتوقَّ �لو�رد�ت.  طريق  عن  ى  ُيلبَّ

ر. �مل�ستقبل ب�سبب زياد�ت �ل�سكان و�لرثوة و�لتح�سّ

�إنتاجية قطاع �لرثوة �حليو�نية يف �ملنطقة �لعربية  تو�جه 

وعدم  �ملر�عي  تدهور  خ�سو�سًا  �ملو�رد،  �ساآلة  ب�سبب  عقبات 

�لتحتية  �لبنية  عن  �لدعم  غياب  و�أّثر  و�ملياه.  �الأعالف  كفاية 

و�خلدمات و�ل�سيا�سات �لع�سو�ئية و�أثارها �ل�سلبية على قطاع 

�لرثوة �حليو�نية. و�أدى �إنتاج �الأعالف حمليًا �إىل تدهور �ملو�رد 

�ملائية غري �ملتجددة وتر�جع �ملر�عي ومو�رد �الأعالف، ما �أدى 

�إىل تر�جع  �إىل فقد�ن �لتنوع �حليوي وتدهور �لرتبة وبالتايل 

�ل�سديد  �جلفاف  مو�جهة  ويف  �حليو�نية.  �لرثوة  �إنتاجية 

�لنظامان  يبقى  �لهام�سية،  لالأر��سي  �لكبرية  و�مل�ساحات 

مرونة،  �الأك��رث  �حليو�نية  �ل��رثوة  لرتبية  و�ملطري  �لرعوي 

�لنظامني  هذين  حركة  تدعم  �سيا�سات  �إىل  حاجة  ثمة  لذلك 

الإنتاج  �ملتكاملة  �الأنظمة  تقّدم  كذلك  �ملر�عي.  �إىل  وو�سولهما 

�الإجمايل  �الإنتاج  لزيادة  فر�سًا  �حليو�نية  و�لرثوة  �ملحا�سيل 

و�لتنوع و�ال�ستد�مة �القت�سادية للقطاعني معًا.

�إمكانيات  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �ل�سمكية  �لرثو�ت  وتوفر 

كذلك  ب��ل  فح�سب  �ملحلي  �لطلب  لتلبية  لي�ض  ك��ب��رية، 

للت�سدير.  وقد بلغت �سادر�ت �الأ�سماك 912.460 طنًا بقيمة 

هذه  زيادة  ميكن  لكن   .2013 عام  دوالر  باليني  ثالثة  نحو 

قطاع  الإمكانيات  �لعنان  �إطالق  ويتطلب  �أكرث،  �ل�سادر�ت 

�لتي  �ملختلفة  و�الختناقات  �مل�ساكل  معاجلة  �ل�سمكية  �لرثوة 

يف  �ال�ستثمار  �إىل  حاجة  ثمة  �أن  و�الأه��م  تطويره.  تو�جه 

قو�نني  تطبيق  ت�سمل  �أخرى  �أمور  جانب  �إىل  �لقطاع،  هذ� 

�الأ�سماك،  تربية  ن�ساطات  وعلى  �ل�سيد  على  وت�سريعات 

وذلك ل�سمان ��ستد�مة �لقطاع وم�ساهمته يف رفاهية �لبالد. 

يف  �ل�سمكية  �لرثوة  ملخزونات  �مل�سرتكة  �حلوكمة  وُتعتربرَ 

�لبلد�ن �لعربية حا�سمة �أي�سًا، فاحلدود �لعابرة للبحار تتاأثر 

ب�سالمة جتمعات مائية كاملة.

عن  �أهمية  �لغذ�ئي  للربوتني  كم�سدر  �الأ�سماك  تقل  وال 

من  للحد  �الأ�سماك  ��ستهالك  على  �لت�سجيع  ويجب  �للحوم. 

�ال�ستهالك �ملفرط للحوم الأ�سباب �قت�سادية و�سحية، وكذلك 

�ملائية  �ملو�رد  على  �حليو�نية  �لرثوة  �إنتاج  تاأثري  يف  �لتفكري 

�لنادرة و�لبيئة. وثمة حاجة عمومًا �إىل حملة توعية لت�سجيع 

��ستهالك  �سعيد  على  عاد�تهم  تكييف  على  �مل�ستهلكني 

عينه  �لوقت  يف  توؤّمن  �أك��رث،  �سحية  �أمن��اط  باجتاه  �لغذ�ء 

��ستد�مة �ملو�رد �لزر�عية.

�ملياه  مفهوم  على  �لتحفظات  رغم  اأخ��رى:  خيارات 

ملعاجلة  �ل�سيا�سات  يف  �ملعتمدة  �الأدو�ت  كاإحدى  �الفرت��سية 

و�لغذ�ء،   �ملياه  بني  �لتالزمية  بالعالقة  �ملرتبطة  �لتحديات 

ما،  لبلد  �ملحدد  �ملائي  �لو�سع  �سياق  يف  مفيدً�  يبقى  فهو 

و�لدور �الإجمايل �لذي توؤديه �لزر�عة يف �لتنمية �القت�سادية 

و�الجتماعية.

مهمة  �أد�ة  يكون  �أن  �الفرت��سية  �ملياه  ملفهوم  وميكن 

للتعاون يف �الأمن �لغذ�ئي بني �ملناطق وفق قربها �جلغر�يف 

مثاًل  يعني  ق�د  وهذ�  �لزر�عية.  �مل��و�رد  يف  �لن�سبية  و�مليزة 

تو�سيع �لتعاون بني �لبلد�ن �لعربية و�الأفريقية، حيث ميكن 

�لعربية  �لبلد�ن  يف  �ملياه  وندرة  �الأر��سي  حمدودية  تعوي�ض 

باال�ستفادة من �مليز�ت �لن�سبية للبلد�ن �الأفريقية على �سعيد 

�ملو�رد �لطبيعية و�لزر�عية.

�الأمن  حتقيق  �إىل  م�سعاها  يف  �لعربية  �لبلد�ن  حتتاج 

�إىل  للغذ�ء،  �ملحلي  �الإنتاج  ت�سجيع  طريق  عن  �لغذ�ئي، 

ومن  تاأخري.  دون  من  تنفيذها  على  و�لعمل  �سيا�سات  تبني 

�لتو�سيات �لتي يطرحها هذ� �لتقرير للنقا�ض: متتني �لتعاون 

�ملحا�سيل  �إنتاجية  تعزيز  �لعربية،  �لبلد�ن  بني  �الإقليمي 

بعد  ما  خ�سائر  تقلي�ض  �ملياه،  ��ستخد�م  كفاءة  زيادة  و�ملياه، 

�ل�سرف  مياه  ��ستخد�م  تعزيز  �أخ��رى،  وخ�سائر  �حل�ساد 

للبحث  �إ�سافية  ��ستثمار�ت  تخ�سي�ض  �لري،  يف  ة  �ملعاجلرَ

�لعلمي �لزر�عي وبر�مج �لتطوير، �إطالق حملة توعية لتغيري 

قيمة  ذ�ت  �سلع  على  باالعتماد  خ�سو�سًا  �ال�ستهالك،  �أمناط 

غذ�ئية مماثلة لكنها ذ�ت ��ستخد�م �أقل كثافة للمياه، تطوير 

■ ��ستجابات تو�كب تهديد تغري �ملناخ لالأمن �لغذ�ئي.  
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البيئة في شهر

حرائق غابات الجزائر
بلغت امل�ضاحات الغابّية املت�ضررة من 

هكتار  األف   38 اجلزائر  يف  احلرائق 

مرات  ثالث  يتجاوز  ما   ،2014 عام 

م�ضاحة الغابات املت�ضررة عام 2013. 

بالرثوة  مقارنة  هامة  م�ضاحة  وهي 

الغابية املحدودة التي متلكها اجلزائر 

واأح�ضت  هكتار.  ماليني   4 والبالغة 

املديرية العامة للغابات ما يزيد على 

4600 ب�ؤرة حريق عام 2014.

وحتذر اجلمعيات املعنية بالبيئة من 

التاأثريات ال�ضلبية لهذه احلرائق على 

الت�ازن  وتهديدها  اجلبلية،  املناطق 

قبل  حتى  ه�ضًا  كان  ال��ذي  البيئي، 

والبناء  النفايات  تراكم  ب�ضبب  ذلك 

الغابات.  مناطق  يف  الع�ض�ائي 

منذ  الغابات  ح��رائ��ق  دم��رت  وق��د 

ملي�ن  نح�   1962 عام  اال�ضتقالل 

و700 األف هكتار.

تنسيق إلنشاء سدود 
في جنوب سيناء

ناق�ش وزراء البيئة والري والتخطيط 

جمم�عة  اإن�ضاء  م�ضروع  م�ضر  يف 

من ال�ض�دود والبحريات يف حمافظة 

وديان  يف  وخا�ضة  �ضيناء،  جن�ب 

جبال �ضانت كاترين، وذلك لتخزين 

املعر�ضة  املناطق  وحم�اية  املي�اه 

وزارة  وك��ان��ت  ال�ضي�ل.  الأخ��ط��ار 

 22 الإن�ضاء  مب�ضروع  تقدمت  ال��ري 

وبحث  �ضيناء.  ج��ن���ب  يف  ���ض��دًا 

قيام  �ضمان  �ضبل  خرباء  مع  ال�زراء 

التخزين  يف  بدورها  ال�ض�دود  تلك 

والغطاء  البيئة  على  تاأثري  دومن��ا 

ال�ديان  يف  الربية  واحلياة  النباتي 

املحميات  يف  خا�ضة  امل�ضتهدفة، 

النه�ائي  الت�ض�ر  وو�ضع  الطبيعي�ة، 

مل�اق�ع تلك ال�ضدود.

ال�شورة: حممية �سانت كاترين

السعودي  الوزراء  مجلس 
يقرّ تسعيرة جديدة للمياه
على  ال�ضع�دي  ال�زراء  جمل�ش  وافق 

وخدمات  املياه  لبيع  جديدة  ت�ضعرية 

على  وتطبيقها  ال�ضحي،  ال�ضرف 

وال�ضناعية  احلك�مية  القطاعات 

ال�ضكني،  القطاع  دون  والتجارية 

�ضنة.  بعد  بها  العمل  يبداأ  اأن  على 

الهيئة  ع�ض�  امليمني،  ي��ضف  ولفت 

االقت�ضادي  للمجل�ش  اال�ضت�ضارية 

من  الفرد  ا�ضتهالك  اأن  اإىل  االأعلى، 

على  االأعلى  ه�  ال�ضع�دية  يف  املياه 

املياه  اإنتاج  كلفة  واأن  العامل،  م�ضت�ى 

اأكرب  ال�ضع�دية  وتعترب  ج��دًا.  عالية 

ت�ضتهلك  املحالة،  للمياه  منتجة  دولة 

مكعب  م��ر  ملي�ن   3.3 نح�  منها 

ملي�ن   1.5 ي�ضتلزم  وذل��ك  ي�ميًا، 

برميل نفط ي�ميًا.

ال�شورة: حمطة لتحلية املياه

محطة طرفاية المغربية 
تكهرب 1.5 مليون 
نسمة بطاقة الرياح

ملحطة  التجاري  اال�ضتغالل  بداأ 

على  طرفاية  يف  الريحية  الطاقة 

املحيط االأطل�ضي. ومتثل املحطة 15 

للطاقة   املغرب  خمطط  من  املئة  يف 

اإنتاج200   اإىل  يهدف  الذي  الريحية، 

كما  �ضنة2020،  بحل�ل  ميغاواط 

 42 بل�غ  هدف  حتقيق  يف  ت�ضاهم 

يف  املتجددة  الطاقات  من  املئة  يف 

.2020 �ضنة  املغربي  الطاقي  اخلليط 

 300 بقدرة  طرفاية،  حمطة  وتعترب 

اأهم  ميغاواط و131 ت�ربينة ه�ائية، 

م�ضروع للطاقة الريحية مت اإجنازه يف 

اأكرث  تنتج  و�ض�ف  االأفريقية.  القارة 

حاجة  اأي  �ضاعة  جيغاواط  األف  من 

ون�ضف  ملي�ن  نح�  ت�ضم  مدينة 

ملي�ن ن�ضمة، مثل مراك�ش.
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اأكملت هيئة البيئة  �  اأب�ظبي عملية نقل مئة 

وادي  اإىل  اجلبلي(  )ال�عل  البدن  من  راأ�ش 

داخل  القطيع  حفظ  مت  حيث  االأردن،  يف  رم 

بالتكيف،  اخلا�ضة  امل�ضيجات  يف  املحمية 

زمني  جدول  وفق  الربية  اإىل  يطلق  اأن  على 

حممد  ال�ضيخ  م�ضروع  �ضمن  وذلك  مدرو�ش. 

يف  الربية  االأن���اع  على  للمحافظة  زاي��د  بن 

مناطق انت�ضارها الطبيعي.

ر هيئة البيئة بالتعاون  من جهة اأخرى، حت�ضّ

مع حك�مة ت�ضاد لتنفيذ م�ضروع اإعادة ت�طني 

حراب  اأب���  مها  من  راأ���ش   500 ي�ضم  قطيع 

اأخيم  وادي  حممية  يف  الطبيعية  بيئتها  يف 

األف   78 م�ضاحة  على  متتد  التي  ت�ضاد،  يف 

كيل�مر مربع.

�ضنف  قد  اأب�حراب  االأفريقي  املها  اأن  يذكر 

م�ائلها  يف  املنقر�ضة  احل��ي���ان��ات  �ضمن 

عمليات  لعبت  حيث  عامًا،   15 منذ  الطبيعية 

ال�ضيد غري املنظم وخ�ضارة امل�ائل وقلة امل�ارد 

يف  رئي�ضيًا  دورًا  املناطق  تلك  يف  الطبيعية 

االأ�ضر  يف  الي�م  املها  هذا  ويعي�ش  انقرا�ضه. 

خمتلفة  مناطق  يف  خا�ضة  حمميات  �ضمن 

ح�ل العامل.

اآالف  اأكرث من ثالثة  وحتت�ضن دولة االإمارات 

لها  جتمع  اأكرب  وه�  حراب،  اأب�  مها  من  راأ�ش 

على م�ضت�ى العامل.

تطلق 100 وعل جبلي  البيئة – أبوظبي  هيئة 
في وادي رم و500 مهاة أبو حراب في تشاد

وعل جبلي يف وادي رم

بقعة النفط على �ساحل 

لبنان يف 2006/8/10

قطيع من مها اأبو حراب يف مركز دليجة 

التابع لهيئة البيئة ـ اأبوظبي

أكبر صورة عائمة... من األردن

القيا�ضي يف م��ض�عة غيني�ش  الرقم  ك�ضر االأردن 

ال�ضالم.  رمز  بت�ضكيل  عائمة«  »�ض�رة  الأك��رب 

�ضجلت احلدث عد�ضة EarthCam  يف البحر امليت 

بالتعاون مع هيئة تن�ضيط ال�ضياحة االأردنية.

قرار األمم المتحدة: 
على اسرائيل تعويض لبنان

عن التلوث النفطي
تبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قرار »البقعة 

يطالب  الذي  اللبنانية«،  ال�ض�اطئ  على  النفطية 

عن  دوالر  ملي�ن   856 لبنان  بتع�ي�ش  اإ�ضرائيل 

االأ�ضرار التي حلقت به مبا�ضرة بعد ق�ضفها حمطة 

اجلية للطاقة �ضيف 2006.

لبنان  م��ن��دوب  وق��ال 

املتحدة  االأمم  ل��دى 

�ضالم  ن���اف  ال�ضفري 

اإىل  ا�ضتند  القرار  اإن 

ت��ق��اري��ر م��ن��ظ��م��ات 

دولية  وم���ؤ���ض�����ض��ات 

فيها  مب��ا  م�ضتقلة، 

وبرنامج  الدويل  البنك 

االإمنائي  املتحدة  االأمم 

املتحدة  االأمم  وبرنامج 

ل��ل��ب��ي��ئ��ة وم��ن��ظ��م��ة 

االأغ���ذي���ة وال���زراع���ة 

واالحت�������اد ال����دويل 

للحفاظ على الطبيعة. 

واأ�ضاف اأن القرار ميهد 

الطريق للح�ض�ل على 

بقطاعات  الالحق  ال�ضرر  عن  اإ�ضافية  تع�ي�ضات 

والتل�ث  البيئية  والنظم  ال�ضحة  مثل  اأخ��رى، 

اإليها  االإ�ضارة  متت  التي  اجل�فية،  للمياه  املحتمل 

يف تقارير املنظمات وامل�ؤ�ض�ضات الدولية.

حرائق دلتا النيل
تك�ضف هذه ال�ض�رة التي التقطها قمر ا�ضطناعي ل�كالة الف�ضاء االأمريكية )نا�ضا( حرائق م�ضتعرة يف 

دلتا نهر النيل يظهرها الت�ض�ير احلراري على �ضكل »بقع �ضاخنة« حمراء. وتدل م�اقع احلرائق وات�ضاع 

نح�  جن�بًا  الكثيف  الدخان  من  كبري  ق�ضم  ويتجه  زراعية.  طبيعة  ذات  اأنها  اىل  عددها  وكرثة  رقعتها 

)اأكت�بر(  االأول  ت�ضرين  يف  �ضنة  كل  املنطقة  يف  الدخاين  ال�ضباب  من  �ض�داء  �ضحابة  وتتك�ن  القاهرة. 

وت�ضرين الثاين )ن�فمرب(، يقال اإن �ضببها الرئي�ضي قيام املزارعني بحرق الق�ش املتخلف عن ح�ضاد الرّز.
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غاز صخري 
في الجزائر

اأول بئر للغاز ال�سخري )shale gas( يف عني �سالح 

مبنطقة مترنا�ست و�سط ال�سحراء اجلزائرية، 

ت�ستغلها �سركة �سوناطراك احلكومية  

)اأ ف ب ـ 2014/12/27(

البيئة في شهر
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البيئة في شهر

البيئة القاتلة في بيرو: 
مقتل 57 ناشطاً بيئياً

 Global Witness اأ�ضدرت منظمة

قتل  ح�ل  تقريرًا  العاملي(  )ال�ضاهد 

يف  البيئيني  النا�ضطني  ع�ضرات 

القاتلة  »البيئة  تقرير  و�ضكك  بريو. 

حلماية  البالد  بالتزامات  بريو«  يف 

املباح  القطع  �ض�ء  على  غاباتها 

وجتاهل  لالأ�ضجار،  القان�ين  وغري 

مطالبات ال�ضكان االأ�ضليني مبلكية 

بريو  التقرير  واعترب  االأرا���ض��ي. 

عن  للمدافعني  بلد  اأخطر  راب��ع 

وهندورا�ش  الربازيل  بعد  البيئة، 

 57 فيها  قت�ل  فقد  والفيليبني. 

نا�ضطًا منذ العام 2002.

السرطان األحمر
يغلق جزيرة كريسماس

ملي�ن   120 م��ن  اأك���رث  ان��ت�����ض��ر 

جزي�رة  �ض��ارع  يف  اأحمر  �ضرطان 

الهندي،  املحيط  يف  كري�ضما�ش 

املحيط  مياه  اإىل  طريقها  يف  كانت 

ومنع  بي��ضه�ا.  ل��ضع  اله�ادئ 

لده�ش  جتنبًا  ال�ضيارات  م��رور 

اأغلقت  كما  ال�ضرطان،  اأ���ض��راب 

الغابات  م��ن  كاملة  م�ضاحات 

وال�ض�اطئ  ال�ضياحية  واملناطق 

وامل�ضارات.

وجزيرة كري�ضما�ش مالذ ل� 14 ن�عًا 

هائلة  اأع��داد  بينها  ال�ضرطان،  من 

من ال�ضرطان االأحمر.

ذوبان جليد غرينالند أسرع مما يعتقد العلماء
ال�ضفيحة  على  البحريات  تغطيها  التي  االأرا�ضي  م�ضاحة  تت�ضاعف  �ض�ف 

من  اجلليد  ذوبان  ي�ضاهم  وقد   .2060 �ضنة  بحل�ل  غرينالند  يف  اجلليدية 

ال�ضابق،  يف  يظن  كان  مما  اأكرث  البحار  م�ضت�يات  ارتفاع  يف  اجلزيرة  �ضاحل 

بح�ضب درا�ضة حديثة.

واإذا ذاب كله وتدفق  1.7 ملي�ن كيل�مر مربع يف غرينالند.  يغطي اجلليد 

اإىل البحر، فيقّدر اأن يرتفع م�ضت�ى املحيطات �ضتة اأمتار.

ال�ضمايل،  القطب  منطقة  يف  احلرارة  درجات  ارتفاع  مع  اأنه  الدرا�ضة  تظهر 

الف�قية«  اجلليدية  »البحريات  من  �ضل�ضلة  ن�ض�ء  غرينالند  ت�ضهد  �ض�ف 

التاأثريات  ومن  اجلزيرة.  داخل  يف  اأبعد  م�ضافات  اىل  تنت�ضر  اأن  يت�قع  التي 

الرئي�ضية لهذه البحريات، عندما تبلغ حجمًا حرجًا، ت�ضرب مياهها عرب �ضق�ق 

يف اجلليد لتبلغ قاعدة ال�ضفيحة اجلليدية. ومثل زيت التزليق، تت�ضبب مياه 

اأثر  اأي�ضًا  وللبحريات  املحيط.  اىل  �ضريعًا  الذائب  اجلليد  انزالق  يف  البحريات 

مبا�ضر على ذوبان ال�ضفيحة اجلليدية، الأنها متت�ش املزيد من حرارة ال�ضم�ش 

باعتبار ل�نها اأكرث قتامة من اجلليد.
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تسرب نفطي في بنغالدش
يجتاح أكبر غابة منغروف في العالم

واأر�ضلت  ب�ضفينة.  نفط  ناقلة  ا�ضطدمت  بعدما  بنغالد�ش،  يف  املحمية  �ض�نداربان  غابة  النفط  اجتاح 

االأمم املتحدة فريقًا من اخلرباء الدوليني للم�ضاعدة يف تنظيف اأكرب غابة منغروف يف العامل. وانت�ضر 

الت�ضرب النفطي على م�ضاحة 350 كيل�مرًا مربعًا داخل غابة املنغروف.

واأعربت االأمم املتحدة عن قلقها حيال الكارثة، وحثت دكا على فر�ش »حظر كامل« على حركة ال�ضفن 

التجارية عرب الغابة، التي تبلغ م�ضاحتها ع�ضرة اآالف كيل�مر مربع ومتتد على احلدود بني بنغالد�ش 

والهند وت�ؤوي حي�انات نادرة مثل من�ر البنغال ودالفني اإراوادي النهرية.

االأمم  م�ؤمتر  يف  امل�ضاركة  ال��دول  ت��ضلت 

ليما  ا�ضت�ضافته  الذي  املناخ،  ح�ل  املتحدة 

اللحظة  يف  ات��ف��اق  اإىل  ال��ب��ريو،  عا�ضمة 

االأخرية.

ومتديد  املفاو�ضات  م��ن  اأ�ضب�عني  فبعد 

الدول  تبّنت  �ضاعة،   30 من  اأكرث  املحادثات 

املقبلة  لتعهداتها  عامًا  اإط���ارًا  باالإجماع 

لالحتبا�ش  امل�ضببة  الغازات  انبعاثات  بخف�ش 

اأو  التعهدات  هذه  تعلن  اأن  على  احل��راري، 

»امل�ضاهمات ال�طنية« قبل قمة باري�ش ح�ل 

املناخ يف اأواخر 2015. و�ضت�ضع االأمانة العامة 

ملعاهدة االأمم املتحدة ح�ل تغري املناخ بحل�ل 

املقبل  )ن�فمرب(  الثاين  ت�ضرين  من  االأول 

و�ضي�ضمح  املختلفة.  التعهدات  حتدد  خال�ضة 

احلد  بهدف  مقارنة  اجله�د  بقيا�ش  ذل��ك 

بدرجتني  االأر���ش  ح��رارة  درجة  ارتفاع  من 

مئ�يتني.

تق�مي  بعدم  االإق��ن��اع  يف  ال�ضني  وجنحت 

ال��دول.  اإمكانات  وفق  ال�طنية  التعهدات 

قن�ات  عن  باإي�ضاحات  اجلن�ب  دول  وطالبت 

مئة  اإىل  بال��ض�ل  �ضت�ضمح  التي  التم�يل 

لكن   ،2020 عام  امل�ضاعدات  من  دوالر  بلي�ن 

ولعدم  وا�ضحة.  غري  بقيت  القن�ات  ه��ذه 

جنحت  النقاط،  هذه  ح�ل  كبري  تقدم  اإحراز 

دقة  درجة  بتخفيف  االإقناع  يف  ال��دول  هذه 

املعل�مات ال�اجب تقدميها ح�ل امل�ضاهمات.

اإىل  الت��ضل  هدف  االتفاق  ي�ؤكد  املبادئ،  يف 

مبداأ  تعك�ش   ،2015 يف  طم�حة  »معاهدة 

لالأطراف  املتباينة  لكن  امل�ضركة  امل�ض�ؤولية 

والدول  احل��راري«.  االحتبا�ش  ظاهرة  عن 

املتط�رة »مدع�ة بق�ة« اإىل تقدمي دعم مايل 

النامية، خ�ض��ضًا االأكرث �ضعفًا،  ثابت للدول 

اإىل احلد من االنبعاثات والتكيف  يف �ضعيها 

مع تغري املناخ.

و�ضُي�ضتكمل العمل بعد م�ؤمتر ليما، ا�ضتنادًا 

مفاو�ضات  وج�الت  اجتماعات  روزنامة  اإىل 

نهاية  باري�ش  يف  دويل  اتفاق  اإىل  للت��ضل 

2015، ح�ل كيفية التعامل مع تداعيات تغري 

املناخ ما بعد 2020.

ويجب اأن تعلن الدول قبل نهاية اآذار )مار�ش( 

»امل�ضاهمة  ت�ضمى  التي  تعهداتها  املقبل 

ال�طنية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة«، 

املحدد  امل�عد  )ماي�(  اأيار   31 ي�م  يك�ن  فيما 

 195 ال�  الدول  اإىل  ر�ضمي  ن�ش  م�ضروع  لرفع 

ح�ل  املتحدة  االأمم  معاهدة  يف  االأع�ضاء 

املناخ.

األخيرة اللحظة  اتفاق  المناخ:  حول  مؤتمر ليما 
بطاطا أميركية معدلة وراثياً

بطاطا  اأول  على  االأمريكية  الزراعة  وزارة  وافقت 

ال�اليات  يف  جتاريًا  زراعتها  تتم  وراثيًا  معدلة 

غ�ضب  تثري  اأن  املرجح  من  خط�ة  يف  املتحدة، 

اجلماعات املعار�ضة للتدخل ال�ضناعي يف طبيعة 

امل�اد الغذائية.

اآر  ج��ي  �ضركة  ط�رتها  التي  البطاطا،  وه��ذه 

حتت�ي  بحيث  م�ضممة  االأمريكية،  �ضيمبل�ت 

ت�ضبب  اأنها  يف  ي�ضتبه  مادة  من  اأقل  مقدار  على 

البطاطا  قلي  يتم  عندما  لالإن�ضان  ال�ضرطان 

التقليدية. كما اأنها اأقل عر�ضة لل�ضحق عند نقلها. 

للبطاطا  الرئي�ضيني  امل�ردين  اأحد  هي  وال�ضركة 

مكدونالدز  مطاعم  ل�ضل�ضلة  املجمدة  املقلية 

لل�جبات ال�ضريعة.

يف  زراعية  حما�ضيل  يف  �ضائع  ال�راثي  والتعديل 

ال�اليات املتحدة مثل الذرة وف�ل ال�ض�يا.

جدل في سويسرا
على أجراس األبقار

االأبقار  اأجرا�ش  اإبدال  اإىل  جامعية  اأطروحة  دعت 

اجلغرايف  امل�قع  حتديد  باأجهزة  �ض�ي�ضرا  يف 

»جي بي اإ�ش«، اإذ ا�ضتنتجت اأن �ضجيج االأجرا�ش 

ووزنها ي�ؤثران �ضلبًا على �ضحة امل�ا�ضي. واأثار ذلك 

هذه  باعتبار  الزراعية  االأو�ضاط  يف  كبريًا  جداًل 

االأجرا�ش »رمزًا ق�ميًا«.

للمزارعني  ال�ض�ي�ضري  االحتاد  يف  م�ض�ؤول  وقال 

اإن »و�ضع جهاز GPS بدل اجلر�ش فكرة �ضخيفة. 

يف  التائهة  امل�ا�ضي  على  العث�ر  ميكن  فكيف 

مناطق ال حتظى بهذه اخلدمة؟«
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طارق الزدجالي

الرثوة  من  كبرية  مبوارد  العربية  املنطقة  تزخر 

ورخي�صًا  �صحيًا  بروتينًا  توفر  التي  ال�صمكية 

امل�صادر  من  احليواين  بالربوتني  قورن  ما  اإذا  للمواطن 

الأخرى. ومبا اأن املنطقة تعاين من نق�ص يف املوارد الرعوية 

والعلفية يحد من اإمكانية التو�صع يف اإنتاج اللحوم، فمن املهم 

جدًا احلفاظ على م�صتوى م�صاهمة الرثوة ال�صمكية يف توفري 

العمل  يجب  بل  العربية.  الغذاء  �صلة  يف  احليواين  الربوتني 

نحو  على  م�صاهمته  من  يزيد  مبا  القطاع  هذا  تنمية  على 

م�صتدام يف منظومة الأمن الغذائي العربي.

تنتج �لبلد�ن �لعربية نحو 4.2 مليون طن من �لأ�سماك �سنويًا. ومع �أنها حتقق 

جمتمعة فائ�سًا ت�سديريًا، فاإن بع�سها يعتمد على �ل�ستري�د ملقابلة نق�ص 

�لإنتاج �ملحلي. ولكن هناك �إمكانات لزيادة �لإنتاج �لعربي مبا ل يقل عن 

مليوين طن �سنويًا بحلول 2030. �لتحديات �لتي تو�جهها �لرثوة �ل�سمكية 

يف �ملنطقة �لعربية، و�سبل تنميتها، هي مو�سوع هذ� �ملقال �لذي كتبه 

�لدكتور طارق بن مو�سى �لزدجايل، مدير عام �ملنظمة �لعربية للتنمية 

�لزر�عية، لت�سمينه يف تقرير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية حول �لأمن 

�لغذ�ئي �لذي �سدر يف ت�سرين �لثاين )نوفمرب( 2014

الثروة السمكية يف املنطقة العربية

البحر يطعم العرب

�سيد من �لبحر �لأحمر  يف �سوق جدة للأ�سماك
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 4.2 بنحو  الأ�صماك  من  ال�صنوي  العربي  الإنتاج  يقدر 

مليون طن، ينتج نحو 75 يف املئة منه يف ثالث دول هي م�صر 

ال�صاحلي،  ال�صيد  على  الرتكيز  ويتم  وموريتانيا.  واملغرب 

العميقة.  املياه  يف  العربي  ال�صيد  ا�صطول  قدرة  ل�صعف 

من  املئة  يف   25 نحو  ال�صمكي  ال�صتزراع  من  الإنتاج  وي�صكل 

املقدرة  العاملية  مثيلتها  عن  تقل  ن�صبة  وهي  الكلي،  الإنتاج 

بنحو 44 يف املئة. ويرتكز ن�صاط ال�صتزراع ال�صمكي يف م�صر 

ب�صورة رئي�صية. 

فائ�صًا  العربية  املنطقة  يف  ال�صمكية  الرثوة  قطاع  حقق 

مليون   2965 بقيمة  طن  األف   912 بلغ   2013 عام  ت�صديريًا 

�صاهمت  وقد  الزراعية.  للتنمية  العربية  املنطمة  وفق  دولر، 

قيمة  من  املئة  يف   95 بنحو  جمتمعة  عربية  دول  �صت 

 59.9( املغرب  وهي   ،2013 عام  العربية  الأ�صماك  �صادرات 

يف املئة(، واليمن )11.2 يف املئة(، و�صلطنة عمان )9.8 يف 

املئة(  يف   4.4( وموريتانيا  املئة(،  يف   7.7( وتون�ص  املئة(، 

وال�صعودية )1.8 يف املئة(.

وعلى رغم وجود فائ�ص ت�صديري من الأ�صماك ومنتجاتها 

العربية  الدول  من  عددًا  هناك  اأن  اإل  العربية،  املنطقة  يف 

من  املحلي  اإنتاجها  يف  النق�ص  ملقابلة  ال�صترياد  على  تعتمد 

الأ�صماك ومنتجاتها. وتتمثل واردات تلك الدول يف الأ�صماك 

اململحة  الأ�صماك  اإىل  اإ�صافة  واملجمدة،  واملربدة  الطازجة 

واملدخنة واملعلبة. 

وقدرت واردات الدول العربية من الأ�صماك يف 2013 بنحو 

950 األف طن بقيمة بليوين دولر، وبزيادة  3.4 يف املئة عن 

قيمتها يف 2012. وتت�صدر م�صر )26.5 يف املئة( والإمارات 

)19.3 يف املئة( وال�صعودية )16.0 يف املئة( الواردات العربية 

من الأ�صماك.

أنظمة التسويق
العربية  الدول  يف  ومنتجاتها  لالأ�صماك  املحلي  الت�صويق  يتم 

من خالل عدة حلقات، من اأهمها التعاونيات واأ�صواق اجلملة 

والأ�صواق املفتوحة )مواقع الإنزال(، التي يتم من خاللها بيع 

بدورهم  يقومون  الذين  اجلملة  جتار  اإىل  ال�صمكية  املنتجات 

امل�صتهلكني  اإىل  ومنها  التجزئة  وجتار  الو�صطاء  اإىل  ببيعها 

من  مبا�صرة  املنتجات  بيع  يتم  الدول  بع�ص  ويف  النهائيني. 

املنتجني اإىل امل�صتهلكني.

العربية  الدول  يف  الأ�صماك  اأ�صواق  من  العديد  ويت�صف 

الأ�صا�صية  واخلدمات  التحتية  البنى  اإىل  والفتقار  بالبدائية 

�صلبًا  تنعك�ص  اأمور  وهذه  واحلفظ،  التداول  وت�صهيالت 

الت�صويقية  النظم  وتعاين  وقيمتها.  الأ�صماك  جودة  على 

وحمددات،  وم�صاكل  �صعوبات  من  ومنتجاتها  لالأ�صماك 

ب�صكل  تطويرها  وعدم  الت�صويقية  الأنظمة  �صعف  اأهمها: 

املحلية  الأ�صواق  ومتطلبات  الإنتاجية  التطورات  مع  يتالءم 

لعمليات  املنظمة  الوطنية  الت�صريعات  و�صعف  واخلارجية، 

الت�صويقية  الهوام�ص  وارتفاع  الأ�صماك،  وجتارة  ت�صويق 

بع�ص  و�صيطرة  الت�صويقية  وامل�صالك  احللقات  لتعدد  نتيجة 

يف  والطلب  بالعر�ص  املتعلقة  املعلومات  وغياب  التجار، 

الإنتاج  انتظام  عدم  اأي�صًا  املعوقات  ومن  املحلية.  الأ�صواق 

بالتزامات  الوفاء  ويعيق  امل�صدرين  اإمكانات  من  يحد  الذي 

التبادل التجاري، و�صعف وتهالك البنيات الأ�صا�صية لتداول 

ال�صيد  وموانئ  الإنزال  مواقع  يف  املنتجات  وتخزين  وحفظ 

والأ�صواق ومنافذ البيع، وحمدودية الكوادر املوؤهلة و�صعف 

برامج التدريب املوجهة نحو القطاعات الإنتاجية والرتويجية 

بالدرا�صات  الهتمام  و�صعف  والرقابية،  والت�صويقية 

واملعلومات الت�صويقية.

امل�شادر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال�شنوي للإح�شاءات الزراعية العربية، املجلد 33 )عربي(. موقع »فاو« االلكرتوين.

 اإنتاج الأ�سماك يف الدول العربية  )باأالف االأطنان( 

ن�سبة من الإنتاج الكلي )%(2013البلد

املجموعا�ستزراعم�سايد

434.91,017.71,452.633.9م�رص

1,169.40.41,169.827.3املغرب

646.70.0646.715.1موريتانيا

195.50.2195.64.6ُعمان

146.111.8157.83.7اليمن

112.84.4117.22.7تون�س

100.41.8102.22.4اجلزائر

66.026.492.32.2ال�شعودية

312.536.6349.18.1البلدان العربية الأخرى

3,183.21,100.14,283.3100.0البلدان العربية

90,500.070,500.0161,000.0العامل

الرثوة ال�سمكية 

وافرة يف املنطقة 

العربية، حيث 

يبلغ اإجمايل طول 

ال�سواحـل 34 األف 

كيلومرت، منها 18 األف 

كيلومرت ماأهولة.

تنتج م�سر واملغرب 

وموريتانيا 75 يف املئة 

من املح�سول ال�سمكي 

العربي.
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تصنيع األسماك
اأمناط  ثالثة  اىل  العربية   الدول  يف  الأ�صماك  ت�صنيع  يق�صم 

وفقًا للتقنيات امل�صتخدمة،  وهي:

النمط التقليدي: وفيه تتم معاجلة الأ�صماك على القارب 

اأو بالقرب من مواقع الإنزال بطريقة التمليح والتجفيف.

الأ�صماك  ت�صنيع  وحدات  وي�صم  ال�صناعي:  �صبه  النمط 

اململحة واملجففة واملدخنة، وت�صنيع الأ�صماك املعلبة واملجمدة 

ال�صمك(.  وزيت  ال�صمك  )م�صحوق  الأ�صماك  وم�صتقات 

وب�صكل  مالئمة  �صحية  ظروف  يف  غالبًا  النمط  هذا  ويعمل 

ومتليح  جتفيف  معدات  اأو  تدخني  اأفران  يف  تركيزًا  اأكرث 

مغلقة اأو تعليب اأو م�صحوق �صمك.

ال�صناعية  الأ�صاليب  ت�صتخدم  حيث  ال�صناعي:  النمط 

مع  خا�ص،  وفني  اإداري  نظام  ظل  يف  املتطورة  واملعدات 

تطبيق نظم متطورة ملراقبة اجلودة.

من اأهم امل�صاكل واملحددات املت�صلة بالت�صنيع ال�صمكي يف 

الدول العربية: بدائية م�صانع التعليب ووحدات التجميد يف 

العديد من الدول، ِقدم التكنولوجيا امل�صتخدمة يف ال�صناعة 

ونق�ص العمالة املدربة واخلربات الفنية، نق�ص املواد الأولية 

تطبيق  عدم  بحرية،  واأحياء  اأ�صماك  من  للت�صنيع  الالزمة 

�صعف   ،)HACCP( والرقابة  املخاطر  حتديد  نقاط  نظام 

اأو عدم وجود خمتربات �صبط اجلودة، نق�ص الكوادر الفنية 

املدربة، نق�ص اأو عدم انتظام التمويل للم�صانع. 

ولتطوير عمليات ت�صنيع الأ�صماك وم�صتلزماتها، يتطلب 

اجلودة،  و�صبط  القيا�صية  املوا�صفات  بنظم  العمل  الأمر 

التدريب  وتكثيف  الريفية،  ال�صمكية  ال�صناعات  وتطوير 

النمط  لرتقية  الأ�صماك  وت�صنيع  حفظ  جمال  يف  الفني 

التقليدي، والعمل علىحتديث ال�صناعات القائمة.

تحديات قطاع الثروة السمكية
يف  ال�صمكية  الرثوة  تنمية  تواجه  التي  التحديات  تت�صابه 

التقليدية  ال�صيد  طرق  �صيادة  اأهمها  ومن  العربية.  الدول 

ل�صعف  ال�صاحلي  ال�صيد  على  والرتكيز  التقنية،  والفجوة 

وحمدودية  العميقة،  املياه  يف  العربي  ال�صيد  اأ�صطول  قدرة 

ال�صمكي  واملخزون  بال�صيد  اخلا�صة  والإح�صاءات  املعلومات 

ال�صمكية.  اأو عدم دقتها،  وال�صيد اجلائر وتدهور املخزونات 

ومواقع  ال�صيد  موانئ  اأعداد  حمدودية  اأي�صًا  املعوقات  ومن 

يف  الأ�صا�صية  البنيات  اإىل  ال�صيد  قطاع  وافتقار  الإنزال، 

املوانئ مثل ور�ص ال�صيانة وخمازن التربيد وغريها، و�صعف 

�سياد مغربي ي�سلح �سباكه 

يف ميناء طنجة

�أ�ساطيل �ل�سيد �لأجنبية 

ت�ساهم يف ��ستنز�ف �لرثوة 

و�ل�سمكية يف �لبحار 

�مل�سرتكة مع �لبلد�ن �لعربية
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لقطاع  ال�صرتاتيجية  واخلطط  والإدارية  املوؤ�ص�صية  القدرات 

الرثوة ال�صمكية. 

والقدرات يف الت�صنيع ال�صمكي حمدودية، وكذلك يف ما 

يخت�ص ب�صبط جودة الأ�صماك، وتربية الأحياء املائية، وبناء 

القدرات الب�صرية يف قطاع الرثوة ال�صمكية. ويالحظ �صعف 

املجالت  جميع  يف  واخلدمات  التكنولوجيا  ونقل  البحوث 

)ال�صيد،  وا�صتغاللها  ال�صمكية  الرثوة  بتنمية  العالقة  ذات 

�صبط  الت�صنيع،  والتداول،  النقل  ال�صمكي،  ال�صتزراع 

اجلودة، الت�صويق...(

وتنظيمية.  فنية  �صعوبات  ال�صيادين  تنظيمات  وتعاين 

ومن العوالق اأي�صًا حمدودية الت�صهيالت الئتمانية املمنوحة 

ال�صتثمارات  وحمدودية  التمويلية،  امل�صادر  من  لل�صيادين 

احلكومية والقطاع اخلا�ص املوجهة لقطاع الرثوة ال�صمكية.

التنمية واالستثمار
يف قطاع الثروة السمكية

نظرًا ملحدودية فر�ص تنمية ال�صيد يف امل�صائد الطبيعية يف 

املنطقة العربية، فاإن اآفاق تنمية الرثوة ال�صمكية قد ترتكز يف 

تربية الأحياء املائية البحرية ويف امل�صطحات املائية الداخلية، 

الأ�صماك  من  العربي  الإنتاج  لزيادة  اإمكانات  هناك  اأن  حيث 

فلدى  �صنويًا.  طن  مليوين  عن  يقل  ل  مبا   2030 �صنة  بحلول 

املثال  �صبيل  على  ُعمان،  و�صلطنة  ال�صعودية  العربية  اململكة 

الأموال  لها  تتوفر  طموحة  وبرامج  خطط  احل�صر،  ولي�ص 

تتمتع  كما  الأ�صماك.  اإنتاج  يف  البلدين  قدرة  لزيادة  موجهة 

الداخلية  املائية  امل�صطحات  من  كبرية  مب�صاحات  ال�صودان 

لالإنتاج  ا�صتغاللها  اأجل  من  ا�صرتاتيجية  خطة  لو�صع  بحاجة 

املائية  الأحياء  تربية  يف  لال�صتثمار  الرتويج  مع  ال�صمكي، 

بغية اإنتاج مليون طن من الأ�صماك. 

يف  ال�صتثمار  وت�صجيع  ال�صمكية  الرثوة  تنمية  وترتبط 

قطاعها يف الدول العربية مبا ياأتي:

بال�صيد  اخلا�صة  والت�صريعات  القوانني  وتفعيل  تطوير   ●

وتربية الأحياء املائية التي ت�صمن ال�صتدامة.

تنمية  جمالت  جميع  يف  ال�صتثمار  ب�صاأن  قوانني  اإ�صدار   ●

الرثوة ال�صمكية يف امل�صايد الطبيعية وال�صتزراع ال�صمكي. 

القطاع،  يف  امل�صتثمر  املال  راأ�ص  حلجم  معتربة  زيادة   ●

وبخا�صة يف البنيات التحتية وال�صتزراع ال�صمكي والت�صنيع.

وال�صتزراع  الداخلية  امل�صطحات  يف  ال�صيد   تطوير   ●

ال�صمكي يف املياه العذبة.

تهيئة مناخ ا�صتثماري منا�صب مع حتديد فر�ص ال�صتثمار   ●

جلذب روؤو�ص الموال اإىل ال�صتثمار يف القطاع.

الرثوة  قطاع  تنمية  لتمويل  اإقليمية  اأو  عربية  اآلية  اإحداث   ●

ال�صمكية يف املنطقة.

الهتمام باآليات وتقنيات الرتويج لال�صتثمار يف القطاع.  ●

حجم  تت�صمن  القطاع  عن  معتمدة  بيانات  قاعدة  توفري   ●

املوارد املتاحة ومدى ا�صتدامتها.

وت�صهيالت  الداعمة  واخلدمات  التحتية  البنيات  توفري   ●

النقل والتخزين والت�صنيع والأ�صواق.

امل�صايد  جمالت  يف  املهارات  وتنمية  القدرات  بناء   ●

الطبيعية وتربية الأحياء املائية.

والت�صنيعية  الإنتاجية  ال�صركات  اإن�صاء  ت�صجيع   ●

■ والت�صويقية العربية امل�صرتكة يف قطاع الرثوة ال�صمكية. 

القطاع  ذاك  ت�سارك  وبالتايل  الربية،  احليوانية  بالرتبية  �سبيهة  املائية  الأحياء  تربية 

الكثري من جوانب التاأثر والتكيف مع تغري املناخ. وت�سمل اأوجه ال�سبه نوعية امللكية، 

الأرا�سي واملياه. وتعتمد بع�ض  و�سبط املدخالت، والأمرا�ض واملفرت�سات، وا�ستخدام 

اأما تربية  النباتات، على مغذيات تن�ساأ طبيعيًا.  املائية، ل �سيما  اأنواع تربية الأحياء 

على  الطبيعية  امل�سايد  وتعتمد  املنا�سب.  الغذاء  اإ�سافة  عادة  فت�ستلزم  الأ�سماك 

اإنتاجية الأنظمة البيئية الطبيعية، وهي بالتايل معر�سة للتغريات النا�سئة عن تغري 

املناخ والتي توؤثر على الإنتاج يف الأنظمة املائية الطبيعية.

التاأثريات  من  عدد  اإىل  املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  اأ�سارت  وقد 

ال�سلبية الأ�سا�سية لتغري املناخ على تربية الأحياء املائية وم�سايد اأ�سماك املياه العذبة، 

مبا يف ذلك: 

ـ  الإجهاد النا�سئ عن ارتفاع احلرارة والطلب على الأوك�سيجني وارتفاع احلمو�سة.

ـ  اإمدادات مياه غري اأكيدة يف امل�ستقبل. 

ـ  اأحداث مناخية قا�سية. 

ـ  ارتفاع وترية الأمرا�ض والظواهر ال�سّمية.

ـ  ارتفاع م�ستوى مياه البحر وت�سارب م�سالح مع �سرورات حماية ال�سواطئ.

ـ  توافر غري اأكيد يف امل�ستقبل لعلف ال�سمك والزيوت من امل�سايد الطبيعية.

وت�سمل التاأثريات الإيجابية معدلت مرتفعة للنمو وكفاءة حتويل الأغذية، واإطالة 

الغطاء  انح�سار  وا�ستخدام م�ساحات جديدة بفعل  امل�ساحة،  ع  الرتبية، وتو�سّ مو�سم 

اجلليدي.

اأن تت�سبب بارتفاعات مو�سمية يف النمو،  من �ساأن الرتفاعات يف درجات احلرارة 

حتملها  منطقة  من  الأعلى  الطرف  يف  الأ�سمـاك  جمموعات  على  اأي�سًا  توؤثر  قد  لكنها 

حمو�سة  ارتفاع  ذلك  يف  مبا  اأخرى،  تغريات  مع  املتزايدة  احلرارة  وتتفاعل  احلراري. 

املياه وازدياد النيرتوجني والن�سادر )اأمونيا(، فتزداد عوامل الإجهاد.

املنـاخ  بفعل  الغذائية  ال�سل�سلة  عرب  والتحول  الأويل  الإنتاج  يف  للتغريات  �سيكون 

اأو �سلبية. وما زال التاأثري  اإيجابية  تاأثري كبري على امل�سايـد. وقـد تكون هذه التغريات 

املناخي كان �سببًا يف حدوث  التغري  اأن  اإل  العاملي غري معروف،  امل�ستوى  ال�سامل على 

حالت نفوق جماعي لكثري من الأنواع املائية، مبا يف ذلك النباتات والأ�سماك واملرجان 

امل�سببة  الكائنات  عن  واملعلومات  املنّمطة  الوبائية  البيانات  نق�ض  لكن  والثدييات. 

لالأمرا�ض ي�سّعب عملية حتديد الأ�سباب.

ومدير  الزراعة  وزير  اأبوحديد،  اأمين  الدكتور  كتبه  الذي  الغذائي«  الأمن  على  املناخ  تغري  »اأثر  ف�صل  )من 

مركز الأبحاث الزراعية �صابقًا يف م�صر، لتقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2014 حول الأمن الغذائي(

أثر تغّير املناخ ىلع صيد األسماك 
وتربية األحياء املائية 

�ل�سعاب �ملرجانية ملذ لربع �أ�سماك �لعامل، وهي ح�سا�سة جدً� لرتفاع درجة حر�رة �ملياه. وقد 

�أظهرت در��سات حديثة �نخفا�سًا يف منو �ملرجان، و�إ�سابة كثري منه بالبي�سا�ص، مبا يف 

ذلك بع�ص �سعاب �لبحر �لأحمر و�خلليج
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»�لإمار�ت �أكو�تيك« �أكرب مزرعة مغلقة يف �لعامل لإنتاج �لكافيار وتربية �أ�سماك �حلف�ص 

بنظام تدوير �ملياه، تبلغ قدرتها �لإنتاجية 35 طنًا من �لكافيار و400 طن من حلم �حلف�ص �سنويًا

عائ�سة البلو�سي ومحمد المرزوقي

املائية،  الأحياء  تربية  عملية  هو  املائي  ال�صتزراع 

والنباتات  والق�صريات  والرخويات  الأ�صماك  مثل 

يف  منوًا  الغذاء  اإنتاج  قطاعات  اأ�صرع  من  ويعترب  املائية، 

املاأكولت  من  املئة  يف   50 على  يزيد  ما  ياأتي  واليوم،  العامل. 

البحرية لال�صتهالك الب�صري من ال�صتزراع. وتتوقع منظمة 

الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )فاو( اأن ي�صاهم هذا القطاع 

بحلول �صنة 2020 يف توفري اأكرث من 62 يف املئة من املاأكولت 

البحرية العاملية، ما يعك�ص القدرة الفائقة لهذا القطاع. 

للوهلة الأوىل، قد يبدو اأن اأبوظبي متتلك فر�صًا طبيعية 

لطبيعتها  نظرًا  املائي،  ال�صتزراع  قطاع  لتطوير  �صعيفة 

ذلك،  ومع  اجلــاف.  ومناخها  ال�صحراوية  الطوبوغرافية 

حول  جارية  بحوث  وثمة  الناجحة،  املزارع  من  عدد  فهناك 

اإنتاج الأنواع املحلية التي يكرث الطلب عليها.

اإمارة  يف  املائي  ال�صتزراع  من�صاآت  من  ع�صرات  هناك 

يتوقع أن توفر  تربية األحياء املائية نحو ثلثي 

املأكوالت البحرية العاملية سنة 2020. ويف 

أبوظبي حاليًا عشرات املزارع املائية الناجحة 

وبحوث حول إنتاج األنواع املحلية املطلوبة

مزارع األسماك 
يف أبوظبي

يف  البحري  البيولوجي  التنوع  ق�صم  مديرة  هي  البلو�صي  يو�صف  عائ�صة 

لدائرة  بالوكالة  املدير  هو  املرزوقي  ح�صن  وحممد  اأبوظبي،  ـ  البيئة  هيئة 

»اأفد«  تقرير  �صمن  ملقال  موجز  وهذا  الهيئة.  يف  املائية  الأحياء  ا�صتزراع 

2014 حول الأمن الغذائي.
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�أ�سماك �لهامور ��سُتنفدت فل تتعدى 13 يف �ملئة من وفرتها عام 1978

كافيار منتج يف مزرعة »�لإمار�ت �أكو�تيك«

مزرعة »�جلرف« لإنتاج �لروبيان، م�ساحة كل بركة هكتار و�حد وتنتج  1.5 – 2 طن يوميًا

الغربية،  واملنطقة  ليوا  يف  مزرعة   25 نحو  اأبوظبي: 

اأبوظبي  مدينة  يف  مــزارع  وثماين  العني،  يف  ومزرعتان 

اأكرب  اأكواتيك«  »الإمارات  مزرعة  �صمنها  من  و�صواحيها، 

لإنتاج  اجلرف  وم�صمكة  العامل  يف  الكافيار  لإنتاج  مزرعة 

الروبيان،  البلطي،  امل�صتزرعة:  الأحياء  وتت�صمن  الروبيان. 

ال�صيربمي، احلف�ص للحم والكافيار. وتنتج معظم هذه املزارع 

لكنها  مبطنة.  برك  يف  �صغري  نطاق  على  البلطي  اأ�صماك 

عادة  املياه  ت�صرب  الربك  هذه  اإن  اإذ  حمبذة،  غري  ممار�صة 

مما  مك�صوفة،  اأنها  بحكم  املفرط  للتبخر  معر�صة  وتكون 

يوؤدي اإىل ا�صتخدام غري مثايل ملوارد املياه اجلوفية املحدودة.

لإمــارة  عديدة  فوائد  املائي  ال�صتزراع  تطوير  يحقق 

ت�صري  اإذ  ككل،  املتحدة  العربية  ــارات  الإم ولدولة  اأبوظبي 

ال�صمكية  املوائل  وتدمري  اجلائر  ال�صيد  اأن  اإىل  الدرا�صات 

والأحياء  الأ�صماك  خمزون  يف  باخلطر  ينذر  تراجع  اإىل  اأديا 

التي  الأنواع  جميع  بني  الهامور،  ويعترب  الأخرى.  البحرية 

تاأثرًا  الأكرث  و�صعها،  بتقييم  اأبوظبي  ـ  البيئة  هيئة  قامت 

عليها  الطلب  يكرث  التي  الأ�صماك  اأنواع  من  وهو  بال�صيد. 

اأن  حمليًا وحتظى باأهمية كبرية على نطاق املنطقة. ويقدر 

معدلت ا�صتغالل الهامور تزيد على امل�صتويات امل�صتدامة 6 

اأو 7 اأ�صعاف. 

وعالوة على ذلك، اأظهرت م�صوحات الوفرة التي اأجريت 

عام 2002 اأن الهامور عمومًا ا�صُتنفد حتى �صار ل يتعدى 13 

يف املئة من الوفرة التي مت ت�صجيلها عام 1978. ومع ازدياد 

اأبوظبي على مر ال�صنني، تو�صعت امل�صايد  عدد ال�صكان يف 

ولقد  الطازجة.  الأ�صماك  على  املتزايد  الطلب  تلبية  بغر�ص 

باتت الرتكيبة العمرية ملجموعات اأ�صماك الهامور »خمتزلة« 

الكبرية  الأ�صماك  من  قليل  عدد  بوجود  وا�صح،  ب�صكل 

للمجموعات  التكاثرية  القدرة  اأ�صعف  وهذا  والعمر.  احلجم 

ال�صمكية.

اأثرًا  يرتك  الذي  امل�صتدام،  املائي  ال�صتزراع  يوفر  لذلك، 

لتخفيف  فر�صة  البيئة،  على  ايجابيًا  يكن  مل  اإن  طفيفًا 

املتناق�صة،  الطبيعية  الأ�صماك  خمزونات  على  ال�صغط 

رزق  م�صدر  توفري  طريق  عن  وجتددها،  لتعافيها  وفر�صة 

املنتجة  البحرية  للماأكولت  اآمن  وم�صدر  لل�صيادين  بديل 

حمليًا.

من ناحية اأخرى، تتيح مبادرات جتديد املخزون اجليدة 

املفرخات،  من  الأ�صماك  �صغار  اإطالق  طريق  عن  الإدارة، 

املفرط.  لال�صتغالل  تعر�صت  التي  املحلية  الأنواع  تعوي�ص 

امل�صتدام  املائي  ال�صتزراع  تقنيات  ا�صتخدام  ميكن  كما 

الأنواع  ا�صتزراع  خالل  من  البيولوجي  التنوع  على  للحفاظ 

اأنواع  بع�ص  هناك  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  بالنقرا�ص.  املهددة 

ال�صتزراع، مثل ا�صتزراع حمار اللوؤلوؤ اأو الأحياء التي تتغذى 

ذات  البحر  يف  مواقع  تتطلب  العوالق،  تر�صيح  طريق  عن 

اإىل  املــزارع  هذه  وجود  فيوؤدي  اجلــودة.  عالية  مياه  نوعية 

حماية هذه املناطق البكر ورفع جودة املياه يف املنطقة. 

اأجنزت هيئة البيئةـ  اأبوظبي موؤخرًا مبادرة خللق ظروف 

موؤاتية لتنمية قطاع ال�صتزراع املائي يف الإمارة عن طريق: 

املائي،  لال�صتزراع  القانوين  والإطار  البيئي  الت�صريع  تطوير 

من  املائية  الأحياء  مــزارع  م�صتثمري  عن  العبء  تخفيف 

خالل التن�صيق بني اجلهات املحلية املخت�صة، تعزيز الإدارة 

■ امل�صرتكة وت�صجيع اأف�صل املمار�صات. 
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أخبار  أفد
كانون الثاني ـ شباط / يناير ـ فبراير 2015

للبيئة  ال��ع��رب��ي  المنتدى  ي��ق��دم 

ح��ول  ت��ق��ري��ره  )اأف����د(  والتنمية 

العالمية  القمة  اإلى  الغذائي  الأمن 

تعقد  التي   )IWS(  2015 للمياه 

الثاني)يناير(  كانون  و22   19 بين 

المنتدى  وينظم  اأب��وظ��ب��ي.  ف��ي 

تحت  رئي�سية  ح��واري��ة  جل�سة 

والطاقة  المياه  »ت��راب��ط  ع��ن��وان 

كبار  خاللها  يتحدث  الغذاء«،  في 

تقرير  ف��ي  الم�ساركين  ال��خ��ب��راء 

�سادق  عبدالكريم  الدكتور  »اأف��د«، 

وكبير  للتقرير  الم�سارك  المحرر 

القت�ساديين في ال�سندوق الكويتي 

العربية،  القت�سادية  للتنمية 

والدكتور ثاني الزيودي مدير الطاقة 

الخارجية  وزارة  في  المناخ  وتغير 

الإماراتية، والدكتور محمود ال�سلح 

»اأف��د«  لتقرير  الم�سارك  المحرر 

والدكتورة  لإيكاردا،  العام  والمدير 

العلوم  كلية  عميدة   ح��وّل  نهلة 

الجامعة  في  والغذائية  الزراعية 

والدكتور  بيروت،  في  الأميركية 

برنامج  مدير  عبدالجليل  ابراهيم 

»اأف��د«.  في  المناخ  وتغير  الطاقة 

»اأف��د«  ع��ام  اأمين  الجل�سة  ويدير 

نجيب �سعب.

اآفاق  مناق�سته  �ستتم  ما  اأب��رز  من 

الغذائي.  ال��ذات��ي  الكتفاء  تعزيز 

والمياه  الغذائية  المواد  ا�ستيراد 

الأ�سعار  تقلبات  تاأثير  الفترا�سية. 

الإقليمي.  التعاون  الإمدادات.  على 

دور البحث العلمي في الأمن المائي 

الإنتاج  زي��ادة  اإمكانات  والغذائي. 

في  ال��زراع��ة  ا�ستدامة  ال��زراع��ي. 

ي�ساعد  كيف  القاحلة.  المناطق 

الأم��ن  الغذائية  ال��ع��ادات  تحويل 

لل�سمك  يمكن  وه���ل  ال��غ��ذائ��ي، 

اللحوم  محل  يّحال  اأن  وال��دج��اج 

الرز  ا�ستبدال  يمكن  هل  الحمراء؟ 

اأ�ساليب  هي  ما  مثاًل؟  بالمعكرونة 

المياه  ترابط  البديل؟  الغذاء  اإنتاج 

الغذائي  الأم��ن  وال��غ��ذاء،  والطاقة 

وكيفية  ال��م��ائ��ي،  الأم����ن  م��ق��اب��ل 

مواجهة اآثار تغير المناخ على اإنتاج 

الأغذية. كيف يمكن اأن تواجه دول 

تحدي  الخليجي  التعاون  مجل�س 

ال��غ��ذائ��ي، وم��ا ه��ي تجربة  الأم���ن 

الإمارات في التخطيط للتكيف مع 

تاأثير تغير المناخ على الغذاء؟

العامة  المناق�سة  جل�سة  يتبع 

يديرها  ح��واري��ة  ط����اولت  اأرب����ع 

المتحدثون، ويقّدمون بعدها نتائج 

العامة.   الجل�سة  اإل��ى  المناق�سات 

للمياه  العالمية  القمة  تعتبر 

اإلى  تهدف  فريدة  عالمية  من�سة 

تعزيز ا�ستدامة المياه في المناطق 

الخبراء  تجمع  حيث  ال��ق��اح��ل��ة، 

اأجل  من  والمبتكرين  الميدانيين 

والتقنيات  ال�ستراتيجيات  بحث 

تقام  وه��ي  لال�ستدامة.  الجديدة 

العالمية  ال��ق��م��ة  م��ع  ب��ال��ت��وازي 

وت�ست�سيف  الم�ستقبل«.  »لطاقة 

الدوليين.   الحدثين   »م�����س��در« 

جل�سة  برنامج  على  الطالع  يمكن 

كانون   22 في  تعقد  التي  »اأف���د« 

الثاني )يناير( للقمة عبر الرابط:

www.iwsabudhabi.com/ 

Portal/summit/summit-

program.aspx

»أفد« يف القمة العاملية للمياه وطاقة املستقبل يف أبوظبي

للبيئة  العربي  المنتدى  اأمناء  مجل�س  عقد 

في  عّمان  في  ال�سنوي  اجتماعه  والتنمية 

رئي�س  االجتماع  تراأ�س   .2014/11/25

ب��دران،  عدنان  الدكتور  دول��ة  المجل�س 

نجيب  العام  االأمين  ال�سر  اأمانة  وتولى 

�سعب بم�ساركة 15 ع�سوًا.

اطلع المجل�س على ما تم تحقيقه من برامج 

العامة  االأمانة  بجهود  ونّوه   ،2014 ل�سنة 

رغم  على  البرنامج  تنفيذ  عن  اأثمرت  التي 

المجل�س  اطلع  كما  الميزانية.  في  النق�س 

كما   2013 ل�سنة  المدققة  الميزانية  على 

قدمها مدققو الح�سابات ديلويت اآند تو�س، 

ووجدها �سمن حدود ما تم اإقراره.

 2015 ل�سنة  العمل  برنامج  المجل�س  اأجاز 

االأمانة  الى  الالزمة  التو�سيات  واأعطى 

موازنة  واأق��ر  تنفيذه،  بخ�سو�س  العامة 

العامة. االأمانة  قدمتها  كما   2015 �سنة 

و�سع  عن  ال�سنوي  التقرير  مو�سوع  وناق�س 

يكون  اأن  وقرر   2015 ل�سنة  العربية  البيئة 

في  واأثرها  واال�ستهالك  االإنتاج  اأنماط  حول 

على  التركيز  مع  م�ستدامة،  تنمية  تحقيق 

يرافق  اأن  على  وال��غ��ذاء،  والمياه  الطاقة 

حول  العربي  العام  للراأي  ا�ستطالع  التقرير 

المو�سوع. 

اجتماع مجلس أمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية

عبدالكرمي �صادقجنيب �صعبثاين الزيودي

ابراهيم عبداجلليل نهلة حواّل حممود ال�صلح
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حافلة  اأخ���رى  �سنة   2014 ك��ان��ت 

للبيئة  العربي  للمنتدى  بالتحديات 

في  يعمل  ال��ذي  )اأف���د(،  والتنمية 

مثقاًل  م�ستقباًل  ت��واج��ه  منطقة 

العمل  »اأف����د«  ت��اب��ع  ب��ال��غ��م��و���س. 

»دعم  الى  الهادفة  مهمته  لتحقيق 

البيئية  وال��ب��رام��ج  ال�����س��ي��ا���س��ات 

العربي  العالم  لتنمية  ال�سرورية 

وفي  والتوعية«.  العلم  اإلى  ا�ستناداً 

الإقليمية  ال�سطرابات  منعت  حين 

 2014 �سنة  اأه���داف  بع�س  تنفيذ 

حيث  البلدان  في  خ�سو�سًا  بالكامل، 

البرامج،  عرقلة  اإل��ى  الأح���داث  اأدت 

في  المو�سوعة  الأهداف  تجاوز  اأمكن 

مجالت اأخرى.

هنا ملخ�س لعمل »اأفد« خالل 2014:

الطاقة  ح��ول  »اأف���د«  تقرير  اأط��ل��ق 

وتمت  م�سبوق،  غير  اأثراً  الم�ستدامة 

الوطنية  الم�ستويات  على  مناق�سته 

اإلى  و�سوًل  والدولية،  والإقليمية 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة. وقد 

�ساعد هذا في اتخاذ اإجراءات عملية، 

خا�سة في مجالت الطاقة المتجددة 

لدعم  التدريجي  والخف�س  والكفاءة 

بدعم  مرة  لأول  حظي  الذي  الطاقة، 

�سريح على اأعلى الم�ستويات.

حول  »اأف���د«  م��ب��ادرة  وا�ستقطبت 

تاأييداً  الأخ�سر  العربي  القت�ساد 

ول  الإقليمية،  المنتديات  في  قويًا 

�سّيما على م�ستوى مجل�س التعاون 

خليجي  اجتماع  دع��ا  اإذ  الخليجي، 

ا�ست�سافته وزارة التخطيط القطرية 

تقرير األمانة العامة ألعمال »أفد« خالل سنة 2014

واإن��ف��اذ  ال��م��ب��ادرة  ه��ذه  اعتماد  اإل��ى 

اأنظمة اإلزامية ل�سمان كفاءة الطاقة. 

كما كان للمنتدى م�ساهمات رئي�سية 

الأخ�سر  القت�ساد  ال��ى  التحول  في 

على الم�ستويات الوطنية والإقليمية 

تحويل  ن��ط��اق  وف���ي  وال��ع��ال��م��ي��ة. 

اإلى  نظريات  من  الأخ�سر  القت�ساد 

عمليًا  دلياًل  المنتدى  اأ�سدر  اأفعال، 

الذي  الدليل  المياه، بعد  حول كفاءة 

اأ�سدره حول كفاءة الطاقة.

وت����ع����اَوَن ال��م��ن��ت��دى ف���ي اإع����داد 

كفاءة  لدليل  الإر�سادية  المحتويات 

ال��ط��اق��ة ودل��ي��ل ك��ف��اءة ال��م��ي��اه مع 

في  المخت�سة  ال�سركات  من  اأع�سائه 

قطاعي ال�سناعة والأعمال. ف�ساهمت 

جنرال اإلكتريك وفيليب�س، ال�سركتان 

الطاقة  تكنولوجيا  ف��ي  ال��رائ��دت��ان 

كفاءة  دليل  اإع���داد  ف��ي  والإ���س��اءة، 

الطاقة، في حين �ساهمت »اأكواباور«، 

تعتبر  ال��ت��ي  ال�سعودية  ال�سركة 

اإقليمي  وم�سّغل  ومالك  مطّور  اأكبر 

الم�ستقلة،  والطاقة  المياه  لمحطات 

وتعميم  المياه  كفاءة  دليل  اإنتاج  في 

ا�ستخدامه. هذه ال�سراكات مع اأع�ساء 

من  المبادرة  نقل  اإل��ى  اأدت  »اأف���د« 

الأفكار اإلى التطبيق العملي.

ال�سركاء  من  مزيداً  »اأفد«  ا�ستقطب 

 ،2014 �سنة  والدوليين  الإقليميين 

 38 في  رئي�سية  م�ساهمات  وق��ّدم 

ودوليًا،  اإقليميًا  وتقريراً  اجتماعًا 

مع  وثيقة  ع��الق��ات  تطوير  ت��م  كما 

ال�سندوق العربي لالإنماء القت�سادي 

الكويتي  وال�سندوق  والجتماعي 

واإيكاردا  والإ�سكوا  والفاو  للتنمية 

والمنظمة  للتنمية  الإ�سالمي  والبنك 

وملتقى  الزراعية  للتنمية  العربية 

المعرفة للنمو الأخ�سر.

اأف��د  ��ع   و���سّ ال��ت��رب��وي،  المجال  ف��ي 

للمدار�س،  البيئي  للتعليم  برنامجه 

وموقع  �سامل  دليل  يدعمه  ال��ذي 

اإلكتروني، الى مزيد من المدار�س في 

والجزائر.  والأردن  ولبنان  ال�سعودية 

وبعد م�سابقة »اأفد« لتطوير �سفحات 

تم  الفي�سبوك،  على  مدر�سية  بيئية 

اطالق م�سابقة مدر�سية لإنتاج اأفالم 

هذه  وت�ستقطب  ق�سيرة.  بيئية 

جميع  من  الم�ساركين  اآلف  البرامج 

اأنحاء المنطقة.

وفي مجال التوعية والإعالم، ي�ستمر 

»البيئة  مجلة  ن�سر  ف��ي  المنتدى 

التي �سهدت نقلة نوعية  والتنمية«، 

التطور  اأن  الورقية. غير  في طبعتها 

الموقع  في  كان  ال�سنة  هذه  المميز 

الإلكتروني الذي يحوي كامل اأر�سيف 

ال�سفحات،  اآلف  ع�سرات  في  المجلة 

لأب��رز  يومية  وم��ق��الت  اأخ��ب��ار  م��ع 

والتنمية  البيئة  موا�سيع  في  الكّتاب 

الموقع  هذا  اأ�سبح  وقد  الم�ستدامة. 

البيئي  الإلكتروني المرجعي  العنوان 

الأول في المنطقة، اإذ يجتذب مليوني 

المرافقة  ال�سفحة  اأما  �سهريًا.  زائر 

على الفي�سبوك فارتفع متابعوها من 

الأولى  الع�سرة  ال�سهور  في  األف  مئة 

يتجاوز  ما  اإلى   2013 عام  لإطالقها 

المجلة  واأ�سبحت  اليوم.  األف   600

متاحة من خالل تطبيقين على »اآي 

.Ipad »باد

وف����ي ح��ي��ن ي�����س��ت��ق��ط��ب ال��ن�����س��ر 

ال�سباب  من  جديدة  فئة  الإلكتروني 

الطبعة  ت��وزي��ع  ع��وائ��ق  وي��ت��ج��اوز 

ت�سهد  التي  ال��ب��ل��دان  ف��ي  ال��ورق��ي��ة 

التعاون  »اأف���د«  تابع  ا�سطرابات، 

خالل  من  المطبوعة،  ال�سحافة  مع 

ن�سر �سفحة بيئية �سهرية بالتعاون 

المنطقة  في  رائجة  جريدة   14 مع 

العربية. وقد ان�سمت الى المجموعة 

�سنة 2014 �سحيفتان من المغرب.

الأفالم  ُعر�ست  المرئي،  الإعالم  وفي 

اأكثر  »اأف��د«  عن  ال�سادرة  الوثائقية 

من 300 مرة على �سبكات تلفزيونية 

خالل عام 2014.

مع  بالتعاون  المنتدى،  وا�ست�ساف 

في  طالبًا   80 الأع�ساء،  الجامعات 

موؤتمره  في  و�سارك  زمالة.  برامج 

اأنحاء  جميع  من  طالبًا   40 عّمان  في 

العربية من خالل »منتدى  المنطقة 

الذي  البيئيين«  الم�ستقبل  ق��ادة 

 16 المنتدى  دعم  كما  »اأفد«.  اأن�ساأه 

خا�س  زمالة  برنامج  في  �سحافيًا 

بالإعالميين.

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

ال�سابق لموؤتمر المنتدى  اليوم  في 

العربي للبيئة والتنمية )اأفد( حول 

الأمن الغذائي، نظم المنتدى ور�سة 

من  الم�ساركين  لل�سحافيين  عمل 

مختلف الدول العربية.

اأمين عام »اأفد« نجيب �سعب  قدم 

خالل  واأع��م��ال��ه  المنتدى  ب��رام��ج 

المحرران  وع��ر���س   .2014 �سنة 

الدكتور  »اأفد«  لتقرير  الم�ساركان 

عبدالكريم �سادق والدكتور محمود 

ال�سلح اأبرز ما جاء في التقرير من 

عن  ج��دي��دة  وبيانات  معلومات 

و�سع الأمن الغذائي العربي و�سبل 

تح�سين اإنتاج الغذاء.

م�سمون  ح��ول  نقا�س  ذل��ك  تبع 

التقرير، خ�سو�سًا في �ساأن مواجهة 

على  المياه  و�سح  المناخ  تغير  اأثر 

العربية،  البلدان  في  الغذاء  اإنتاج 

ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن  ان���ع���دام  ودور 

ت�سهدها  التي  ال�سطرابات  ف��ي 

المزارعين  دعم  واأهمية  المنطقة، 

من  لئقة  ح�سة  على  وح�سولهم 

تغيير  و�سبل  نتاجهم،  ت�سويق 

ال�ستهالكية  الغذائية  ال��ع��ادات 

ت�ستهلك  محا�سيل  اإل��ى  بالتحول 

غذائية  قيمة  وتعطي  اأق��ل  مياهًا 

ال�سمك  اأك��ل  اإل��ى  وبالتحول  اأكبر 

اللحوم  ب��دل  المنطقة  في  الوافر 

الحمراء.

حول  ح��واراً  ح��داد  راغ��دة  واأدارت 

الم�ستدام  الإنتاج  مفاهيم  ترويج 

في  للغذاء  ال�سليم  وال�ستهالك 

و�سائل الإعالم.

من  �سحافيون  الور�سة  في  �سارك 

الأع�ساء  الإع���الم  و�سائل  بع�س 

نعمات  نورما  وه��م:  »اأف���د«،  في 

من  ع��ازار  با�سكال  »الحياة«،  من 

عمر  عبير  )ل��ب��ن��ان(،  »ال��ن��ه��ار« 

ح�سان  )م�سر(،  »الأه����رام«  م��ن 

كارلو،  مونت  رادي��و  من  التليلي 

اللطيف  وعبد  العنداري  �سلمان 

الم�ستقبل،  تلفزيون  من  دروي�س 

ط���ارق ال��ح��م��ي��دي م��ن »ال����راأي« 

من  ال��ع��ط��ي��ات  ف���رح  )الأردن(، 

من  �سايغ  مي  )الأردن(،  »الغد« 

ال�سيد  لرا  )لبنان(،  »الجمهورية« 

فاطمة  )لبنان(،  »الم�ستقبل«  من 

يا�سين من »المغربية« )المغرب(، 

»البيان«  م��ن  التفراوتي  محمد 

و»اآف������اق ب��ي��ئ��ي��ة« )ال��م��غ��رب(، 

»ال��و���س��ط«  م��ن  ال��ع��ل��ي��وات  علي 

من  العي�سوي  منال  )البحرين(، 

جينيفر  )م�سر(،  ال�سابع«  »اليوم 

ن��ي��ان��ا م��ن »غ��ال��ف م��اغ��ازي��ن«، 

توما�س فيرجمان من »بوليتيكن« 

)الدنمارك(.

عشاء تكريمي من جامعة البترا
والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  ال�سابع  ال�سنوي  الموؤتمر  هام�س  على 

)اأفد(، اأقامت جامعة البترا الأردنية، الع�سو في »اأفد«، حفل ع�ساء في قاعة 

الحتفالت في فندق لوميريديان على �سرف مجل�س اأمناء »اأفد« والمتحدثين 

في الموؤتمر، �سارك فيه عدد كبير من الوزراء وكبار الم�سوؤولين.

وقد رّحب الدكتور عدنان بدران بالح�سور، وقدم الأمين العام نجيب �سعب 

الوثائقي  الفيلم  الأول من  العر�س  تقديم  تم  ثم  المنتدى،  لبرنامج  ملخ�سًا 

ال�سنوي  »اأفد« تزامنًا مع تقريره  اأ�سدره  الذي  »اإطعام 400 مليون عربي« 

حول الأمن الغذائي. 

ال�صحافيون يحملون �صهادات م�صاركتهم يف ور�صة العمل التدريبية

من الي�صار:  �صيمونز، �صعب ، ال�صلح

أخبار



33چهللايناير/فرباير 2015

إطعام 400 مليون عربي: وثائقي من  »أفد«
والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  اأطلق 

الفيلم  ال�سنوي  موؤتمره  خالل  )اأف��د( 

مليون   400 »اإط���ع���ام  ال��وث��ائ��ق��ي 

لو�سع  عر�سًا  يقدم  ال��ذي  عربي«، 

العربية،  المنطقة  الغذائي في  الأمن 

م�ساهمة  لتعزيز  خطوات  ويقترح 

الغذائي  الكتفاء  في  ال��زراع��ة  قطاع 

و�سارك  الم�ستدامة.  والتنمية  الذاتي 

تلفزيون الم�ستقبل في اإنتاج الفيلم.

يو�سح الفيلم الوثائقي اأن الدول العربية ت�سعى اإلى تعزيز اأمنها الغذائي 

الزراعة نحو  ا�ستخدام  اأ�سبابها  التي من بين  المياه،  في ظل تفاقم ندرة 

واإنتاجية  متدنية  بكفاءة  المياه،  �سحوبات  اإجمالي  من  المئة  في   85

منخف�سة. فمعدل كفاءة الري في 19 دولة عربية يقل عن 50 في المئة، 

ورفعها اإلى 70 في المئة يوفر نحو 50 بليون متر مكعب من المياه تكفي 

لإنتاج ما يزيد عن 30 مليون طن من الحبوب، اأي نحو ن�سف ما ت�ستورده 

الدول العربية منها.

الحاجة  �ستبقى  والنزاعات،  الحروب  كل  بعد  اأنه،  األى  الوثائقي  ويخل�س 

الأرا�سي  اإنتاجية  زيادة  طريق  عن  وذلك  عربي،  مليون   400 اإطعام  اإلى 

مع  بالتوازي  الغذاء،  ا�ستهالك  اأنماط  وتعديل  ال��ري  كفاءة  وتح�سين 

التعاون الإقليمي.

الوثائقية  الأفالم  �سل�سلة  في  ال�سابع  وهو  دقائق،  ثماني  الوثائقي  مّدة 

على  بيئية  »�سهادة  وتت�سمن:  المنتدى،  اأنتجها  التي  التثقيفية  البيئية 

الأخيرة«  »القطرة   ،2009 عام  وال�سحراء«  »البحر   ،2008 عام  الع�سر« 

عام 2010، »التغيير الأخ�سر« عام 2011، »لتكون لهم حياة« عام 2012، 

»اأفد«  اأفالم  جميع  تنزيل  ويمكن   .2013 عام  الم�ستقبل«  ت�سيء  »طاقة 

الوثائقية عبر موقع »يوتيوب«.

أصغر مشارك يف مؤتمر »أفد«
 يعرض تجربته يف ترشيد استهالك املياه

من  الرامزي،  يو�سف  الطالب  عر�س 

البيئة،  لحماية  الكويتية  الجمعية 

في  المياه  ا�ستهالك  تر�سيد  في  تجربته 

الموؤتمر  في  م�ساركته  خالل  المنزل 

للبيئة  العربي  للمنتدى  ال�سنوي 

�سارك  وقد  عّمان.  في  )اأفد(  والتنمية 

المجتمع  »مبادرات  بعنوان  جل�سة  في 

لعر�س  الغذائي«  االأم��ن  في  المدني 

المياه  ا�ستهالك  تر�سيد  في  تجربته 

اخرى  تجارب  جانب  الى  المنزل،  في 

وفل�سطين  لبنان  من  المدني  للمجتمع 

واالأردن.

في  والتر�سيد  التوعية  حمالت  اأن  وذكر 

للبدء  الدافع  اأعطته  المياه  ا�ستهالك 

مقارنة  تجربة  واإجراء  ومنزله،  بنف�سه 

بين معدل ا�ستهالك المياه قبل التر�سيد 

كانت  النتيجة  اأن  واأو���س��ح  وب��ع��ده. 

ا�ستطاع  حيث  اإليه،  بالن�سبة  مفاجئة 

توفير 57 في المئة من فاقد المياه ووقف 

فاتورة  قيمة  خف�س  جانب  الى  هدرها، 

المياه والمحافظة على البيئة.

وقالت االأمينة العامة للجمعية الكويتية 

لحماية البيئة وجدان العقاب اإن الهدف 

هو  الرامزي  تجربة  عر�س  من  الرئي�سي 

وقدرة  التر�سيد  باأهمية  المجتمع  توعية 

االأفراد على تطبيقه، م�سيفة اأن العالقة 

الغذائي  واالأم��ن  الرامزي  تجربة  بين 

بالتر�سي�د  ترتبط  مبا�س�رة  عالقة  هي 

والمحافظ�ة على البيئة البحرية والثروة 

ال�سمكية.

الجمعية الكويتية لحماية البيئة ع�سو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

عضو جديد يف »أفد«

ان�سمت الجمعية العربية لحماية 

ع�سوية  اإلى   )APN( الطبيعة 

»اأفد« عن فئة المجتمع المدني. 

وهي تاأ�س�ست عام 2003 كمنظمة 

اأهلية م�ستقلة غير ربحية، تعنى 

االأردن  ف��ي  الطبيعة  بحماية 

في  االأخ���رى  العربية  وال���دول 

والحروب  لل�سراعات  نتيجة  متزايدة  واأخطار  تحديات  من  البيئة  تواجهه  ما  ظل 

واالحتالل. 

حماية  على  العربية  ال�سعوب  قدرة  تعزيز  اإلى  الطبيعة«  لحماية  »العربية  ت�سعى 

الواقعة  تلك  خ�سو�سًا  عليها،  �سيادتها  وتكري�س  وا�ستدامتها  الطبيعية  مواردها 

المجتمع  هيئات  جهود  لتحريك  العمل  مع  بالنزاعات،  والمتاأثرة  االحتالل  تحت 

المدني نحو ق�سايا البيئة والتكتل ل�سالحها.

تدوير الورق  يف املؤسسات األردنية

البيئة  جمعية  اأعلنت 

نتائج  ع��ن  الأردن���ي���ة 

ال��ورق  ت��دوي��ر  برنامج 

وق��د   .2014 ل��ل��ع��ام 

ح�سدت �سركة النقليات 

ال�����س��ي��اح��ي��ة الأردن���ي���ة 

اأف�سل  ج��ائ��زة  »ج���ت« 

الدعوة  وجهت  الجمعية  وكانت  البرنامج.  بتطبيق  قامت  موؤ�س�سة 

الأردن،  الموؤ�س�سات وال�سركات في  اإلى  التدوير  للم�ساركة في برنامج 

تدوير  خالل  من  والموارد  البيئة  على  المحافظة  ثقافة  تجذير  بهدف 

الورق الم�ستعمل  في تلك الموؤ�س�سات وال�سركات .

جمعية البيئة االردنية ع�سو في  المنتدى العربي للبيئة والتنمية
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لكل ربيع زهرة يف قطر

نظم برنامج »لكل ربيع 

ينظمه  ال��ذي  زه���رة«، 

البيئة  اأ�سدقاء  مركز 

في قطر، رحلته البرية 

مو�سمه  ف��ي  ال��ث��ال��ث��ة 

وذل��ك  ع�سر.  ال�سابع 

الخور  بمنطقة  مطبخ  راأ���س  في 

بح�سور 300 م�سارك.

الحجري،  �سيف  الدكتور  رحب 

المركز،  اإدارة  مجل�س  رئي�س 

واأكد  الرحلة.  في  بالم�ساركين 

زي��ادة  البرنامج  من  الهدف  اأن 

الغطاء  باأهمية  المجتمع  وعي 

البيئة  على  الحفاظ  في  النباتي 

من التدهور. وتعرف الم�ساركون 

على  الرحلة  محطات  خالل  من 

والغو�س  والتدوير  الزراعة  طرق 

وتر�سيد الماء والكهرباء، كما على 

والحيوانات  والح�سرات  الطيور 

المختلفة في البيئة القطرية.

مركز اأ�سدقاء البيئة في قطر 

ع�سو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية

تقرير نفط الهالل: جدوى رفع الدعم 
وتعديل التعرفة ىلع الطاقة واملاء 

تجذب الدول النفطية

اأن  اإلى  الهالل  نفط  ل�سركة  تقرير  اأ�سار 

دول العالم تتباين في حجم اال�ستهالك 

�سبط  على  والقدرة  اال�ستهالك  وكفاءة 

انتهجت  وقد  وتر�سيده.  اال�ستهالك 

خالل الفترة الما�سية خططًا و�سيا�سات 

وتنظيم  اال�ستهالك  ل�سبط  واآل��ي��ات 

ا�ستمرار  و���س��ط  التوعية،  ح��م��الت 

العالمية.  الطاقة  اأ�سواق  في  التذبذب 

وتر�سيد  التوعية  خطط  تفلح  ول��م 

اال�ستهالك في تحقيق اأهدافها.

النفطية  الدول  اتجاه  الوا�سح  من  وبات 

المنتجة  غير  العالم  دول  خطى  على 

اأدوات  لتطوير  الطاقة،  لم�ستقات 

وو�سائل من �ساأنها رفع م�ستوى الكفاءة 

من  الحالي  اال�ستهالك  م�ستوى  و�سبط 

وذلك  العام.  االنفاق  وخف�س  النفط 

من خالل تقلي�س الدعم المقدم ب�سكل 

التعرفة  في  النظر  واإع���ادة  مبا�سر، 

المطبقة على االأن�سطة المختلفة وفئات 

اأعلنت  وقد  المجتمع.  في  اال�ستهالك 

ر�سوم  رفع  قرارها  عن  موؤخرًا  اأبوظبي 

في  و40   10 بين  تتراوح  بن�سب  الكهرباء 

المئة، باالإ�سافة اإلى زيادة تعرفة المياه 

في   170 اإل��ى  ت�سل  بن�سبة  للمقيمين 

المئة، ابتداء من كانون الثاني )يناير( 

2015، لتن�سم بذلك اإلى الكويت وُعمان 

العام  االإنفاق  تخفي�س  نحو  االتجاه  في 

والحد من الهدر واال�ستهالك المتزايد.

واإع��ادة  الدعم  رفع  اأن  التقرير  واعتبر 

الماء  الأ�سعار  الحالية  التعرفة  في  النظر 

اأولى الخطوات في اتجاه  والكهرباء تعد 

وتخفيف  الكفاءة  م�ستويات  تح�سين 

المتزايدة.  واالأعباء  اال�ستهالك  حجم 

جميع  تظهر  اأن  �سروريًا  و�سيكون 

واالدراك  الوعي  من  المزيد  االأط��راف 

واأن  التر�سيد،  ثقافة  فر�س  باأهمية 

اأنماط  تقييم  اإع��ادة  عمليات  تتوا�سل 

اال�ستهالك المتبعة. 

نفط الهالل ع�سو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

قاعدة بيانات من إيكاردا إلدارة تملُّح التربة

يوؤثر تراكم الأمالح في التربة �سلبًا 

المزارعين،  ماليين  معي�سة  على 

لالأرا�سي  مزمنة  م�سكلة  وه��و 

المناطق  في  المروية  الزراعية 

الدولي  المركز  وي��ق��در  الجافة. 

المناطق  في  الزراعية  للبحوث 

الجافة )اإيكاردا( انخفا�س انتاجية 

الملوحة  من  المت�سررة  الأرا�سي 

المئة  في   2  �  1 بن�سبة  العالم  في 

���س��ن��وي��ًا. وي����وؤدي ت��راج��ع دخل 

الملوحة  ب�سبب  المزارعين  بع�س 

عن  التخلي  على  اإجبارهم  اإل��ى 

كبيرة  عقبة  ي�سكل  ما  اأرا�سيهم، 

الغذائي  الأمن  تحقيق  �سبيل  في 

المحلي والإقليمي.

خطط  الم�سكلة،  هذه  لمواجهة 

الإنترنت،  على  لأدوات  »اإيكاردا« 

لإدارة  م�ستدامة  ح��ل��وًل  ت��وف��ر 

على  فل�سفتها  وتقوم  الملوحة، 

تجاوز الحدود الجغرافية.

قاعدة  ه��ي  الأدوات  ه��ذه  اأول���ى 

�سنوات  من  العديد  ت�سم  بيانات 

الخبرة العملية لعلماء اإيكاردا في 

مجال اإدارة الملوحة. يجري جمع 

�سركاء  م��ع  بالتعاون  البيانات 

ودوليين  واإقليميين  محليين 

والتطوير.  البحوث  مجال  ف��ي 

البيانات  قاعدة  ت�سغيل  ويمكن 

و�سوف  الكومبيوتر،  اأجهزة  على 

لتكون  الإنترنت  �سبكة  على  تتاح 

�سيتاح  كما  الجميع،  متناول  في 

الهواتف  اأجهزة  على  ا�ستخدامها 

النقالة.

»ويكي  الخ���رى  الأدوات  وم��ن 

منهج  تنتهج  ال��ت��ي  م��ل��وح��ة«، 

يمكن  اإذ  »ويكيبيديا«،  مو�سوعة 

اإ�سافة  الم�ساهمين  من  للعديد 

تجمع  وهي  �سلة.  ذات  معلومات 

عن  تف�سياًل  اأك��ث��ر  م��ع��ل��وم��ات 

وتحليل  الملوحة  قيا�س  تقنيات 

بيانات  من  يتوافر  وما  البيانات، 

المحا�سيل التي تتحمل الملوحة، 

وهو  العالمية.  الملوحة  وبيانات 

معلومات  باإ�سافة  دائم  م�سروع 

ال��ح��دود  تتجاوز  عليه  ج��دي��دة 

الجغرافية.

»اإيكاردا« ع�سو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

العالم،  حول  الرائدة  االألمنيوم  م�ساهر  اأحد  )األبا(،  البحرين  األمنيوم  �سركة  فازت 

فئة  عن  لالألمنيوم  الخليجي  المجل�س  من   2014 للعام  وال�سالمة  ال�سحة  بجائزة 

الم�ساهر.

محمود  لالألمنيوم  الخليجي  للمجل�س  العام  االأمين  قبل  من  الجائزة  تقديم  تم  وقد 

الديلمي، ورئي�س مجل�س اإدارة »األبا« ال�سيخ دعيج بن �سلمان بن دعيج اآل خليفة، 

للرئي�س التنفيذي لل�سركة تيم موري.

وُتمنح جوائز المجل�س الخليجي لالألمنيوم بهدف تكريم ال�سركات والموؤ�س�سات التي 

تحر�س على تطبيق اأف�سل الممار�سات وتحقيق التميز في مجال ال�سحة وال�سالمة.

�سركة األمنيوم البحرين ع�سو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية

أملنيوم البحرين تفوز بجائزة 
الصحة والسالمة 2014 

أخبار
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أبوظبي توّسع نطاق  مشروع الكربون األزرق 

ال��ت��زام جنرال  ت��وؤك��د  ف��ي خ��ط��وة 

الب��ت��ك��ارات  دع��م  تجاه  اإلكتريك 

مختبر  ال�سركة  افتتحت  المحلية، 

الأول من نوعه  الإنارة التخ�س�سية 

الجامعة  حرم  �سمن  المنطقة،  في 

الأميركية في دبي. 

اأعقاب  في  المختبر  افتتاح  وياأتي 

توقيع مذكرة تفاهم عام 2013 بين 

الإن��ارة«  لأنظمة  اإلكتريك  »جنرال 

والجامعة الأميركية في دبي، بهدف 

في  الواعدة  المواهب  ورعاية  دعم 

المتوقع  وم��ن  الت�سميم.  قطاع 

خبيراً   20 عن  يقل  ل  ما  ي�سارك  اأن 

واخت�سا�سيًا في الدورات التدريبية 

الق�سيرة التي تقام �سنويًا. 

التخ�س�سية  الإن��ارة  مختبر  يقدم 

البّناءة  ال�سراكات  على  قويًا  مثاًل 

اأب��رز  مع  الجامعة  عقدتها  التي 

القطاعات،  مختلف  في  الالعبين 

الطالب  م��ه��ارات  تعزيز  ب��ه��دف 

والمهنيين على حد �سواء، اإذ تتاح 

اأح��دث  على  التعرف  فر�سة  لهم 

مجال  في  والتوجهات  التغيرات 

المعروف  ومن  الإن���ارة.  ت�سميم 

هامًا  دوراً  تلعب  الإ���س��اءة  اأن 

المعمارية  الهند�سة  مجال  ف��ي 

وجوب  اإلى  بالإ�سافة  والت�سميم، 

مع  متوافقة  اإن��ارة  حلول  توفير 

في  �سيما  ول  ال�ستدامة،  معايير 

هذه المرحلة التي تركز فيها دولة 

لكفاءة  الترويج  على  الإم����ارات 

ا�ستهالك موارد الطاقة.

جنرال اإلكتريك ع�سو في

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

العالمية  اأبوظبي  م��ب��ادرة  اأطلقت 

هيئة  م��ن  بدعم  البيئية،  للبيانات 

من  الثانية  المرحلة  اأبوظبي،   � البيئ�ة 

مو�سعًة  االأزرق«،  »الكربون  م�سروع 

لي�سمل  الم�سروع   عمل  نطاق  بذلك 

ربط  بهدف  وذلك  الدولة.  اأنحاء  جميع 

اإدارة النظم البيئية الطبيعية ال�ساحلية 

تغّير  اآثار  مع  التكيف  بخطط  المحلية 

و�سيتم  حدتها.  من  والتخفيف  المناخ 

تقييم الكربون وخدمات النظام البيئي 

المناطق  في  االأزرق  الكربون  لموائل 

ال�سمالية وال�سرقية من دولة االإمارات. 

في  ت�ساهم  اأن  الخطوة  هذه  �ساأن  ومن 

خالل  من  المحلية  ال�سيا�سات  توجيه 

عن  حديثة  علمية  معلومات  توفير 

البيئة.

للكربون  البيئية  النظم  وت�سمل 

غابات  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  ف��ي  االأزرق 

المياه  و�سبخات  )القرم(،  المنغروف 

البحرية،  االأع�ساب  ومناطق  المالحة، 

والطحالب  البحرية  والتجمعات 

ال�سبخات  اإل��ى  باالإ�سافة  العائمة، 

تخزين  بعمليات  تقوم  التي  ال�ساحلية، 

الكربون وعزله. 

المرحلة  في  الدرا�سات  نتائج  واأظهرت 

البيئية  النظم  اأن  الم�سروع  من  االأولى 

البيولوجي  والتنوع  االأزرق  للكربون 

وا�سعة  مجموعة  توفر  بها  المرتبط 

مجرد  تتخطى  التي  الخدمات  م��ن 

فهي  وت��خ��زي��ن��ه،  ال��ك��رب��ون  ع���زل 

التربة،  تاآكل  على  ال�سيطرة  تت�سمن 

م�سائد  ودعم  المياه،  نوعية  وتح�سين 

ال�سياحية  االأن�سطة  وتاأمين  االأ�سماك، 

والترفيهية.

العديد  توجيه  في  الم�سروع  و�سي�ساهم 

والجهود  االأزرق  الكربون  م�ساريع  من 

على  المجال،  هذا  في  المبذولة  الدولية 

التابع  الزرقاء  الغابات  م�سروع  غ��رار 

لمرفق البيئة العالمي.

االأزرق  للكربون  البيئية  والنظم 

موجودة في مختلف اأنحاء العالم، وفي 

جميع القارات ما عدا القطب الجنوبي، 

المجتمعات  من  لحياة  حيوية  وتعتبر 

ال�ساحلية.

بمعدل  عالميًا  تختفي  فاإنها  ذلك،  ومع 

المئة  في   2 اإل��ى   1 من  بالخطر،  ينذر 

فقدان  معدل  تتجاوز  بوتيرة  �سنويًا، 

والغابات  المتاخمة  البيئية  النظم 

وال�سعاب  اال���س��ت��وائ��ي��ة  ال��م��ط��ي��رة 

الرئي�سية  االأ�سباب  ومن  المرجانية. 

المنغروف  لغابات  ال�سريع  للفقدان 

ال�ساحلية والنمو  التنمية  مثاًل م�ساريع 

واال�ستزراع  المياه  وتحويل  ال�سكاني 

المائي.

هيئة البيئة � اأبوظبي ع�سو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

تخطط �سركة قطر لالأ�سمدة الكيماوية 

)قافكو(، لبدء اإنتاج اأ�سمدة متخ�س�سة 

من  ل��ال���س��ت��ف��ادة  للبيئة،  �سديقة 

الغربية.  االأ�سواق  في  المتزايد  الطلب 

الكيماويات  من  قطر  �سادرات  وقفزت 

في   11.4 بها  المرتبطة  والمنتجات 

بكثير  لتتجاوز   ،2013 ع��ام  المئة 

والغاز  النفط  �سادرات  في  النمو  معدل 

الطبيعي للدولة الذي بلغ 2.5 في المئة 

 15 نحو  تورد  اإنها  قافكو  وتقول  فقط. 

من  العالمية  ال�سادرات  من  المئة  في 

في  ت�ستخدم  التي  واالأمونيا  اليوريا 

انتاج االأ�سمدة. 

قافكو ع�سو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

أول مختبر لإلنارة التخصصية من جنرال إلكتريك 

قافكو تتطلع النتاج أسمدة صديقة للبيئة
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أفيردا تقدم أول خدمة يف دبي 
لجمع النفايات اإللكترونية

لإدارة  �سركة  اأكبر  اأفيردا،  تولت 

ال�سرق  منطقة  ف��ي  ال��ن��ف��اي��ات 

خدمة  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط 

في  الإلكترونية  النفايات  جمع 

دبي،  بلدية  مع  بالتعاون  دب��ي، 

العالم«.  »ن��ّظ��ف��وا  حملة  �سمن 

النفايات  جمع  حاوية  وتتواجد 

الإلكترونية الأولى حاليًا في »مول 

حاويات  توزيع  و�سيتم  التحاد«. 

اإ�سافية لجمع النفايات الإلكترونية 

العام.  لال�ستخدام  دبي  اأنحاء  في 

التدوير  اإع��ادة  برنامج  وي�ساعد 

الم�ستدام على تقليل الآثار البيئية 

الإلكترونية،  للنفايات  الخطيرة 

والمياه.  والتربة  الهواء  كتلوث 

المتخ�س�سة  اأفيردا  فرق  وتعّزز 

القّيمة  المواد  ا�ستعادة  اإمكانات 

عبر عملية ف�سل �ساملة، حيث يتم 

لتخ�سع  واإر�سالها  المواد  تفكيك 

لعمليات معالجة اإ�سافية.

متوا�سلة  ب�سراكة  اأفيردا  وتحظى 

جهودها  اإط��ار  في  دبي  بلدية  مع 

وقد  الخ�سراء.  المدن  من  لتكون 

في  م��وؤخ��راً  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  تكلل 

حيث  بيئتي«،  »مدينتي،  مبادرة 

نحو  توفير  على  اأف��ي��ردا  تعمل 

واأخرى  عامة  حاوية  اآلف  �سبعة 

لإعادة  القابلة  للمواد  مخ�س�سة 

منطقتي  ف��ي  للمنازل  ال��ت��دوي��ر 

 »3 و«ال��ب��ر���س��اء   »2 »ال��ب��ر���س��اء 

تقديم  اإلى  بالإ�سافة  ال�سكنيتين، 

والفنية  الآلية  التنظيف  خدمات 

التي  المجّمعات  اأنحاء  جميع  في 

ت�سملها المبادرة.

اأفيردا ع�سو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

أخبار

اأكبر  وه��ي  ب��اور،  اأك��وا  �سركة  اأعلنت 

مطّور وم�سغل اإقليمي لمحطات المياه 

ا�ستكمال  عن  الم�ستقلة،  والطاقة 

ال��خ��ا���س  االك��ت��ت��اب  ط���رح  عملية 

الملكية  اأ�سهم  من  جديدة  لمجموعة 

ع�سو   � ال��دول��ي   التمويل  لموؤ�س�سة 

باإجمالي   � ال��دول��ي  البنك  مجموعة 

مليون   100 اإل��ى  ت�سل  ا�ستثمارات 

بذلك  اأن��ه  ال�سركة  واأو�سحت  دوالر. 

موؤ�س�سة  اأ�سبحت  الخا�س  ال��ط��رح 

الم�ساهمين  �سمن  الدولي  التمويل 

اأيلول   17 م��ن  اع��ت��ب��ارًا  ال�سركة  ف��ي 

اأكبر  يعد  ما  الما�سي،  )�سبتمبر( 

البنية  تطوير  ق��ط��اع  ف��ي  ا�ستثمار 

في  الدولي  التمويل  لموؤ�س�سة  التحتية 

منطقة ال�سرق االأو�سط.

باور  اأك��وا  اإدارة  مجل�س  رئي�س  وعّبر 

بان�سمام  �سعادته  عن  اأبونيان  محمد 

لل�سركة  ال��دول��ي  التمويل  موؤ�س�سة 

باأنه  ذل��ك  وا�سفًا  جديد،  كم�ستثمر 

الموؤ�س�سة  م��ع  لل�سفقة  ا�ستكمال 

لتطوير  االإنمائية  اال�ستراتيجية  �سمن 

م�سيدًا  الم�ساهمين،  قاعدة  وتعزيز 

التي  للموؤ�س�سة  الح�سنة  بال�سمعة 

تتم�سك بالمعايير االجتماعية والبيئية 

جميع  في  واال�ستدامة  القدرات  وبناء 

اأعمالها.

تركيزها  تعزيز  اإلى  باور  اأكوا  وت�سعى 

توليد  في  الوقود  كفاءة  زي��ادة  على 

الكهرباء واإنتاج المياه المحالة، وتنويع 

متزايد  ب�سكل  لي�سمل  الوقود  خليط 

دول  ت�سع  في  المتجددة  الطاقة  موارد 

اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  في 

وجنوب اأفريقيا، وجنوب �سرق اآ�سيا.

اأكوا باور ع�سو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

لوحة حافالت: دائرة النقل يف أبوظبي
تسجل رقمًا قياسيًا عامليًا 

في  النقل  دائرة  احتفلت 

الوطني  باليوم  اأبوظبي 

ت�سجيل  عبر  ل��الم��ارات 

في  ج��دي��د  عالمي  رق��م 

مو�سوعة غيني�س لالأرقام 

القيا�سية، من خالل اأكبر 

لوحة فنية من الحافالت التي �سكلت علم دولة االإمارات. 

النقل  دائرة  ح�سدت  غيني�س،  مو�سوعة  ا�ستراطات  ح�سب  المبادرة  اإنجاح  �سبيل  وفي 

األوان علم االإمارات، بحيث خ�س�ست 39 حافلة لتمثيل كل لون  اإلى  156 حافلة تنق�سم 

من األوان العلم االأربعة. وبلغ طول اللوحة الفنية 145 مترًا وعر�سها 36.6 مترًا. 

العام  النقل  بدور  الوعي  زيادة  الجديد  القيا�سي  الرقم  خالل  من  الدائرة  وا�ستهدف 

واأهميته في �سمان ال�سالمة على الطرق وتخفيف حدة االزدحام وتي�سير حركة التنقل.

دائرة النقل في اأبوظبي ع�سو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية

الصندوق السعودي للتنمية
يمّول مشروعًا زراعيًا يف موريتانيا

للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق  منح 

مليون   34 بقيمة  قر�سًا  موريتانيا 

اأرك��ي��ز  م�����س��روع  لتمويل  دوالر، 

ا�ست�سالح  اإلى  يهدف  الذي  الزراعي، 

الزراعية  االأرا�سي  من  هكتار   3500

اأركيز  ل�سهل  ال�سرقي  الحو�س  في 

وا�ست�سالح 2200 هكتار واإعادة تاأهيل 1000 هكتار في الحو�س الغربي لل�سهل .

االإنتاجية  الطاقة  رفع  طريق  عن  الفقر  من  الحد  في  الم�سروع  هذا  و�سي�ساهم 

في  العمل  فر�س  اآالف  توفير  في  �سي�ساعد  مما  م�ستدامة،  ب�سورة  الزراعية 

واالأرا�سي  المن�ساآت  ا�ستغالل  كفاءة  ورفع  المزارعين  دخل  وزيادة  المنطقة 

الزراعية وتح�سين م�ستوى المعي�سة للمواطنين. 

 16 لنحو  تموياًل  عقود  اأربعة  مدى  على  للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق  وقدم 

م�سروعًا اإنمائيًا، وبلغ اإجمالي القرو�س التي قدمها لموريتانيا 447 مليون دوالر.

ال�سندوق ال�سعودي للتنمية ع�سو في   المنتدى العربي للبيئة والتنمية

مؤسسة التمويل الدولي 
تستثمر يف »أكوا باور«
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عر�س مجل�س اإدارة المركز الدولي 

للزراعة الملحية، مع خبراء المركز 

تحقيق  في  المركز  دور  دبي،  في 

البيئات  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  التنمية 

ذلك  واأث��ر  م�ستقباًل،  الهام�سية 

الزراعية  ال�سيا�سات  تطوير  على 

وتحقيق المرونة المطلوبة .

وقد ظهرت حاجة ملحة اإلى توفير 

ا�ستخدام  م��ج��الت  ف��ي  خ��ب��رات 

زيادة  اأجل  من  الهام�سية  الأرا�سي 

توقع  مع  خ�سو�سًا  الغذاء،  اإنتاج 

المقبلة  الأع���وام  في  اأن��ه  العلماء 

 1.5 من  اأكثر  العالم  يفقد  �سوف 

مليون هكتار من الأرا�سي الزراعية 

�سنويًا ب�سبب ارتفاع ملوحة التربة، 

الأو�سط  ال�سرق  بلدان  بما في ذلك 

الو�سطى  واآ�سيا  اأفريقيا  و�سمال 

من  المئة  في   6.7 اأن  يقدر  حيث 

الأرا�سي متاأثرة بالملوحة.

الأخيرة،  الخم�س  ال�سنوات  وخالل 

للزراعة  ال��دول��ي  المركز  ت��ع��اون 

والمياه  البيئة  وزارة  مع  الملحية 

في  البيئة  وهيئة  الإم����ارات  ف��ي 

في  درا�سات  عدة  لتنفيذ  اأبوظبي 

م��وارد  على  المحافظة  م��ج��الت 

ا�ستراتيجيات  وتطوير  المياه 

و���س��ي��ا���س��ات ل���دع���م ال���زراع���ة 

زراعة  على  والت�سجيع  الم�ستدامة 

الملوحة  تتحمل  التي  المحا�سيل 

والجفاف.

المركز الدولي للزراعة الملحية ع�سو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

املركز الدولي للزراعة امللحية: تنمية األراضي الهامشية

الجامعة األميركية يف بيروت 
تطور أسلوب جمع وفرز النفايات

في  المعمارية  الهند�سة  ق�سم  ق��رر 

القيام  بيروت  في  االأميركية  الجامعة 

النفايات،  جمع  واق��ع  لتغيير  بعمل 

تهدف  التي  الجامعة  �سيا�سة  مع  توافقًا 

المجتمع  خدمة  في  العلم  جعل  اإل��ى 

الطالب  بين  توا�سل  وخلق  واحتياجاته 

ومجتمعه. 

وقام بالم�سروع،  طالب ال�سنتين الثالثة 

المعمارية  الهند�سة  كلية  في  والرابعة 

تحت  درا���س��ت��ه��م،  منهج  م��ن  ك��ج��زء 

مهى  المهند�ستين  االأ�ستاذتين  اإ�سراف 

ن�سرالل�ه ورنا حداد.

مجموعات،  ثالث  �سمن  الطالب  عمل 

منطقة  في  اأ�سخا�س  بثالثة  والتقوا 

لنقل  عربات  ي�ستعملون  حّمود  برج 

النفايات. اأجروا مقابالت معهم تناولت 

القديمة  العربات  ا�ستخدام  كيفية 

في  يواجهونها  ال��ت��ي  وال�سعوبات 

ا�ستخدامها وكيفية تح�سينها. ثم قاموا 

تت�سمن  فعالية  اأكثر  عربات  بت�سميم 

ق�سمًا لفرز النفايات. 

اأ�سهر  ثالثة  من  اأكثر  الطالب  اأم�سى 

م�سنع  بين  الثالث،  العربات  �سنع  في 

الت�ساميم ودر�س نماذج  الحديد واأوراق 

اأ�سبحت  اأن  اإل��ى  وتح�سينها  العربات 

جاهزة. 

عرباتها  بعر�س  المجموعات  قامت 

�سناعتها  ومتطلبات  ت�ساميمها  و�سرح 

وم��دراء  اأ�ساتذة،  ت�سّمنت  لجنة  اأم��ام 

بالطاقة  تعنى  �سركات  في  تنفيذيين 

ومهند�سين  التلوث،  من  والحد  والبيئة 

محترفين، واإعالميين، وزمالء تخرجوا 

وانخرطوا في العمل الميداني.

»الزبائن«  اإل��ى  العربات  ت�سليم  وت��م 

وب��داأوا  ج��دًا  بها  فرحوا  الذين  الثالثة 

الطالب  يتابع  اأن  على  با�ستعمالها، 

ثالثة  مدى  على  العربات  هذه  ا�ستخدام 

عربة  كل  عمل  خاللها  يراقبون  اأ�سهر، 

اأن  اأهمية الحدث في  وفعاليتها. وتكمن 

الطالب �سّخروا علمهم لخدمة االإن�سان. 

الجامعة االأميركية في بيروت  ع�سو في

المنتدى العربي  للبيئة والتنمية

للبيئة  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى  ي��ن��ظ��م 

»فيديو  م�سابقة  )اأف���د(  والتنمية 

»البيئة  جملة  مع  بالتعاون  البيئة« 

لل�سبيبة  مفتوحة  وهي  والتنمية«. 

من جميع البلدان العربية، خ�سو�سًا 

امل�سابقة  مو�سوع  ويتغري  التالميذ، 

كل اأربعة اأ�سهر.

بالطاقة  والقت�ساد  املتجددة  الطاقة 

مو�سوع م�سابقة كانون الثاين)يناير( 

� ني�سان )اأبريل(2015.

تقدم امل�ساركات يف �سكل: ● م�سرحية 

ق�سرية )ا�سكت�س( اأو  ● فيلم وثائقي 

ورة. ق�سري اأو  ● اأغنية م�سّ

امل�سابقة  �سروط  على  التعرف  ميكن 

هذا  من    59 ال�سفحة  يف  واجل��وائ��ز 

والتنمية«.  »البيئة  جملة  من  العدد 

 /4  /15 قبل  امل�ساركات  تر�سل 

ميكن  املعلومات  من  للمزيد   .2015

زيارة املوقع الإلكرتوين:

www.afed-ecoschool.org 

حملة هيئة الصحة للتوعية
بسرطان الرئة يف أبوظبي

اأب��وظ��ب��ي،   � ال�سحة  هيئة  اأط��ل��ق��ت 

في  ال�سحية  الرعاية  لقطاع  المنظمة 

حول  توعية  حملة  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة 

برنامجها  م��ن  كجزء  ال��رئ��ة  �سرطان 

اأمرا�س  �سد  للتوعية  الم�ستمر  ال�سنوي 

عنوان  تحت  تاأتي  والتي  ال�سرطان، 

اطمئنان«.  والفح�س  اأم��ان  »ال�سحة 

باأهمية  التوعية  اإل��ى  الحملة  وتهدف 

االإقالع عن تعاطي التبغ، كو�سيلة فعالة 

اأحد  باعتباره  الرئة  �سرطان  لمقاومة 

م�سبباته االأ�سا�سية.

تعامل  ر���س��دت  ق��د  الهيئة  وك��ان��ت 

الموؤ�س�سات ال�سحية في اأبوظبي مع 101 

حالة اإ�سابة ب�سرطان الرئة، تم ت�سخي�س 

 44 جاءت  بينما  اأبوظبي،  في  منها   77

حالة من االإمارات االأخرى لتلقى العالج 

اإلى  االإح�ساءات  وت�سير  اأبوظبي.  في 

بين  الرئة  ب�سرطان  االإ�سابة  معدل  اأن 

بن�سبة  الن�ساء،  لدى  منه  اأعلى  الرج�ال 

73 في المئة في مقابل 27 في المئة.

هيئة ال�سحة  �  اأبوظبي ع�سو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية
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�أبوظبي   ـ  »البيئة والتنمية«

�شهد �لعقد�ن �لأخري�ن تطور�ت مهمة يف تقنيات 

�لطاقة �لنظيفة. ويعد تو�فر �لطاقة عاماًل �أ�شا�شيًا 

�مل�شتد�مة  �لتنمية  وحتقيق  �لفقر  حدة  من  �لتخفيف  يف 

�لوقود  �أنو�ع  يف  نق�ص  من  تعاين  �لتي  �لنامية  �لدول  يف 

�ل�شم�شية  و�لطاقة  �لرياح  لطاقة  ميكن  لذلك  �لتقليدية. 

م�شاعدتها  و�لنظيفة  �ملتجددة  �لطاقة  م�شادر  من  وغريهما 

على توفري �خلدمات �لأ�شا�شية ل�شعوبها، ف�شاًل عن تخفيف 

�أعباء وتكاليف ��شتري�د �لوقود.

تقدمها  �لتي  و�لتنموية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  �إطار  ويف 

دولة �لإمار�ت، قامت مبادرة �أبوظبي �ملتعددة �لأوجه للطاقة 

�ملتجددة )م�شدر( من خالل �تفاقية تعاون مع هيئة �لهالل 

و�لنظيفة  �ملتجددة  �لطاقة  حلول  باإدر�ج  �لإمار�تي،  �لأحمر 

�لدول  من  عدد  �إىل  �لهيئة  تقدمها  �لتي  �مل�شاعد�ت  �شمن 

�ملنزلية  �ل�شم�شية  �لطاقة  �أنظمة  مثل  و�لفقرية،  �لنامية 

و�أنظمة �شخ �ملياه وحتليتها بالطاقة �ل�شم�شية.

يف ما ياأتي موجز لبع�ص هذه �مل�شاريع.

من توليد الكهرباء الشمسية يف أفغانستان وتونغا 

وموريتانيا إلى تسخير طاقة الرياح يف سيشل تقدم 

»مصدر« نموذجًا دوليًا  رائدًا للمساعدات التنموية

إلى البلدان النامية

حمطة الطاقة ال�شم�شية الكهر�شوئية يف نواك�شوط 

هي الأكرب من نوعها يف اأفريقيا

طاقة متجددة 
من »مصدر«

إلى بلدان نامية
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مزرعة ميناء فيكتوريا 

لطاقة الرياح يف �شي�شل

طاقة شمسية ملنازل أفغانستان
م�شروع  بتنفيذ  »م�شدر«،  خالل  من  �لإمار�ت،  دولة  قامت 

نظام   600 وتركيب  توريد  يف  يتمثل  �أفغان�شتان  يف  حيوي 

جنوب  هلمند  مقاطعة  �شمن  قرية   27 يف  منزيل  �شم�شي 

معي�شة  م�شتوى  حت�شني  يف  �مل�شروع  هذ�  و�شاهم  �لبالد. 

�أي  �إىل  متامًا  يفتقرون  كانو�  ممن  �شخ�ص   3000 من  �أكرث 

�شكل من �أ�شكال �لكهرباء. ومت متويله مبنحة من »�شندوق 

عامة  من�شاأة  و55  منزًل   545 ليغطي  للتنمية«،  �أبوظبي 

مت  ذلك،  �إىل  �إ�شافة  وعياد�ت.  وم�شاجد  مد�ر�ص  بينها 

و�أجهزة  و�ملر�وح  كالثالجات  منزلية  باأجهزة  �لبيوت  تزويد 

�مل�شروع،  ��شتد�مة  ول�شمان  �لإنارة.  وم�شابيح  �لتلفزيون 

كيفية  �لقرويني  لتعليم  تدريبيًا  برناجمًا  »م�شدر«  وفرت 

ت�شغيل �لأنظمة �ل�شم�شية و�شيانتها.

محطة كهرضوئية يف تونغا
ت�شم مملكة تونغا جمموعة جزر منت�شرة يف جنوب �ملحيط 

�لهادئ. وتعمل �حلكومة هناك على تنفيذ �شيا�شات لتوفري 

�لوقود  على  �لعتماد  تقليل  بغية  م�شتد�مة  بطرق  �لطاقة 

��شتري�ده  لتكاليف  نظرً�  �لكهرباء،  توليد  يف  �لأحفوري 

تخفيف  عن  ف�شاًل  �لبعيد،  �جلغر�يف  �ملوقع  ب�شبب  �ملرتفعة 

�آثاره �لبيئية.

»م�شدر«  قامت  �لأهد�ف،  هذه  حتقيق  يف  للم�شاعدة 

�ملر�فق  م�شتوى  على  �ملتجددة  للطاقة  م�شروع  �أول  بتنفيذ 

�ل�شم�شية  �لطاقة  حمطة  وت�شاهم  تونغا.  يف  �خلدمية 

و�لبالغة  فافاو،  جزيرة  يف  �أن�شاأتها  �لتي  �لكهر�شوئية 

��شتطاعتها 512 كيلوو�ط، بتلبية نحو 17 يف �ملئة من �جمايل 

�ملحطة  هذه  وتعد  �ململكة.  يف  �ل�شنوية  �لكهرباء  �حتياجات 

دول  مع  �ل�شر�كة  »�شندوق  من  �مل�شتفيدة  �مل�شاريع  �أول 

ويقدم  دولر  مليون   50 قيمته  تبلغ  �لذي  �لهادئ«،  �ملحيط 

تطوير  لدعم  �لإمار�تية  �خلارجية  وز�رة  من  بتن�شيق  منحًا 

ويوفر  �لهادئ.  �ملحيط  دول  يف  �ملتجددة  �لطاقة  م�شاريع 

�مل�شروع �أي�شًا ما ي�شل �إىل 70 يف �ملئة من �لطلب على �ل�شبكة 

�ملحلية خالل �شاعات �لذروة. وتعمل �ملحطة على توليد 866 

ميغاو�ط من �لطاقة �لنظيفة �شنويًا، مما ي�شاهم يف تفادي 

�إطالق 724 طنًا من �نبعاثات ثاين �أوك�شيد �لكربون �شنويًا.

توربينات رياح يف سيشل
لتاأمني  �لديزل  مولد�ت  على  كبري  ب�شكل  �شي�شل  تعتمد 

»م�شدر«  قامت  هناك  �لكهربائية.  �لطاقة  من  �حتياجاتها 

على  �ملتجددة  بالطاقة  �لكهرباء  لتوليد  م�شروع  �أول  بتطوير 

من  مبنحة  ميغاو�ط،   6 با�شتطاعة  �خلدمية  �ملر�فق  نطاق 

»�شندوق �أبوظبي للتنمية«. وذلك لدعم �خلطة �لتي تبنتها 

�لوقود  على  �لعتماد  تقليل  �ىل  و�لر�مية  �شي�شل  حكومة 

من  �حتياجاتها  �إجمايل  من  �ملئة  يف   15 وتوليد  �مل�شتورد، 

�لطاقة بالعتماد على م�شادر متجددة بحلول �شنة 2030.

ونظرً� لطبيعة �لت�شاري�ص �جلغر�فية يف �شي�شل، �ملكونة 

ميثل  �لرياح  لطاقة  حمطة  وجود  فاإن  جزر،  جمموعة  من 

�لهدف.  هذ�  حتقيق  يف  مل�شاعدتها  عمليًا  �قت�شاديًا  حاًل 

تاأمني  يف  �لرياح  لطاقة  فيكتوريا  ميناء  حمطة  وت�شاهم 

جزيرة  يف  �ملرّكبة  �لطاقة  �إجمايل  من  �ملئة  يف   8 من  �أكرث 

�متد�د  على  مثبتة  رياح  توربينات  ثمانية  ت�شم  وهي  ماهي، 

جزيرتني �شغريتني قبالة �شاحل ماهي، بقدرة �إنتاجية تبلغ 
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من  �أكرث  متد  �شنويًا،  �لنظيفة  �لطاقة  من  �شاعة  جيغاو�ط   7

2100 منزل بالكهرباء، وتعمل على تفادي �إطالق 5500 طن 

من ثاين �أوك�شيد �لكربون كل عام.

محطة موريتانيا الشمسية
األكبر يف أفريقيا

�إنتاج  ويتم  �لتقليدية،  �لطاقة  م�شادر  �إىل  موريتانيا  تفتقر 

معظم �لقدرة �حلالية ل�شبكة �لكهرباء من مولد�ت �لديزل. 

�لكهر�شوئية  �ل�شم�شية  �لطاقة  حمطة  »م�شدر«  نفذت  وقد 

يف �لعا�شمة نو�ك�شوط، بقدرة 15 ميغاو�ط، وهي �لأكرب من 

نوعها يف �أفريقيا. ومتتلك موريتانيا مو�رد غنية من �لطاقة 

من  كبري  جزء  تاأمني  لها  يتيح  مما  �لرياح،  وطاقة  �ل�شم�شية 

�لطاقة �لكهربائية عرب م�شادر نظيفة وم�شتد�مة وموثوقة، 

�أ�شعاف  �أربعة  �إنتاج  ميكنها  �لتي  �لرياح  طاقة  خ�شو�شًا 

�لطلب �ل�شنوي على �لطاقة يف �لبالد.

مو�كبة  على  �ل�شم�شية  �لطاقة  حمطة  ت�شاعد  و�شوف 

بـ12  يقدر  �لذي  موريتانيا،  يف  �لكهرباء  على  �لطلب  منو 

يف �ملئة �شنويًا. وهي تنتج 25.4 جيغاو�ط �شاعة من �لطاقة 

منزل  �آلف   10 نحو  �حتياجات  يلبي  ما  �أي  �شنويًا،  �لنظيفة 

من �لكهرباء، كما ت�شاهم يف تفادي �إطالق نحو 21 �ألف طن 

من ثاين �أوك�شيد �لكربون �شنويًا، ف�شاًل عن دورها يف خلق 

فر�ص عمل م�شتد�مة.

دول  كاأكرث   2013 عام  �لأوىل  �ملرتبة  �لإمار�ت  �حتلت  لقد 

�لقومي.  بدخلها  مقارنة  �لإمنائية  للم�شاعد�ت  منحًا  �لعامل 

�أو  �ملايل  �لدعم  تقدمي  على  يقت�شر  ل  �لذي  �لنهج  وبهذ� 

�مل�شاعد�ت  جمال  يف  فقط  لي�ص  منوذجًا  باتت  �لعيني، 

�ملتجددة  �لطاقة  حلول  ن�شر  يف  �أي�شًا  بل  �لدولية،  �لتنموية 

■ و�لنظيفة يف �أنحاء �لعامل. 

تاأ�ص�صت »م�صدر« عام 2006 كمبادرة من حكومة اأبوظبي لتطوير قطاع اقت�صادي 

للطاقة املتجددة وتكنولوجيات الطاقة الأنظف، وذلك من خالل التعليم والبحث 

ذراع  للتنمية«،  »مبادلة  �صركات  اإحدى  وهي  والت�صويق.  وال�صتثمار  والتطوير 

جهود  دعم  على  وتعمل  اأبوظبي،  حلكومة  اململوكة  ال�صرتاتيجية  ال�صتثمارات 

اإىل  الرامية  اأبوظبي«  لإمارة  القت�صادية 2030  »الروؤية  القت�صادي، وفق  التنويع 

تنويع م�صادر الدخل وتعزيز القطاعات القت�صادية القائمة على املعرفة.

وت�صم »م�صدر« ثالث وحدات اأعمال هي: »م�صدر لال�صتثمار«، و»م�صدر للطاقة 

جامعة  يعد  الذي  م�صدر«  »معهد  اإىل  بالإ�صافة  م�صدر«،  و»مدينة  النظيفة«، 

م�صتقلة للدرا�صات العليا تركز على الأبحاث.

تطوير  عرب  العاملي  النظيفة  الطاقة  قطاع  �صدارة  يف  مكانتها  »م�صدر«  وتر�صخ 

تكنولوجيات ونظم مبتكرة وجمدية جتاريًا.

»مصدر«  لطاقة املستقبل

تركيب جهاز

�شم�شي منزيل

يف هلمند

جنوب اأفغان�شتان

�شيارة كهربائية ت�شحن بطاريتها يف مدينة »م�شدر«
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ريا�ض �صعباني )�جلز�ئر(

من  هكتار  �ألف   70 من  �أكرث  �جلز�ئر  خ�شرت 

�لأر��شي �لزر�عية و�لرعوية منذ �لعام 2000، بفعل 

�لت�شحر وعزوف �ل�شكان عن ��شت�شالح �لأر��شي. رقم جعل 

عاجلة،  �جر�ء�ت  خالل  من  �خلطر  ناقو�ص  تدق  �حلكومة 

 200 من  �لزر�عة  لقطاع  �ملخ�ش�ص  �ملايل  �لغالف  رفع  �أبرزها 

بليون   300 �إىل  دولر(  بليون   2.3( جز�ئري  دينار  بليون 

دينار )3.5 بليون دولر( يف �ملخطط �خلما�شي �جلديد 2015 

وت�شييد  �ملروية  �مل�شاحات  تو�شيع  على  �لرتكيز  مع   ،2019 ـ 

�ل�شدود و�لت�شجري وتدعيم و�شائل �قت�شاد �ملياه.

خرب�ء  �أطلقها  لتحذير�ت  ��شتجابة  جاء  �لتحرك  هذ� 

�أمام  �ملخاوف   حدة  و�زد�دت  �ملجال.  يف  نا�شطة  وجمعيات 

�لزحف �مل�شتمر للرمال يف �جتاه �ملناطق �ل�شمالية. وهذ� ما 

�أثبتته در��شة �أعدتها �ملديرية �لعامة للغابات، خل�شت �إىل �أن 

تقدر  �ل�شهبية  �ملناطق  يف  �شا�شعة  م�شاحات  يهدد  �لت�شحر 

و�شطًا  تعترب  ولية   23 عرب  موزعة  هكتار،  مليون   32 بنحو 

مناخ  طبيعة  �ىل  ر�جع  وذلك  ه�ص.  بيئي  تو�زن  ذ�  ح�شا�شًا 

�إىل  �إ�شافة  �شتاء،  �جلاف  و�شبه  �شيفًا  �حلار  �ملتو�شط  �لبحر 

�ل�شتغالل غري �لعقالين لالأر��شي �لزر�عية وعدم حمايتها، 

يعتمد  �لتي  �ملناطق  هذه  يف  �لطبيعية  �لقدر�ت  وحمدودية 

وحيد.  �قت�شادي  كن�شاط  �ملو��شي  تربية  على  غالبًا  �شكانها 

كبري  عجز  ت�شجيل  بعد  تر�جع  �أن  لبث  ما  �لن�شاط  هذ�  لكن 

تر�جع  مع  �ملئة  يف   75 حدود  �إىل  و�شل  �لأعالف  �إنتاج  يف 

�مل�شاحات �لرعوية ب�شبب �لت�شحر وزحف �لرمال.

هو  طبيعي  حتد  �أكرب  �أمام  �ليوم  �جلز�ئر  �أن  خرب�ء  يوؤكد 

�لت�شحر، لرتباطه �لوثيق بالن�شاط �لإن�شاين وتاأثري�ته على 

�أمنها �لغذ�ئي. ويقول �أ�شتاذ �لبيئة يف جامعة جيجل �شعيد 

قرمي�ص �إن �لأمر ل يتعلق فقط بوقف زحف �لرمال �جلاحمة، 

�لأخ�شر«  »�ل�شد  ميكن  ل  �إذ  ذلك،  لأ�شباب  حد  بو�شع  و�إمنا 

مع  تفاقمًا  تزد�د  �لتي  �لظاهرة  وقف  �آخر  مادي  مانع  �أي  ول 

�لرتبة  طبيعة  وتغري  �لطوفانية  و�لأمطار  �ملناخية  �لتغري�ت 

�لتي تتعر�ص لالجنر�ف. �أ�شف �إىل ذلك �لأخطار �لآتية من 

�لبحر، من �رتفاع من�شوب �ملياه و�جنر�ف �لرتبة �ل�شاحلية.

هي  جز�ئرية،  وليات  ثالث  حديثة  در��شات  �شنفت  وقد 

�لبي�ص ورقلة وغرد�ية، يف خانة �لوليات �لتي تو�جه خطرً� 

على  �أحلق  �لرمال  زحف  �أن  �إىل  و�أ�شارت  �لت�شحر.  يف  عاليًا 

بالوليات  ج�شيمة  �أ�شر�رً�  �ملا�شية  �لثالثني  �ل�شنو�ت  مدى 

�لو�قعة يف �شريط �له�شاب �لعليا، على غر�ر �جللفة وب�شكرة 

وتيارت وتلم�شان و�لبي�ص وبرج بوعريريج  وباتنة و�مل�شيلة، 

من  �ملئة  يف   35 نحو  على  �أتى  ت�شحرً�  تعي�ص  باتت  �لتي 

نباتي  غطاء  على  تتوفر  �لتي  �مل�شاحات  وتقل�شت  �أر��شيها، 

يف هذه �ملناطق �إىل نحو 3 ماليني هكتار فقط من �أ�شل 5.6 

ماليني هكتار قبل ثالثني �شنة.

السد األخضر
�ملر�شدة  و�لأمو�ل  �لطموحة  و�لرب�مج  �حلكومة  تدخل  رغم 

حلماية �ملر�عي �ل�شهبية �ملقدرة بنحو 32 مليون هكتار، و�لتي 

اإلهمال 
واالستغالل 

غير العقالني 
لألراضي الزراعية 

ومحدودية 
القدرات الطبيعية 

للمناطق شبه 
القاحلة تسرّع 

تدهور إنتاجيتها 
وتستدعي 

تدخالت إنقاذية

الخطر اآلتي من الجنوب
التصحر يهدد األمن الغذائي للجزائر

�شّد الرمال بحواجز من عيدان
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ت�شم �أكرث من 21 مليون ر�أ�ص ما�شية و7 ماليني ن�شمة، �إل �أن 

ذلك مل يوقف حالة �لتدهور �خلطرية و�لت�شحر �ملت�شارع �لذي 

�أ�شبح يهدد �لقت�شاد �لرعوي ب�شكل حاد. و�أمام هذ� �لو�شع 

�لكربى  �لرب�مج  �إحياء  �إعادة  �إىل  �حلكومة  �شارعت  �خلطري 

�لتي عرفها �لقطاع، ومنها »�ل�شد �لأخ�شر« من �أجل �ملحافظة 

زحف  لوقف  كحل  و�عتماده  للبالد  �ليكولوجي  �لنظام  على 

�لرمال.

�لر�حل  �لرئي�ص  �أطلقه  �لذي  �لأخ�شر،  �ل�شد  ويعترب 

هو�ري بومدين عام 1970، من �مل�شاريع �لكربى على �مل�شتوى 

�لأفريقي. وكان �لهدف منه وقف زحف رمال �ل�شحر�ء نحو 

�حلدود  من  ميتد  �أخ�شر  �شجري  حاجز  خالل  من  �ل�شمال 

 1500 م�شافة  على  �ل�شرقية  �حلدود  �ىل  �لغربية  �جلز�ئرية 

تعر�شت  �لتي  �لغابية  �لرثوة  ��شتخالف  وبالتايل  كيلومرت، 

�لق�شف  جر�ء  من  �جلز�ئرية  �لتحرير  حرب  خالل  لالإتالف 

�جلوي جلي�ص �ل�شتعمار �لفرن�شي.

مخطط حكومي استعجالي
مع نهاية �شنة 2014 عملت �جلز�ئر على بلورة ت�شور م�شرتك 

بني �لقطاعات �ملعنية، وعلى ر�أ�شها قطاع �لغابات و�لزر�عة، 

زحف  ملو�جهة  �ملدى  وبعيدة  متو�شطة  طريق  خريطة  ور�شم 

�إجمالية تبلغ 2.5 مليون هكتار،  �لرمال. وذلك على م�شاحة 

وز�رة  �أعلنت  ح�شبما  ولية،   38 يف  بلدية   600 عرب  موزعة 

�ملخطط  �شمن  هامة  مبالغ  تخ�شي�ص  مت  كما  �لفالحة. 

تفعيل  �إعادة  على  و�لرتكيز   ،2019 2015 ـ  �حلايل  �خلما�شي 

�لغابية  �لرثوة  وتعزيز  وتو�شيعه،  �لأخ�شر  �ل�شد  م�شروع 

�ملقدرة بنحو 4.7 مليون هكتار.

�ألف   716 ت�شجري  من   2000 �لعام  منذ  �جلز�ئر  ومتكنت 

�شمن  وذلك  �ملثمرة.  لالأ�شجار  هكتار  �ألف   230 منها  هكتار، 

م�شاحة  ت�شجري  �إىل  يهدف  �لذي  للت�شجري  �لوطني  �ملخطط 

1.2 مليون هكتار يف �أفق 2020، مع ت�شطري برنامج لتو�شيع 

�مل�شاحات �ملروية من مليون هكتار �إىل مليوين هكتار بحلول 

�شنة 2019.

حماربة  �أ�شا�شية:  حماور  ثالثة  على  �خلطة  هذه  وترتكز 

و�أبو�ب  �ل�شهوب  مناطق  يف  �لرمال  وزحف  �لت�شحر 

وتنمية  �لأحو��ص  م�شبات  وحماية  و�ل�شحر�ء،  �ل�شحر�ء 

للغطاء  �لبيئية  �لأنظمة  ت�شكيل  و�إعادة  �جلبلية،  �ملناطق 

�ل�شا�شعة  �لغابية  �مل�شاحات  با�شتعادة  ت�شمح  ب�شورة  �لغابي 

ذلك  �إىل  ي�شاف  �إتالفها.  يف  �شنويًا  �حلر�ئق  تت�شبب  �لتي 

�ملناطق  �إىل  �لعتبار  و�إعادة  �لو�حات  وحماية  �ملر�عي  حماية 

وقف  يف  هامًا  دورً�  يلعب  �لذي  �حللفاء،  لنبات  �ملخ�ش�شة 

■ زحف �لرمال نظرً� �ىل �شدة مقاومته للجفاف و�حلر�ئق.  

كاسر الجور القبائلي
يغرد وحيدًا يف شمال الجزائر

 )la sitelle kabyle( باألو�ن ز�هية ت�شاهي عذوبة �شوته، يغرد كا�شر �جلوز �لقبائلي

له  وحيدً�  موطنًا  �ختارها  �لتي  �ملتو�شط،  �لبحر  على  �ملطلة  جيجل  مرتفعات  يف 

عو�مل  لكل  حتديه  معلنًا  �لعامل،  يف 

وغزو  �لغابات  حر�ئق  من  �لنقر��ص 

�لإ�شمنت على ح�شاب �مل�شاحات �لغابية.

�لذي  �لقبائلي،  �جلوز  كا�شر  يعترب 

�لزرقاء«، �لطائر  �أي�شًا »�لن�شيبة  ي�شمى 

�لوحيد يف �لعامل �لذي ي�شتطيع �لهبوط 

�شعودها،  ب�شهولة  م�شيًا  �لأ�شجار  عن 

متو�شط  وهو  �لقويتني.  قدميه  بف�شل 

�ألو�ن  ذو  �شنتيمرتً�،   13 بطول  �حلجم، 

ز�هية يغلب عليها �لأزرق و�لبني �لفاحت 

�ح�شاء  مت   1989 �لعام  يف  و�لربتقايل. 

بابور  جبال  يف  �لطائر  هذ�  من  زوجًا   80

وبعد  مربع.  كيلومرت   2.5 عن  تزيد  ل  م�شاحة  على  �لعي�ص  تتقا�شم  �جلز�ئر،  �شرق 

تازة.  وجبال  جيملة  منطقة  يف  لتكاثره  �أخرى  مو�قع  �كت�شاف  مت  �لأبحاث  مو��شلة 

ويف نهاية 2014 �كت�شفت مناطق عي�ص جديدة له يف جبال قرو�ص و�ملاء �لبارد، ويف 

غابات جبال بابور �لتي يجري �لإعد�د لإعالنها حممية طبيعية.

�شنف �لحتاد �لدويل حلفظ �لطبيعة كا�شر �جلوز �لقبائلي �شمن �لطيور �ملهددة 

بالنقر��ص عام 1995، وو�شعت �جلز�ئر قانونًا خا�شًا حلمايته. 

حديقة عائلية 

يف جنوب غرب اجلزائر

جزء من »ال�شد الأخ�شر« يف منطقة حا�شي بحباح



كانون الثاين/�شباط 2015 چهللا 44

علي ياحي  )�لجز�ئر(

خماوف  تزد�د  عام،  كل  �ل�شتاء  ف�شل  حلول  مع 

كو�رث  من  �لأمطار  ت�شببه  قد  مما  �جلز�ئريني 

يكون �ملت�شبب فيها �لإن�شان قبل �لطبيعة. ولعل �أهم �لأخطار 

عودة �لأودية �إىل �حلياة بعد �شباتها ـ ولي�ص موتها كما يعتقد 

�إىل  بالن�شبة  متوقعة  غري  م�شائب  من  حتدثه  وما  ـ  كثريون 

�لنا�ص �لذين �شيدو� �ملباين على حافاتها، كامل�شاكن و�مل�شانع 

ب�شرية  خ�شائر  خملفة  �لأودية  ثورة  فتجرفها  و�لإد�ر�ت، 

ومادية.

لـ»�لبيئة  �شلغوم،  عبد�لكرمي  �جلز�ئري  �خلبري  �أو�شح 

مهددة  �جلز�ئر  يف  م�شكن  مليوين  قر�بة  �أن  و�لتنمية« 

حافات  على  �ملبنية  �ل�شكنية  �مل�شاريع  ب�شبب  بالنهيار 

�لوديان. وقال �إن غالبية �مل�شاريع �لتي مت �إجنازها منذ 1999 

و�شعية  م�شتوى  على  خا�شة  و�فية،  لدر��شة  تخ�شع  مل 

تتكرر كوارث 
الفيضانات 

الجارفة يف 
املدن الجزائرية 

حيث تخلف ضحايا 
ودمارًا يف األبنية 

املشيدة ىلع 
»أودية نائمة«.
وثمة دعوات 

حتى إلى إخالء 
العاصمة ونقلها 

الى الداخل

مدن مهددة بالغرق يف الجزائر

ثورة األودية النائمة
ىلع البناء العشوائي

وز�رة  تطلبها  �لتي  �لجناز  ل�شتعجالية  نظرً�  �لأر�شية، 

�ل�شكن بهدف حل م�شكلة �لإ�شكان يف �لبالد. وحذر من �أن 

نحو 80 يف �ملئة من �مل�شاكن �لتي �شلمت لأ�شحابها معر�شة 

مكاتب  �أن  �إىل  م�شريً�  قاطنيها،  روؤو�ص  فوق  يومًا  لالنهيار 

تقارير  قدمو�  �لكربى  �لكو�رث  يف  وخرب�ء  خا�شة  در��شات 

�إىل �لوز�رة للتدخل ومنع �لبناء يف �ملناطق �ملهددة بالنهيار، 

غري �أن �لوز�رة مل تاأخذ بهذه �لتقارير.

وت�شري �إح�شاء�ت ر�شمية �إىل �أن هناك نحو 100 �ألف بناية 

بالقرب  �أو  للفي�شانات  �ملعر�شة  �ملناطق  من  بالقرب  �أجنزت 

من جماري �لأودية و�مل�شاحات �لو�قعة �أ�شفل �ل�شدود. 

منطقة  عرفتها  �لتي  �لفي�شانات  �إثر  �أعدت  در��شة  وتذكر 

�لثاين  ت�شرين   10 يوم  �جلز�ئر  �لعا�شمة  يف  �لو�د«  »باب 

قد  �لعا�شمة  يف  �لنائمة«  »�لأودية  �أن   2001 )نوفمرب( 

ت�شتيقظ يومًا وحتدث كو�رث حقيقية، و�أن �لعا�شمة تقطعها 

�أكرث من ت�شعة �أودية نائمة، وقد �شيدت على حافاتها بنايات 
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�شخمة ومر�كز جتارية و�إد�ر�ت عمومية، ومنها ما حتول �إىل 

»مدينة« مثل �ل�شر�قة.

إخالء العاصمة؟
�ملدرو�شة  غري  �مل�شاريع  كرثة  من  �جليولوجيا  خرب�ء  يحذر 

�لتي  �ل�شخمة  �ملن�شاآت  تلك  غر�ر  على  �جلز�ئر،  يف  بدقة 

خط  �شمن  �ملنطقة  �إدر�ج  رغم  �لعا�شمة،  و�شط  �إجنازها  مت 

�لرتبة  لجنر�ف  عر�شة  وكونها  �ملرتفع،  �لزلز�يل  �لن�شاط 

ثالث  نحو  منذ  �لتعمري  مديرية  كلفت  وقد  و�لفي�شانات. 

�شنو�ت مكتب در��شات فرن�شيًا لإجناز در��شة حول �ملدن �لتي 

م�شها �لفي�شان خالل كارثة ت�شرين �لثاين )نوفمرب( 2001. 

حول  �لت�شاوؤل  يطرح  ما  �لدر��شة،  تلك  �عتماد  يتم  مل  لكن 

وعلى  �لطبيعة  �لكو�رث  مو�جهة  يف  �ل�شلطات  جدية  مدى 

ر�أ�شها في�شانات �لأودية �لنائمة. 

و�أ�شار رئي�ص جمعية �ملقاولني �جلز�ئريني مزيان بلقا�شم 

هي  �جلز�ئر  �أن  ذكرت  �لأوروبي  �لحتاد  �أعدها  در��شة  �إىل 

جمدية.  غري  م�شاريع  على  لالأمو�ل  تبذيرً�  �لأكرث  �لدول  من 

و�عترب �أن م�شاألة »تهريب« عا�شمة �لبالد �حلالية �إىل �إحدى 

�شروريًا،  �أمرً�  بات  �ل�شاحل  عن  �لبعيدة  �لد�خلية  �ملناطق 

حمماًل �جلهات �ملعنية و�ملخت�شني باإجناز �لدر��شات �لتقنية 

من  حدوثه  ُيتوقع  وما  يقع  ما  م�شوؤولية  �لكبرية  للم�شاريع 

من  �لعا�شمة  �إخالء  �شرورة  على  و�أكد  طبيعية.  كو�رث 

�جنر�ف  جر�ء  من  �لأرو�ح  يف  خ�شائر  لتفادي  قريبًا  �ل�شكان 

�لرتبة، لأن �لعا�شمة بنيت فوق عدة �أودية نائمة.

�جنازها  مقررً�  كان  �لتي  �لبديلة،  �لعا�شمة  م�شروع  وُيعّد 

�ل�شخمة.  �مل�شاريع  من  �لبالد،  و�شط  »بوقزول«  منطقة  يف 

وقال �لنائب يف �لربملان طاهر مي�شوم �إن �ل�شلطات �جلز�ئرية 

بررت نقل �لعا�شمة �ل�شيا�شية �إىل منطقة د�خلية بعيدة عن 

�لبحر باأ�شباب �أمنية، غري �أن �مل�شروع �لذي �نطلق عام 1978، 

توقف  ثم  بومدين،  هو�ري  �لر�حل  �لرئي�ص  حكم  فرتة  خالل 

معامله  �رت�شمت  بوتفليقة،  عبد�لعزيز  �لرئي�ص  �إحياءه  ليعيد 

يف 2004، وخ�ش�ص له 2.1 بليون دولر. وكان يفرت�ص �إجناز 

�لعا�شمة �جلديدة يف 2025، لكن �لأمور بقيت تر�وح مكانها 

مع �لأ�شغال �لتي ت�شري ببطء كبري.

باليين ملواجهة غرق املدن
قررت �حلكومة �جلز�ئرية �تخاذ بع�ص �لجر�ء�ت �لحرت�زية 

بخطر  �ملهددة  �ملدن  حلماية  برنامج  تنفيذ  يف  بالنطالق 

دينار  بليون   40 قدره  �شخم  مبلغ  له  خ�ش�ص  �لفي�شانات، 

تو�شح  خريطة  ُو�شعت  وقد  دولر(.  بليون   4.5( جز�ئري 

جميع �ملناطق �لعمر�نية �ملعر�شة خلطر �لفي�شانات و�ملهددة 

و�مل�شيلة  �جلز�ئر  �لعا�شمة  بينها  ولية،   30 وعددها  بالغرق، 

و�لطارف  وبجاية  بلعبا�ص  و�شيدي  وباتنة  و�لبي�ص  وغرد�ية 

وعنابة وبومرد��ص و�لبويرة ووميلة.

و�أكد وزير �ملو�رد �ملائية ح�شني ن�شيب �هتمام �لدولة جديًا 

بخطر �لفي�شانات، ما جعلها تخ�ش�ص مبالغ �شخمة لإجناز 

�ملطروحة  �لتد�بري  ومن  �لكو�رث.  هذه  من  �لو�قية  �مل�شاريع 

�شيدي  منطقة  يف  بناوؤه  يتم  كالذي  وقائية،  جدر�ن  �إقامة 

�شليمان �ملهددة بالغرق، بالإ�شافة �إىل �أ�شغال �شيانة �لطرق 

وتنظيف �ملجاري �ملائية لتجنب �مل�شاكل عند هطول �لأمطار، 

وتنظيف م�شبات �لأودية على م�شتوى �جل�شور.

يف  نفذت  �لفي�شانات  من  �ملدن  حلماية  حلول  �ىل  و�أ�شار 

م�شار  لتحويل  نفق  �أجنز  حيث  باتنة  غر�ر  على  وليات،  عدة 

�ملدينة.  د�خل  �أودية  عدة  وتغطية  تهيئة  عن  ف�شاًل  �ملياه 

و�دي  في�شانات  من  �جلنوب  يف  غرد�ية  مدينة  وحلماية 

للو�دي،  �لرئي�شية  �لرو�فد  على  �شدود  ثالثة  بناء  مت  ميز�ب، 

كما مت بناء من�شاأة مماثلة يف �شيدي بلعبا�ص لتحويل م�شار 

مك�شل  و�دي  جممع  م�شروع  تنفيذ  مت  �لعا�شمة  ويف  �ملياه. 

من  وهذه  �حلر�ص.  و�دي  وتهيئة  �لو�دي،  باب  �أعايل  يف 

مالية  »�إمكانيات  لها  �شخرت  و�لتي  �حلكومية  �مل�شاريع  بني 

هامة« لإجناز من�شاآت ري و�شيانة �لأودية حلماية �ملدن من 

�لفي�شانات.

و�أ�شاف مدير �ل�شرف �ل�شحي وحماية �لبيئة يف �لوز�رة 

ح�شن �آيت عمارة �أن برنامج �حلكومة يعتمد بالدرجة �لأوىل 

�إعادة تهيئة �لأودية و�لو�جهات �لبحرية وبناء �ل�شدود.  على 

مت  وقد  �ملهددة.  �ملناطق  حتدد  دقيقة  خريطة  �جناز  ويتم 

�عتماد ثالثة م�شاريع منوذجية يف �جلز�ئر �لعا�شمة و�شيدي 

عرب  �لفي�شانات  توقع  بنظام  خا�شة  و�شكيكدة  بلعبا�ص 

�أجهزة ومعد�ت متطورة لتخاذ �لقر�ر�ت قبل وقوع �لكارثة. 

و�شيكون هذ� �لنظام عمليًا يف كانون �لأول )دي�شمرب( 2015 

عرب كامل �لبالد.

مو�شمية  ظاهرة  من  �جلز�ئر  يف  �لفي�شانات  حتولت  لقد 

جتنيد  ��شتدعى  ما  �حلكومة،  توؤرق  حقيقية  م�شكلة  �ىل 

�شخمة  مالية  مبالغ  وتخ�شي�ص  �لدر��شات  ومكاتب  �خلرب�ء 

خالل  من  للظاهرة   حل  عن  �لبحث  بني  لكن   ملو�جهتها. 

بر�مج متطورة ومكلفة للحد من �خل�شائر، و�نخفا�ص �أ�شعار 

تعتمد  �لتي  للحكومة  خانقة  �أزمة  من  عنه  يرتتب  وما  �لنفط 

�لأودية  ثور�ن  يبقى  تقريبًا،  ح�شرً�  �لبرتولية  �ملد�خيل  على 

�هتمامات  �آخر  يف  وبناياتها  ب�شكانها  �ملدن  غرق  وخطر 

■ �مل�شوؤولني، على �لأقل يف �لوقت �لر�هن.  

»سويس رو«: 
الجزائر معرضة 

لفيضانات 
وزالزل كارثية

جاء يف التقرير ال�صنوي 

ل�صركة التاأمني العاملية 

»�صوي�ض رو« يف كانون 

الأول )دي�صمرب( 2014، 

الذي �صمل 616 مدينة 

يف العامل، اأن اجلزائر 

العا�صمة حتتل املرتبة 

اخلام�صة بني 60 

مدينة اأفريقية معر�صة 

لكوارث طبيعية قد 

مت�ض اأكرث من ن�صف 

مليون �صخ�ض وتدمر 

البنى التحتية للمدينة. 

و�صنف التقرير مدينة 

طوكيو عا�صمة اليابان 

يف �صدارة املدن املهددة 

بالفي�صانات والزلزل. 

وجاءت العا�صمة 

امل�صرية القاهرة يف 

املرتبة الأوىل اأفريقيًا 

والتا�صعة عامليًا.

أهم ثورات األودية يف الجزائر

●  باب �لو�د يف �جلز�ئر �لعا�شمة، 10/ 11/ 2001، بات يطلق عليها »�لفاجعة  

       �لكربى«، خلفت 900 �شحية ومفقود.

●  �أدر�ر، 4/14/ 2004، �أكرث من 5000 �أ�شرة منكوبة و7000 مبنى مهدم جزئيًا �أو كليًا.

● غرد�ية، 9/1/ 2008، 43 قتياًل وت�شرر �أكرث من 3000 مبنى. 

● ب�شار، 8/ 10/ 2008، 31 قتياًل وت�شرر 4300 مبنى. 

● �أدر�ر، 20/ 1/ 2009 ، �شحية و�حدة و5500 مبنى مت�شرر.



جزر القمر
أرخبيل العطور

كتاب الطبيعة



 طبيعة خالبة وتنوع ثقايف
 وثروة نباتية وحيوانية ومرتبة عاملية 

يف إنتاج الزيوت العطرية



چهللا 48

كتاب الطبيعة

كانون الثاين/�شباط 2015

يف اأوائل القرن الثامن امليالدي هبط على �سواحل 

جزر يف املحيط الهندي رحالة عرب تعود اأ�سولهم 

اىل عدن وم�سقط وح�سرموت. وكان القمر اآنذاك بدرًا، 

ف�سموها جزر القمر. وثمة رواية اأخرى لت�سميتها هي اأنها 

على �سكل هالل.

يقع اأرخبيل القمر عند مدخـل قناة موزمبيق على 

مقربة من ال�ساحل اجلنوبي ال�سرقي لأفريقيا. ويتكون من 

اأربع جزر هي القمر الكربى وهنزوان وموهلي ومايوت، 

ف�ساًل عن جزر �سغرية، تكونت كلها بفعل الن�ساط 

الربكاين. وهي اأ�سبحت م�ستعمرة فرن�سية عام 1912. 

ويف 1975 اأ�سدر برملانها قرارًا من جانب واحد يعلن 

ا�ستقاللها، ما عدا جزيرة مايوت التي اآثرت البقاء حتت 

ال�سلطة الفرن�سية لأ�سباب اقت�سادية. ويف تلك ال�سنة 

اأ�سبحت ع�سوًا يف الأمم املتحدة، وان�سمت اإىل جامعة 

الدول العربية عام 1993، وبات ا�سمها ر�سميًا جمهورية 

القمر املتحدة. تبلغ م�ساحتها 2170 كيلومرتًا مربعًا، وعدد 

�سكانها نحو 700 األف ن�سمة معظمهم مزارعون ورعاة 

و�سيادون.

كانت اجلزر مبثابة حمطة يف طريق التجار املبحرين 

اىل الهند وال�سرق الأق�سى، حتى افتتاح قناة ال�سوي�س التي 

قللت كثريًا عبورهم قناة موزمبيق. ثم قام م�ستوطنون 

فرن�سيون و�سركات فرن�سية واأثرياء عرب ببناء اقت�ساد قائم 

على الزراعة، وحتى الآن يعتمد القت�ساد على ثلث م�ساحة 

الأرا�سي الزراعية لإنتاج حما�سيل للت�سدير مثل الفانيال 

والنب والكاكاو وجوز الهند وكب�س القرنفل. وتنت�سر فيها 

حقول اليا�سمني والك�سم�س )كا�سي�س( والليمون، التي 

ت�ستخل�س من اأزهارها الزيوت الأ�سا�سية لأفخر �سركات 

العطور يف العامل، لذلك لي�س غريبًا اأن يطلق البع�س على 

جزر القمر لقب »اأرخبيل العطور«.

كائنات فريدة
املناخ يف اجلـزر ا�ستوائي معتدل عمومًا، وهناك ف�سالن 

رئي�سيان تهطل خاللهما اأمطار غزيرة. وترتاوح املناطق 

الداخلية بني جبال عالية وتالل خفي�سة. ويقع يف جزيرة 

القمر الكربى بركان كارثال الن�سط الذي يعد اأعلى جبل يف 

البالد، اإذ يبلغ ارتفاعه 2360 مرتًا، وعليه بقعة من الغابات 

املطرية الآخذة يف التال�سي. وت�سم اجلزر اأنواعًا كثرية من 

النباتات ال�ستوائية. وكانت غاباتها كثيفة اأ�ساًل، ولكن اأزيل 

معظمها ل�ستغالل اأرا�سيها يف الزراعة.

تزخر جزر القمر برثوة من الأنواع احليوانية املتوطنة،  

موزمبيق

جزر القمر

قر
�ش

غ
مد

اأوركيديازهرة الفانيال

زهرة يالنغ يالنغ المتوطنة



وطواط الفاكهة النهاري 

يمتد »جناحاه« 1.2 متر

الدلفين ذو المنقار
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الليمور البني
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منها الليمور البني والدلفني ذو املنقار وال�سلحفاة اخل�سراء 

والقنفذ ال�سغري الذي ل ذيل له ووطواط الفاكهة النهاري 

ال�سخم الذي يحلق بجناحني ميتدان اأكرث من 1.2 مرت. 

وتخلو اجلزر من احليوانات الأفريقية ال�سخمة، لكنها 

تنفرد بـ22 نوعًا من الطيور املتوطنة التي ل تعي�س يف 

مكان اآخر ويواجه الكثري منها خطر النقرا�س.

وهناك وفرة من الكائنات البحرية يف املحيط الهندي 

حول اجلزر، منها احليتان واأ�سماك القر�س واأ�سماك الراي 

)ال�سفنني( والكركند وال�سالطعني والروبيان. كما تزخر 

املياه املحاذية لها بال�سعاب املرجانية وال�سواطئ الرملية 

املرتامية، ف�ساًل عن جماري املياه العذبة والينابيع ال�ساحلية 

التي توفر موائل لكائنات بحرية متعددة.

تتمتع جزر القمر بطبيعة �ساحرة و�سواطئ نظيفـة 

وهواء عليل وغابات كثيفة واأ�سجار مثمرة متنوعة وزهور 

فواحة، اإىل جانب مناخها املعتدل، ما جعل بع�س زوارها 

يطلقون عليها ت�سمية »جـزر هاواي العربيـة«. لكنها 

حتتاج اإىل جهود كربى لبناء قطاعها ال�سياحي واجتذاب 

■ الزوار للتمتع بجمالتها الطبيعية. 

ح�صان بحرمرجان

ن�صاء يبعن محا�صيل الزرع والبراريجوز الهند
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أجمل صور الحياة 
الفطرية لسنة 2014

كتاب الطبيعة

روائع التصوير

البلشون يف الزمان والفضاء
بينس ماتي، هنغاريا  )الفائز يف فئة الطيور(

ن�صب بين�س مكمنه بحيث يطل على بحيرة ك�صاج في متنزه كي�صكون�صاغ 

الوطني في هنغاريا. ال�صورة المطلوبة ماثلة في ذهنه، وقرر ا�صتعمال ال�صوء 

اال�صطناعي والطبيعي. كان هدفه طيور البل�صون الرمادية الخجولة. وللتغلب 

على التحديات التكنولوجية ل�صورة ليلية، اعتمد اأداتي توقيت في كاميرته: 

واحدة حركت البوؤرة واأخرى عدلت الفتحة �صمن اإطار واحد، بحيث كانت طيور 

البل�صون والنجوم معًا �صمن التركيز. وقد اأم�صى 74 ليلة في المكمن قبل اأن تتهياأ 

الظروف اللتقاط �صورة مثالية. كان �صطح البحيرة هادئًا يعك�س النجوم، وال�صماء 

�صافية �صاكنة. وبعيد منت�صف الليل، تمو�صعت نجوم«الدب االأكبر« ال�صبع فوق 

وهج اأ�صواء بلدة بعيدة. التقط بين�س ال�صورة التي ركزت على النجوم والطيور، مع 

اآثار من حركة الطيور تركت انطباعات �صبحية قبالة ال�صماء. وهكذا، بالجمع 

البارع بين التكنولوجيا وال�صغف، ابتكر في النهاية �صورة خطط لها طوال �صنوات، 

لطيور بل�صون منطبعة في الزمان والف�صاء
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عماد فرحات

�سورة بالأ�سود والأبي�س خلم�س لبوءات 

ت�سرتيح مع ا�سبالها يف متنزه �سرينغيتي يف 

تنزانيا اأك�سبت الأمريكي مايكل نيكولز  لقب اأف�سل م�سور 

للحياة الفطرية ل�سنة 2014. وفاز يف فئة ال�سغار الإ�سباين 

كارلو�س برييز نافال )8 �سنوات( عن �سورة عقرب 

يت�سم�س قرب بلدته يف اإ�سبانيا.

اأعلنت نتائج امل�سابقة اخلم�سني مل�سوري احلياة 

الفطرية يف احتفال حا�سد اأقيم يف متحف احلياة الطبيعية 

يف لندن. وت�سلم الفائزون جوائزهم من راعية املتحف دوقة 

كامربيدج كاثرين ميدلتون.

هذه امل�سابقة ال�سنوية، التي ينظمها متحف التاريخ 

الطبيعي يف لندن وجملة BBC للحياة الفطرية، 

ا�ستقطبت هذه ال�سنة اأكرث من 42 األف �سورة من 96 بلدًا، 

نظرت فيها جلنة حمكمني دوليني.

وتعر�س ال�سور الفائزة واملختارة يف املتحف حتى 30 

اآب )اأغ�سط�س( 2015، يجول املعر�س بعدها يف قارات 

العامل متيحًا للماليني فر�سة م�ساهدة اأروع �سور احلياة 

الفطرية.

تقبل امل�ساركات يف دورة 2015 حتى 26 �سباط )فرباير( 

2015. وهي مفتوحة جلميع امل�سورين املحرتفني والهواة.    

وميكن الطالع على التفا�سيل يف املوقع اللكرتوين:

www.wildlifephotographeroftheyear.com 

الصورة األخيرة   مايكل نيكولز، الواليات املتحدة  )أفضل مصور للحياة الفطرية 2014(

Wildlife Photographer 
of the Year is
co-owned by the
Natural History 
Museum and BBC 
Worldwide

قرر مايكل التقاط �صورة »بدائية« تظهر جوهر االأ�صود في زمن انق�صى، قبل 

اأن ت�صبح مهددة. وهو يقول اإن االأ�صود في متنزه �صيرنغيتي الوطني في تنزانيا 

»فريق مت�صامن ب�صكل مده�س«. هنا ت�صتريح اللبوءات الخم�س مع اأ�صبالها على 

ه�صبة �صخرية. وكانت قبيل التقاطه ال�صورة هاجمت ذكري المجموعة 

وطردتهما، ثم تمددت جنبًا اإلى جنب وخلدت للنوم. لقد اعتادت وجود مايكل، 

اإذ كان يتعقبها منذ �صتة ا�صهر، لذلك ا�صتطاع اإيقاف �صيارته قريبًا من اله�صبة. 

ر  وقد اأّطر الم�صهد بحيث بدا ال�صهل في البعيد و�صماء االأ�صيل في العالء. و�صوَّ

ل ال�صوء،  االأ�صود باالأ�صعة تحت الحمراء، التي قال اإنها »تخترق الغبار وال�صباب، وتحوِّ

وتحيل اللحظة اإلى زمن مغرق في القدم. ال�صورة المختارة لالأ�صود في اأفريقيا هي 

خليط ارتجاع فني وخيال جامح.

بعد ب�صعة اأ�صهر، �صمع مايكل اأن تلك االأ�صود جازفت بالخروج من المتنزه، 

وُقتلت ثالث اإناث من المجموعة

كتاب الطبيعة
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أي مستقبل 
لألسود؟

برنت ستيرتون، جنوب 
أفريقيا )جائزة خاصة 

للتصوير الصحايف(

باتت حياة االأ�صود مرتبطة 

ارتباطًا وثيقًا بحياة الب�صر. 

هذه ال�صورة تلقي ال�صوء على 

جوانب من نظرة الب�صر الى 

االأ�صود. فمن جهة، يتم اإكثار 

االأ�صود في مزارع ليقتلها 

�صيادون اأثرياء وت�صّدر 

عظامها الى اآ�صيا لت�صتخدم في 

الطب التقليدي. وفي اأماكن 

اأخرى من اأفريقيا، ما زالت 

مجتمعات تتعاي�س مع هذه 

المفتر�صات، بل يتخذ بع�صها 

مبادرات لحمايتها B
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الدغة يف الشمس   كارلوس بيريز نافال  )الفائز يف فئة الصغار(

تلّوح هذه العقرب ال�صفراء بحمتها محذرة. وجدها كارلو�س تت�صم�س على حجر 

قرب منزله في تورالبا دي لو�س �صي�صون�س �صمال �صرق اإ�صبانيا. وكانت �صم�س 

االأ�صيل ت�صفي على الم�صهد توهجًا،  فقرر اختيار التعري�س ال�صوئي المزدوج للمرة 

االأولى بحيث يدخل التوهج �صمن ال�صورة. بداأ بالخلفية، م�صتعماًل �صرعة كبيرة 

بحيث ال يبالغ في تعري�س ال�صم�س، ومن ثم �صّور العقرب م�صتخدمًا وم�صة 

فال�س منخف�صة. ولكن كان عليه اأن يغير العد�صات م�صتخدمًا الـ »زوم« لل�صم�س. 

فالحظت العقرب الحركة ورفعت ذيلها، وتعين على كارلو�س انتظارها لتهداأ 

بة فيما ال�صوء المتال�صي ينير ج�صدها قبل التقاط �صورته المقرَّ
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نظرة خاطفة
 إلى العالم السفلي

كريستيان فيزل، املكسيك
)الفائز يف فئة النباتات والفطريات(

يتطاول زنبق الماء �صعودًا الى ال�صوء عبر 

طبقة �صبابية خ�صراء في غور »اأكتون« 

ال�صخم في �صبه جزيرة يوكاتان في 

المك�صيك. وهذا الغور جزء من حلقة 

�صخمة من اآالف االأغوار التي تكونت عندما 

انهارت طبقة ال�صخور الكل�صية في المنطقة 

لتك�صف المياه الجوفية تحت االأر�س. كان 

كري�صتيان ي�صور االأغوار طوال ال�صنوات 

الع�صر الما�صية، لكن غور اأكتون فريد 

بحديقته المائية. المياه نقية جدًا، اإال في 

ال�صيف عندما تنت�صرالطحالب ب�صماكة عدة 

اأمتار تحت ال�صطح. مكث كري�صتيان في 

قاع الغور كي يلتقط �صورة لهذه الحديقة 

المغمورة الهادئة ال�صامتة. وكان التحدي 

موازنة ال�صوء اال�صطناعي مع ال�صوء الطبيعي. 

اأراد اأن يظهر بنية االأوراق الزهرية من دون 

انتقا�س ال�صوء الطبيعي المت�صلل نزواًل عبر 

الطحالب، اأو التعري�س المفرط لالأ�صماك 

الف�صية الحذرة. وتوحي ال�صورة الملتقطة 

بال�صبب الذي جعل �صعب المايا القديم يبّجل 

البواليع ويعتبر زنبق الماء نباتًا من العالم 

ال�صفلي

غضب الطبيعة
فرنشسكو نيغروني، تشيلي

)الفائز يف فئة بيئات األرض(

عندما بداأ البركان بوييهو كوردون كولي 

ثورانه عام 2011، �صافر فرن�ص�صكو اإلى متنزه 

بوييهو الوطني في جنوب ت�صيلي اآماًل اأن 

ي�صهد عر�صًا �صوئيًا مثيرًا. لكن ما راآه كان 

اأعظم من ذلك، فقد �صاهد منظرًا مرعبًا من 

ه�صبة قريبة من البركان. كانت وم�صات 

البرق تخترق ال�صماء، ووهج الحمم الذائبة 

ي�صيء الدخان المت�صاعد منيرًا المكان. 

يقول فرن�ص�صكو: »�صورت اأغرب م�صهد راأيته 

في حياتي«. البرق البركاني ظاهرة نادرة 

الحدوث وت�صتمر فترة ق�صيرة. وقد يكون 

�صببه �صحنات كهربائية �صاكنة ناتجة من 

�صظايا �صخور ملتهبة ورماد وبخار تتالطم 

عاليًا في ال�صحابة البركانية Fr
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بحر املوت
بول هيلتون، بريطانيا/ أوستراليا

)الفائز يف فئة العالم يف أيدينا(

بحر من الزعانف يغطي �صطح مبنى في هونغ 

كونغ، ممثاًل ذبح نحو 30 األف �صمكة قر�س. 

في اأعقاب احتجاجات �صعبية �صارخة على 

تزايد حجم الزعانف التي تجفف على اأر�صفة 

ال�صوارع في المدينة، بداأ التجار يجففونها على 

�صطوح المباني. التقط بول هذه ال�صورة كجزء 

من تقرير اأعده حول قتل اأ�صماك القر�س في 

اأنحاء العالم للح�صول على زعانفها، خ�صو�صًا 

ال�صتخدامها في الح�صاء الفاخر في المطاعم 

ال�صينية، علمًا اأن معظم هذه االأ�صماك ترمى 

حية في البحر بعد ق�س زعانفها فتموت. 

وتقدر اأعداد اأ�صماك القر�س التي يتم �صيدها 

عالميًا بنحو 100 مليون �صنويًا،  لكن الرقم 

الحقيقي قد ي�صل الى 270 مليونًا. ومعظم 

االأنواع الم�صتهدفة كبيرة الحجم وبطيئة 

التكاثر. وهي تباع باأ�صعار باهظة

الحّبار الصغير
فابيان ميشنيه، فرنسا

)الفائز يف فئة الحيوانات املائية(

الحيوانات التي تعي�س على العوالق، مثل 

هذا الحّبار اليافع، يتم ت�صويرها عادة 

بعد �صيدها. لكن فابيان معجب بجمال 

اأ�صكالها الحية ويحب ت�صوير �صلوكها 

في الطبيعة. واأثناء غو�صه لياًل في مياه 

عميقة قبالة �صاطئ تاهيتي، اأحاطت 

به مجموعة من الحيوانات البحرية 

ال�صغيرة. كان ال�صكون مخيمًا على 

المكان، اإال من �صوت دلفين من حين 

اإلى اآخر. واأ�صبح فابيان مفتونًا بهذا 

الحبار البالغ ال�صغر الذي لم يتجاوز 

طوله ثالثة �صنتيمترات. كان يطفو 

بال حركة على عمق 20 مترًا، وربما 

كان ي�صطاد كائنات اأ�صغر منه في 

الظالم. وقد غطت ج�صمه ال�صفاف بقع 

من الخاليا ال�صبغية، وبدت تحت عينيه 

رة. كان فابيان عالمًا باأن  اأع�صاء نيِّ

هذا الحّبار ح�صا�س لل�صوء والحركة، 

فتمركز اأمامه محاواًل الثبات بال حراك 

مثله. وبا�صتخدام اأقل �صوء ممكن 

لتركيز بوؤرة الت�صوير، التقط �صورة 

الحبار قبل اأن يختفي في االأعماق
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كتاب الطبيعة

عين األفعى
رافيبراكاش إس، الهند

)الفائز يف فئة البرمائيات والزواحف(

اإّبان الرياح المو�صمية في الهند، تغامر اأفاعي 

الكرمة الخ�صراء باالقتراب من المنازل. هنا، 

اقتربت اإحداها من باب منزل رافيبراكا�س 

في كارناتاكا في قلب منطقة الغات. االأفاعي 

تجذبها ال�صحالي وال�صفادع التي تلوذ بين 

النباتات واالأزهار في حديقته، وقد اأتقن وخالل 

ال�صنوات الما�صية مهارة تمييزها و�صط الخ�صرة 

الكثيفة. بدت هذه االأفعى للوهلة االأولى مثل 

نبتة تتمايل مع الن�صيم. يقول رافيبراكا�س: 

»تق�صي اأفعى الكرمة وقتًا طوياًل في المكان 

ذاته، تنتظر فري�صتها بتركيز عجيب، 

لتتجمد في مكانها عندما تراها«. كان 

التحدي االأكبر اإظهار االأفعى بهذا المنظور 

اال�صتثنائي من دون االإخالل بتركيزها. 

وي�صيف رافيبراكا�س: »اأفعى الكرمة الخ�صراء 

هي من اأجمل المخلوقات التي �صاهدتها. وكلما 

�صورت اإحداها بدت اأجمل«
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فيسبوك
مارسيل فان أوستن

)جائزة خاصة جديدة: اختيار الجمهور(

في حديقة جيغوكوداني لل�صعادين في 

اليابان، كانت ال�صائحة مار�صيل متلهفة 

لت�صوير �صعدان المكاك الياباني ال�صغير 

في نبع مياه حارة، حتى اأنها اقتربت منه 

كثيرًا لت�صويره بهاتفها الخليوي. فجاأة انتزع 

المكاك الهاتف من يدها وتراجع الى و�صط 

المياه لتفح�س غنيمته. راأت مار�صيل فر�صة 

اللتقاط �صورة ا�صتثنائية. وكان التحدي 

الرئي�صي البخار المت�صاعد من مياه حارة 

الى هواء �صديد البرودة. تقول: »اأردت زاوية 

منخف�صة جدًا، لكن هذا يعني االقتراب 

من الماء. كانت عد�صتي باردة ويك�صوها 

ال�صباب، ما يجعل تعديل البوؤرة �صبه 

م�صتحيل«. راح المكاك يقّلب الهاتف فرحًا 

بلعبته الجديدة. وعندما اأم�صكه اأخيرًا كما 

يفعل الب�صر، محدقًا بال�صا�صة، التقطت مار�صيل 

ال�صورة التي تخيلتها
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جوائز كل 4 أشهر

كانون الثاين/�شباط 2015 چهللا 2

فيديو البيئة

 ينظم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

 )اأفد( م�سابقة »فيديو البيئة« بالتعاون

مع مجلة »البيئة والتنمية«. وهي مفتوحة 

 لل�سبيبة من جميع البلدان العربية،

خ�سو�سًا التالميذ، الذين تتراوح اأعمارهم

 بين 13 و18 �سنة. ويتغير مو�سوع

الم�سابقة دوريًا.

تقدم الم�ساركات في �سكل: 

 ●  تمثيلية قصيرة )اسكتش(
 ●  فيلم وثائقي قصير

●  أغنية

 ال�ستلهام اأفكار حول الم�سابقة

يمكن زيارة موقع »اأفد« للتربية البيئية

 www.afed-ecoschool.org
 وموقع مجلة »البيئة والتنمية«

www.afedmag.com

 الجائزة األولى
مناصفة بين:

أغنية »نقطة مي« اإعـداد »نادي 
البيئة« ـ  مدر�سة دار احلنان للأيتام، 

 املنارة، البقاع، لبنان.

فيلم وثائقي »قناة امللك عبداهلل« 
ت�سوير الطالب �سامر عبداخلالق نواف 

علي  ـ  مدر�سة معدي الثانوية للبنني، 

البلقاء، الأردن.

الجائزة الثالثة:  
أغنية »بالليل والنهار«  اإعداد الطالب 

ع�سام فيا�ض ـ مدر�سة �سانت فاميل، عكار.

جائزة تقديرية:  
Life in a Drop :فيلم وثائقي

ا نويه�ض، اأ�سيل اأبواحل�سن،  اإعداد اإلي�سّ

كرمي نويه�ض ـ مدر�سة املنار احلديثة،

راأ�ض املنت، لبنان.

مالحظة: حجبت اجلائزة الثانية لعدم توافق ن�صبة امل�صاهدات مع عدد الأ�صوات

 www.afed-ecoschool.org  :ميكن م�صاهدة جميع الأفالم والأغنيات امل�صاركة عرب املوقع

الفائزون يف مسابقة املياه

الثاني )يناير( موضوع مسابقة كانون 
حتى نيسان )أبريل( 2015

االقتصاد يف  الطاقة واستخدام الطاقة املتجددة
الطاقة

 شروط االشتراك

واأن  دقائق،   3 على  ال�سريط  مدة  تزيد  ●  األ 

يكون  العمل  املقدم من ابتكار امل�سارك.

اأو   فيديـو  كامريا  بوا�سطة  الت�سويـر  ●  ميكـن 

كامريا  فوتوغرافية  اأو هاتف ذكي  اأو �سواها. 

●  تعباأ ا�ستمارة امل�ساركة التي ميكن تنزيلها من 

املوقع الإلكرتوين:

 w w w .a f e d -e c o s c h o o l .o r g   

الإلكرتوين    الربيد  اإىل  الفيديو  مع  وتر�سل 

  v i d e o b i a a @ a f e d o n l i n e .o r g
 www.wetransfer.com با�ستعمال

●  تر�سل امل�ساركات قبل 15/ 4/ 2015.

القيمة  الإبـــداع،  )الأ�سالة،  املحتوى  وفق 

)النوعية،  والتقنية  الت�سلية(  التثقيفية، 

ال�سوت، التاأثريات(.

●      يتم اإعلن الفائزين يف اأيار )مايو( 2015.

  الجوائز

اجلائزة الأوىل:  200 دولر + ا�سرتاك جماين 

ل�سنة واحدة يف جملة »البيئة والتنمية«.

اجلائزة الثانية:  100 دولر + ا�سرتاك جماين 

ل�سنة واحدة يف جملة »البيئة والتنمية«.

ل�سنـة  ا�ستـراك   + دولرًا   50 الثالثة:   اجلائزة 

واحـدة يف جملـة »البيئة والتنمية«.

يف  واحـدة  ل�سنـة  ا�ستـراك  تقديرية:   جوائز 

جملـة »البيئة والتنمية«.

  التحكيم

ت�صويت اجلمهور

املوقع    على  الت�سويت  عملية  اجلمهور  يتوىل   ●

 www.afed-ecoschool.org
اىل  ن�سبة  امل�ساهدات  عدد  العتبار  يف  يوؤخذ   ●

امل�ساهدة  ن�سبة  كانت  كلما  الأ�سوات.  عدد 

اأعلى ح�سل امل�ساركون على علمات اأف�سل.

الثاين  كانون   15 يف  اجلمهور  تقييم  يبداأ   ●

)يناير( وينتهي يف 20 ني�سان )اأبريل(. 

جلنة التحكيم

امل�ساركات  تقييم  املحرتفني  من  جلنة  ●  تتوىل 

من  عدد  باأكرب  حظيت  التي  الأوائــل  الع�سر 

امل�ساهدة،  من  ن�سبة  واأعلى  اجلمهور  اأ�سوات 
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مؤتمر     األمن الغذائي

راغدة حداد )عّمان(

العربية  البلدان  يف  الغذائي  الإنتاج  يواجه 

وحمدودية  اجلفاف  مقدمها  يف  كبرية،  حتديات 

والنمو  املياه  م�صادر  وندرة  للزراعة  ال�صاحلة  الأرا�صي 

ولكن  املناخ.  تغري  م�صاعفات  عن  ف�صاًل  املت�صارع،  ال�صكاين 

بحزمة  العربي  الغذائي  الإنتاج  لتعزيز  كبرية  اإمكانات  ثمة 

تدابري، يف طليعتها زيادة كفاءة الري ورفع معدلت اإنتاجية 

الأرا�صي، وهي اليوم من اأدنى املعدلت يف العامل، ف�صاًل عن 

التعاون الإقليمي لال�صتفادة من امليزات الطبيعية والب�صرية 

املتفاوتة يف الدول العربية.

املوؤمتر  يف  البحث  مدار  كانت  واحللول  التحديات  هذه 

ال�صنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( الذي انعقد 

اإىل 27 ت�صرين الثاين )نوفمرب(، ونوق�صت  يف عّمان من 26 

خالله نتائج تقرير املنتدى ل�صنة 2014 حول الأمن الغذائي.

ُعقد املوؤمتر يف مركز املوؤمترات امللكي يف فندق مرييديان 

و�صاهمت  احل�صني.  ابن  الثاين  عبداللـه  امللك  برعاية  عّمان، 

الر�صمي،  ال�صريك  ب�صفة  املوؤمتر  يف  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة 

عدد  ودعمه  املنظم،  ال�صريك  ب�صفة  الأردنية  البرتا  وجامعة 

التنمية  و�صناديق  والدولية  الإقليمية  املنظمات  من  كبري 

 54 من  مندوبًا   750 نحو  فيه  و�صارك  اخلا�ص.  والقطاع 

واخلا�ص  العام  القطاعني  من  موؤ�ص�صة   170 ميثلون  دولة، 

الزراعي  ال�صتثمار  وهيئات  والدولية  الإقليمية  واملنظمات 

وو�صائل  املدين  واملجتمع  واجلامعات  الأبحاث  ومراكز 

يف  العربية،  املنطقة  اأنحاء  من  طالبًا   40 �صارك  كما  الإعالم. 

اإطار مبادرة »قادة امل�صتقبل البيئيني« التي يرعاها املنتدى. 

وح�صرت وفود من �صناديق التنمية العربية، وعدد كبري من 

روؤ�صاء ال�صركات والهيئات الأع�صاء يف املنتدى العربي للبيئة 

والتنمية، واأ�صاتذة وطالب من 28 جامعة عربية.

التي  الثاين،  عبداللـه  امللك  املوؤمتر  راعي  كلمة  يف  وجاء 

الكتفاء  حتقيق  اأن  ال�صخ�صري،  طاهر  البيئة  وزير  األقاها 

التعاون  على  الرتكيز  يتطلب  العربية  املنطقة  يف  الغذائي 

�سد  �إمكانية  )�أفد(  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  للمنتدى  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  �أكد 

�إىل 36 بليون  �إنتاج �لغذ�ء يف �ملنطقة �لعربية، �لتي ت�سل قيمتها  �لفجوة يف 

و�لتعاون  �لري  وكفاءة  �لأر��سي  �إنتاجية  تعزيز  طريق  عن  �سنويًا،  دولر 

لتعزيز  و�لأمني  �ل�سيا�سي  �ل�ستقر�ر  �أهمية  على  �سدد  حني  ويف  �لإقليمي. 

خلق  يف  �لغذ�ئي  �لأمن  حتقيق  يلعبه  �لذي  �لدور  �إىل  �أ�سار  �لغذ�ئي،  �لإنتاج 

فر�ص �لعمل ودعم �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�لأمني و�لجتماعي

ال�شور: حممد  عزاقري

ميكن تنزيل �شور املوؤمتر 

وعرو�ض املحا�رضين من موقع 

»اأفد« الإلكرتوين

www/afedonline.org/

conference

األمن الغذائي العربي: رفـع            اإلنتاجية والتعاون اإلقليمي
مؤتمر املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2014 يف عّمان
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بلدان  بني  الكبري  التفاوت  اىل  ا�صتنادًا  التكاملي  العربي 

املنطقة يف الأنظمة البيئية واملوارد الطبيعية. واأ�صار اىل اأن 

الأزمات  ظل  »ويف  باملياه،  �صحًا  الأكرث  البلدان  من  الأردن 

الأردن  وا�صت�صافة  اجلوار  دول  يف  املتالحقة  ال�صيا�صية 

فانه  ال�صوريني،  الالجئني  خا�صة  العرب،  الأ�صقاء  ملاليني 

املتزايد  الطلب  نتيجة  م�صبوقة  غري  غذائية  اأزمة  الآن  ي�صهد 

احلكومة  على  اإ�صافيًا  حتديًا  ي�صكل  مما  والغذاء،  املاء  على 

مع  والتعاون  التن�صيق  �صرورة  على  واأكد  الأردنية«. 

ومتنى  املنا�صبة.  احللول  ليجاد  والدويل  العربي  املجتمعني 

على املوؤمتر »اخلروج بتو�صيات تخدم بالدنا و�صعوبنا«.

بدران: عمل جماعي محترف
اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  بدران،  عدنان  الدكتور  دولة  األقى 

اإن  وقال  ترحيبية.  كلمة  والتنمية،  للبيئة  العربي  املنتدى 

عليه  عملت  الذي  العربي،  الغذائي  الأمن  حول  »اأفد«  تقرير 

جمموعة خرباء ينتمون اإىل خمتلف مناطق العامل العربي، 

مع  بال�صرتاك  حتقيقه  مت  تعاوين،  جماعي  عمل  نتيجة  هو 

اأبحاث،  اإقليمية ودولية وجامعات ومراكز  منظمات وهيئات 

 20 اإىل  ينتمون  واخت�صا�صيًا  باحثًا   250 من  اأكرث  فيه  و�صاهم 

بلدًا و40 موؤ�ص�صة.

الغذائي  والأمن  املياه  بني  التالزمية  العالقة  على  واأكد 

يوفر  الذي  العلم  ا�صتخدام  اإىل  داعيًا  املناخ،  وتغري  والطاقة 

خالل  من  وذلك  م�صتدامة.  العالقة  هذه  ويجعل  احللول 

للتحلية  املتجددة  الطاقة  وا�صتخدام  املياه،  ا�صتهالك  كفاءة 

من  جديدة  اأ�صناف  وزرع  للري،  املعاجلة  ال�صرف  ومياه 

املحا�صيل تتحمل اجلفاف وامللوحة والآفات.

صعب: أعمال »أفد« سنة 2014
�صعب  جنيب  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  عام  اأمني  قدم 

»اأفد«  اأن  فيه  جاء   ،2014 ل�صنة  املنتدى  اأعمال  عن  تقريرًا 

مبا  والدوليني،  الإقليميني  ال�صركاء  من  مزيدًا  ا�صتقطب 

والجتماعية  القت�صادية  للتنمية  العربي  ال�صندوق  ذلك  يف 

وال�صندوق الكويتي للتنمية والفاو والإ�صكوا واإيكاردا والبنك 

الإ�صالمي للتنمية واملنظمة العربية للتنمية الزراعية وملتقى 

الطاقة  حول  »اأفد«  تقرير  تقدمي  ومت  الأخ�صر.  للنمو  املعرفة 

واأطلق  رئي�صيًا،  ودوليًا  اإقليميًا  اجتماعًا   12 يف  امل�صتدامة 

املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  اإىل  و�صوًل  اإيجابية  نقا�صات 

بال�صيا�صات  تتعلق  اإجراءات  اتخاذ  اإىل  تو�صياته  واأدت 

الوطنية يف عدة بلدان عربية.

اأطلقها  التي  الأخ�صر  العربي  القت�صاد  مبادرة  ولقيت 

شركاء املؤتمر
كانت هيئة البيئة ـ اأبوظبي 

ال�صريك الر�صمي، وجامعة البرتا 

ال�صريك املنظم. و�صارك يف رعاية 

املوؤمتر ال�صندوق العربي لالإمناء 

القت�صادي والجتماعي، البنك 

الإ�صالمي للتنمية، موؤ�ص�صة 

الكويت للتقدم العلمي، برتوفاك، 

نفط الهالل، الكازار، اأفريدا، 

جرنال اإلكرتيك، اأرامك�ص. 

ال�صركاء الإعالميون: جملة 

»البيئة والتنمية«، تلفزيون 

امل�صتقبل، اإذاعة مونت كارلو 

الدولية، احلياة، النهار، ديلي 

�صتار، غالف ماغازين، ال�صرق، 

اخلليج، الو�صط، املدى، املغربية، 

البيان، الد�صتور، اأراب اآد، ليبانون 

اأوبورت�صونيتيز، برومو�صفن.

 عبد�لرحمن �لعو�سي 

 �لأمني �لتنفيذي للمنظمة �لقليمية حلماية �لبيئة �لبحرية

 �لوزير طاهر �ل�سخ�سري يفتتح �ملوؤمتر

نيابة عن جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين

األمن الغذائي العربي: رفـع            اإلنتاجية والتعاون اإلقليمي
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»اأفد« تاأييدًا قويًا يف منتديات اإقليمية، خا�صة على م�صتوى 

اإىل  التحول  دفع  يف  و�صاهمت  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 

القت�صاد الأخ�صر على امل�صتويات الوطنية والإقليمية وحتى 

مبادرة  من  كجزء  املياه  كفاءة  دليل  »اأفد«  واأ�صدر  العاملية. 

كفاءة  حول  »اأفد«  دليل  ا�صتعمال  ومت  الأخ�صر.  القت�صاد 

وو�صع  عربيًا.  بلدًا   18 من  اأكرث  يف  املكاتب  مباين  يف  الطاقة 

»اأفد« برنامج التعليم البيئي يف املدار�ص، الذي يدعمه دليل 

وموقع اإلكرتوين، اإىل مزيد من املدار�ص يف ال�صعودية ولبنان 

مئة  من  الفي�صبوك  موقع  متتبعو  وازداد  واجلزائر.  والأردن 

األف اإىل اأكرث من 600 األف خالل �صنة واحدة، وبلغ زوار املوقع 

الإلكرتوين www.AFEDmag.com مليونني �صهريًا.

تنفيذ  الإقليمية  ال�صطرابات  منعت  »لقد  �صعب:  وقال 

بع�ص اأهداف �صنة 2014 بالكامل، خ�صو�صًا يف البلدان حيث 

اأدت الأحداث اإىل عرقلة الربامج. ولكن اأمكن جتاوز الأهداف 

املو�صوعة يف جمالت اأخرى«.

املبارك: تقرير »أفد« أساس نبني عليه 
كلمة هيئة البيئة ـ اأبوظبي، ال�صريك الر�صمي للموؤمتر، األقتها 

اإن حتقيق  الأمينة العامة للهيئة رزان خليفة املبارك. فقالت 

بني  التوازن  »يتطلب  العربية  املنطقة  يف  الغذائي  الأمن 

تاأمني واردات الغذاء وحتقيق الكتفاء الذاتي من خالل تغيري 

وهذا  البيئية.  ال�صتدامة  حتقيق  مع  الزراعي  الإنتاج  طريقة 

قطاع  اإىل  جديدًا  جياًل  جتذب  جديدة  اقت�صادية  فر�صًا  يخلق 

على  اأبوظبي  يف  البيئة  هيئة  عمل  اىل  واأ�صارت  الزراعة«. 

تطوير مفهوم ميزانية املياه امل�صتدامة، التي تت�صمن تكامل 

كميات املياه اجلوفية واملياه املحالة واملياه املعاد تدويرها، مع 

حت�صني كفاءة الري والتن�صيق بني البلدان العربية.

واعتربت املبارك اأن تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

الغذائي،  الأمن  تعزيز  �صاأنها  من  التي  الفر�ص  اىل  »ي�صري 

ويقدم لنا اأ�صا�صًا ميكن اأن نبني عليه لتن�صيق اإقليمي قوي«.

األمير الحسن بن طالل: 
شعارات أقل ومضمون أكبر

كانت لالأمري احل�صن بن طالل، رئي�ص منتدى الفكر العربي 

رئي�صية  كلمة  اأفريقيا،  و�صمال  اآ�صيا  غرب  منتدى  وموؤ�ص�ص 

التعاون  دور  عن  فيها  حتدث  الفيديو،  عرب  املوؤمتر  يف 

الإقليمي يف تعزيز الأمن الغذائي، خ�صو�صًا مع توقع ازدياد 

الطلب على الغذاء بن�صبة 50 يف املئة �صنة 2030 نتيجة ازدياد 

عدد ال�صكان. 

التحتية،  والبنى  البحوث  يف  ال�صتثمار  اأن  واأكد 

مدعومة  للبيئة  وال�صديقة  امل�صوؤولة  الزراعية  وال�صتثمارات 

تزيد  اأن  ميكن  كفوءة،  وموؤ�ص�صات  مالئمة  ب�صيا�صات 

 .2050 �صنة  بحلول  املئة  يف   35 بن�صبة  العربي  الفرد  ح�صة 

من  الريفية،  للمجتمعات  الإنتاجية  القدرة  زيادة  اأن  وراأى 

حم�صنة  زراعية  تكنولوجيات  على  ح�صولها  حت�صني  خالل 

اأن  يجب  ما  هي  �صكانها،  وتثقيف  مهاراتها  يف  وا�صتثمار 

اىل  وال�صاعون  احلكومات  وروؤ�صاء  الدول  روؤ�صاء  له  يت�صدى 

تغيري حقيقي: �صعارات اأقل وم�صمون اأكرب.

للبيئة  العربي  املنتدى  اأنتجه  وثائقي  فيلم  عر�ص  ومت 

■ والتنمية بعنوان »اإطعام 400 مليون عربي«.  

بعض الهيئات 
املشاركة يف املؤتمر 

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم 

املتحدة )فاو(، برنامج الغذاء 

العاملي، منظمة ال�صحة العاملية، 

مركز العمل ال�صحي البيئي، 

املركز الدويل للبحوث الزراعية يف 

املناطق اجلافة والأرا�صي القاحلة 

)اإيكاردا(، املركز الدويل لبحوث 

التنمية الكندي )IDRC(، املركز 

الدويل للزراعة امللحية، اللجنة 

الدولية لل�صليب الأحمر، املعهد 

الدويل لبحوث ال�صيا�صات الغذائية 

)IFPRI(يف وا�صنطن، املعهد 

امللكي لل�صوؤون الدولية »ت�صاتهام 

هاو�ص« يف لندن، موؤ�ص�صة 

بروكينغز يف وا�صنطن،  مركز 

بر�صلونة لل�صوؤون الدولية، نيو 

فور�صايت ال�صت�صارية للزراعة 

امل�صتدامة يف هولندا، اللجنة 

القت�صادية والجتماعية لغربي 

اآ�صيا )الإ�صكوا(،  برنامج الأمم 

املتحدة للبيئة، الوكالة الملانية 

للتعاون الدويل )GIZ(،  البنك 

الإ�صالمي للتنمية، جامعة الدول 

العربية،  ال�صندوق العربي 

لالإمناء القت�صادي والجتماعي، 

ال�صندوق الكويتي للتنمية 

القت�صادية العربية، ال�صندوق 

ال�صعودي للتنمية، الهيئة العربية 

لال�صتثمار والإمناء الزراعي، 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

املنظمة القليمية حلماية البيئة 

البحرية،  اجلمعية العربية ملرافق 

املياه، معهد البحاث التطبيقية 

يف القد�ص، جمل�ص ال�صورى 

ال�صعودي، هيئة البيئة ـ اأبوظبي، 

موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي، 

مركز الأمن الغذائي يف اأبوظبي، 

الأمانة العامة للتخطيط التنموي 

يف قطر، املركز الوطني للبحث 

والإر�صاد الزراعي يف الأردن، 

املركز الوطني للبحث والتطوير/

برنامج بحوث البادية يف الأردن،

مركز خدمات املزارعني يف 

اأبوظبي، الهيئة العامة للمخازن 

والحتياط الغذائي يف �صلطنة 

ُعمان،  نقابة املهند�صني 

الزراعيني الأردنيني، اجلامعة 

الأردنية، اجلامعة الأمريكية يف 

ال�صارقة، اجلامعة الأمريكية يف 

بريوت، جامعة البرتاء، جامعة 

اخلليج العربي، جامعة الروح 

القد�ص،  اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية، جامعة الريموك، 

جامعة بريوت العربية، اجلمعية 

امللكية حلماية الطبيعة، جمعية 

الرثوة احلرجية والتنمية، العربية 

حلماية البيئة، اجلمعية الكويتية 

للبيئة، جمعية �صيدرز للعناية.

جنيب �سعبعدنان بدر�ن
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رزان المبارك: التطوير والبحث والتنسيق ألمن غذائي عربي
الزيادة  مع   ،2008 عام  الغذائي  والأمن  الغذاء  مبو�ضوع  الهتمام  ازداد 

دولراً   196 من  القمح  طن  �ضعر  ارتفع  حيث  الغذاء،  اأ�ضعار  يف  الكبرية 

 .2008 )مار�س(  اآذار  يف  دولراً   440 اإىل   ،2007 )يناير(  الثاين  كانون  يف 

الأ�ضعار عوامل عدة منها: اجلفاف، وانخفا�س  الرتفاع يف  وكان وراء هذا 

ا�ضتهالك  النفط، والزيادة يف معدلت  اأ�ضعار  احتياطات احلبوب، وارتفاع 

يف  ل�ضتخدامها  العامل  يف  احلبوب  حجم  من  املئة  يف   5 وحتويل  اللحوم، 

اإنتاج الوقود الع�ضوي. وب�ضبب اعتمادها على ا�ضترياد الغذاء من اخلارج، 

ارتفاع  باأزمة  العربية  البلدان  تاأثرت  ال�ضكان،  اأعداد  يف  الكبرية  والزيادة 

اأ�ضعار الغذاء ب�ضكل حاد.

حتقيق الأمن الغذائي يف املنطقة العربية لي�س بالأمر الهني، ويتطلب 

عرب  الذاتي،  الكتفاء  وحتقيق  الغذاء  واردات  تاأمني  بني  التوازن  حتقيق 

بحاجة  اأننا  كما  املنطقة.  يف  الزراعة  لقطاع  جديدة  روؤية  وتطبيق  تطوير 

اإىل تغيري طريقة الإنتاج الزراعي، بالتوازن مع حتقيق ال�ضتدامة البيئية، 

لقطاع  جديد  جيل  جذب  على  ت�ضاعد  جديدة  اقت�ضادية  فر�س  خللق 

عازلة  منطقة  لنا  يوفر  اأن  �ضاأنه  من  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  اإن  الزراعة. 

حتمينا �ضد تقلبات ال�ضوق العاملية. لذا، نحن يف املنطقة العربية بحاجة 

اإىل اأن نح�ضن من م�ضتويات الكتفاء الذاتي لدينا. وباإمكاننا حتقيق ذلك، 

ولكن يتعني علينا معاجلة العوامل التي ي�ضري اإليها تقرير املنتدى العربي 

الأرا�ضي  حمدودية  مثل  املعيقة«،  »العوامل  بـ  )اأفــد(  والتنمية  للبيئة 

القابلة للزراعة و�ضح املوارد املائية. 

يف اأبوظبي، ندرك اأن بقاء الو�ضع كما هو عليه لن ي�ضاعد يف حل اأزمة 

مواردنا  ا�ضتهالك  يف  الإفــراط  ميكننا  ل  فنحن  الأفق.  يف  تلوح  التي  املياه 

الطبيعية، وال�ضتمرار يف حتلية املزيد واملزيد من املياه لتلبية الحتياجات 

»ميزانية  مفهوم  تطوير  على  اأبوظبي  ـ  البيئة  هيئة  يف  ونعمل  املتزايدة. 

واملياه  اجلوفية  املياه  كميات  تكامل  على  تعمل  التي  امل�ضتدامة«،  املياه 

املحالة واملياه املعاد تدويرها، بهدف حتديد كمية معينة من املياه ميكننا 

حول  حوار  بدء  اإىل  نهدف  كما  عام.  بعد  عامًا  عليها  واملحافظة  اإتاحتها 

الكيفية التي نخ�ض�س بها املياه وندير عملية املفا�ضلة واملبادلة بني قطاع 

واآخر، وتعزيز و�ضع �ضيا�ضات متكاملة يف هذا الإطار. و�ضيتعني على كل 

يتم  ماء  قطرة  لكل  والإنتاجية  الكفاءة  من  الأق�ضى  القدر  حتقيق  قطاع 

اأف�ضل  اإىل  للتعرف  بحاجة  نحن  العملية،  تلك  ولت�ضهيل  له.  تخ�ضي�ضها 

املمار�ضات.

الغذائي  الأمن  حول  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  وي�ضم 

بع�س الأمثلة على ذلك، منها: اإمكانية حت�ضني كفاءة الري التي تقل حاليًا 

املعاجلة،  العادمة  املياه  املئة، وال�ضتفادة من  بلداً عربيًا عن 46 يف  يف 19 

يف  نتعلمها  التي  الدرو�س  من  ال�ضتفادة  عرب  املحا�ضيل  اإنتاجية  وزيادة 

احلقول التجريبية.

تلعب هيئة البيئةـ  اأبوظبي، من خالل مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات 

املناخ  تغري  وفهم  والتطوير  البحث  جمال  يف  رائداً  دوراً  )اأجيدي(،  البيئية 

برنامج  »اأجيدي«،  مبادرة  �ضمن  حاليًا،  ولدينا  الإقليمي.  امل�ضتوى  على 

عبارة عن 12 م�ضروعًا بحثيًا يف موا�ضيع تغري املناخ، ت�ضمل تاأثرياته على 

الغالف اجلوي، والبحار واملوارد املائية والأمن الغذائي. هذه الأبحاث هي 

خلدمة املنطقة و�ضتكون متاحة للجميع. ونحن بحاجة يف املنطقة العربية 

اإىل زيادة ا�ضتثماراتنا يف البحث والتطوير، لي�س يف جمالت التقنية والبنية 

للبيئات  التي ت�ضلح  املحا�ضيل  اختيار  واإمنا يف جمالت  التحتية فح�ضب، 

القاحلة. الغالبية العظمى من البحوث يف القطاع الزراعي تنفذها �ضركات 

زراعية جتارية كربى، تركيزها الأ�ضا�ضي بالطبع هو عدم تطوير حما�ضيل 

قادرة على التكيف مع ظروف اجلفاف واحلرارة واإنتاجها ب�ضكل جتاري.

اإمكاننا تعزيز قدراتنا  اأن يف  اإليها هي  الإ�ضارة  اأود  التي  الأخرية  النقطة 

العربية،  بلداننا  بني  التن�ضيق  خالل  من  الغذائي  الأمــن  حتقيق  على 

اأن نزرع  اأن ت�ضتفيد كل دولة من نقاط القوة لديها. علينا  فمن الطبيعي 

مياه  توجد  وحيثما  وافرة.  ومياه  خ�ضبة  اأرا�ٍس  توجد  حيثما  املحا�ضيل 

�ضاحلية منا�ضبة ن�ضعى لرتبية الأحياء املائية. ويف البلدان التي تتوافر فيها 

ا�ضتخدامها  يتم  الأموال  الأ�ضمدة. وحيث توجد  لإنتاج  الطاقة ن�ضتخدمها 

كمنطقة  معًا  العمل  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  والتطوير.  الأبحاث  عمليات  لتمويل 

واحدة من �ضاأنه اأن يجعلنا اأقل عر�ضة لتداعيات الأحداث املناخية القا�ضية 

واملتطرفة التي قد توؤثر على جزء واحد من املنطقة، ولكن من غري املحتمل 

اأن توؤثر على املنطقة باأكملها يف مو�ضم زراعي معني. وتقرير املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية »الأمن الغذائي يف البلدان العربية ـ التحديات والتوقعات« 

يو�ضح التحديات، كما ي�ضري اإىل الفر�س التي من �ضاأنها تعزيز الأمن الغذائي، 

■ ويقدم لنا اأ�ضا�ضًا ميكن اأن نبني عليه لتحقيق تن�ضيق اإقليمي قوي.  

مقتطفات من كلمة رزان املبارك، الأمينة العامة لهيئة البيئة ـ اأبوظبي، ال�صريك الر�صمي، 

   www.afedmag.com   يف افتتاح موؤمتر »اأفد«. الن�ص الكامل على املوقع
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األمن الغذائي يدعم 
االستقرار السياسي

بحثت جل�سات موؤمتر »�أفد« �ل�سنوي �ل�سابع يف م�سامني 

تقرير »�لأمن �لغذ�ئي«. و�أ�سدر �ملوؤمتر، بعد نقا�سات 

م�ستفي�سة و�أخذ �آر�ء �مل�ساكني، جمموعة تو�سيات 

لتطوير �لإنتاج �لغذ�ئي على نحو م�ستد�م يف �لبلد�ن 

�لعربية، خ�سو�سًا عرب �لإد�رة �حلكيمة و�ل�ستثمار يف 

قطاعي �ملياه و�لزر�عة، بالتو�زي مع �لتعاون �لإقليمي 

وحت�سني �لقيمة �لغذ�ئية لالأطعمة. هنا ن�ص �لتو�سيات:

توصيات املؤتمر السنوي السابع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

ا�صتنادًا  العربية،  البلدان  بين  الإقليمي  التعاون  تمتين   .1

المال  ــص  وراأ� الزراعية  الموارد  في  الن�صبية  الميزات  اإلى 

بين  والمواءمة  التن�صيق  مع  بالترافق  لال�صتثمار،  القابل 

في  م�صاهمتها  يعزز  بما  الزراعية،  والبرامج  ال�صتراتيجيات 

الأمن الغذائي.

المتدهور  الو�صع  لعك�ص  ال�صرورية  بالإجراءات  القيام   .2

للموارد الزراعية والحفاظ على تنوعها الحيوي، بهدف اإعادة 

توليد خدماتها وم�صاهمتها في الأمن الغذائي.
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الأمن  لتعزيز  المتوافرة  الخيارات  تطبيق  في  النظر   .3

الم�صتدام،  الذاتي  الكتفاء  م�صتويات  وتح�صين  الغذائي 

اإنتاجية  تعزيز  الح�صر،  ل  المثال  �صبيل  على  ذلك،  في  بما 

المحا�صيل والمياه، وزيادة كفاءة ا�صتخدام المياه، وتقلي�ص 

ا�صتخدام  وتعزيز  اأخرى،  وخ�صائر  الح�صاد  بعد  ما  خ�صائر 

مياه ال�صرف المعاَلجة في الري.

كل  لدعم  العلمي  للبحث  اإ�صافية  ا�صتثمارات  تخ�صي�ص   .4

ما ي�صاهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتعميم المعرفة الزراعية 

والغذائية، وبرامج التطوير، عن طريق دعمها بموارد مالية 

والموؤ�ص�صية.  الب�صرية  القدرة  تنمية  جانب  اإلى  منا�صبة، 

بهدف  البيئـة،  وحماية  الإنتاجية  لتعزيز  الأبحاث  وتوجيه 

وتخ�صي�ص  والمرويـة.  المطرية  الزراعـة  اإنتاجيـة  تح�صين 

مثل  مجالت  في  العلمية  لالأبحاث  اإ�صافية  مالية  مــوارد 

المياه  واأنظمة  الغذاء  و�صالمة  الزراعية  القت�صادية  التنمية 

وال�صرف ال�صحي، اإلى جانب ال�صيا�صات والحوكمة.

الثروة  قطاع  لتطوير  المطلوبة  ال�صتثمارات  تخ�صي�ص   .5

في  ال�صتثمارات  ــادة  وزي م�صتدام،  �صكل  في  الحيوانية 

الغذائية  القيمة  اإلى  ي�صيف  مهم  كم�صدر  الأ�صماك،  قطاع 

على  �صغطًا  ي�صكل  ول  للم�صتهلكين،  ال�صحية  وال�صالمة 

توؤمن  اأن  ال�صتثمارات  هذه  �صاأن  ومن  الطبيعية.  الموارد 

اإطار  في  المحلي  الطلب  لتلبية  يكفي  بما  الأ�صماك  اإنتاج 

التعاون الإقليمي، مع اإمكانية اإنتاج فائ�ص للت�صدير.

6. اإطالق حملة توعية للتخفيف من كمية ف�صالت الطعام 

ال�صتهالك،  اأمنــاط  تغيري  على  والعمل  التالف،  والغذاء 

خ�صو�صًا بالتحول اإىل �صلع ذات قيمة غذائية مماثلة اأو اأعلى، 

لكنها ذات ا�صتخدام اأقل كثافة للمياه.

طريق  عن  الغذائي،  لالأمن  متكاملة  مقاربة  تبني   .7

العنا�صر  ت�صمل  والخا�ص،  العام  القطاعين  بين  ال�صراكة 

الرئي�صية ل�صل�صلة القيمة الغذائية، وتت�صمن الح�صاد والنقل 

وال�صتيراد والت�صدير والت�صنيع والتخزين والت�صويق، لجعل 

لال�صتخدام  وقاباًل  وم�صتقرًا  المنال  و�صهل  متوافرًا  الغذاء 

بنوعية جيدة وفي الوقت والمكان المنا�صبين.

لالأمن  المناخ  تغير  تهديد  تواكب  ا�صتجابات  تطوير   .8

ف ت�صتند  الغذائي في المنطقة، من خالل ا�صتراتيجيات تكيُّ

واحتمال  المناخي،  للتنبوؤ  وموثوقة  �صلة  ذات  نماذج  اإلى 

ممار�صات  تبني  مع  والملوحة،  والحر  للجفاف  المزروعات 

وتنويع  الحمائية،  والزراعة  نة،  مح�صَّ مائية  واإدارة  زراعية 

مالءمة  الأكثر  والأ�صناف  المحا�صيل  واختيار  المحا�صيل، 

ف مع تغير  اأخرى للتكيُّ للظروف المتوقعة، من بين تدابير 

المناخ والتخفيف من تداعياته.

من  بدعم  العائلية،  والمزارع  الح�صرية  الزراعة  ت�صجيع    .9

وتزويدها  المدني،  والمجتمع  الخا�ص  والقطاع  الحكومات 

ورفع  وظائف  خلق  في  ي�صاعد  بما  والتدريب،  بالت�صهيالت 

الدخل، وت�صويق الإنتاج من خالل تعاونيات.

10.  م�صاعدة المراأة وتمكينها من اأن تلعب دورها الطبيعي 

نظرًا  الزراعية،  التنمية  فيها  بما  عام،  ب�صكل  التنمية  في 

لتاأثيرها الإيجابي على الأمن الغذائي.

في  والأمني  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  اأهمية  على  التاأكيد    .11

الدول العربية من اأجل ال�صتثمار في الزراعة بدون معوقات 

القطاع الخا�ص.  م�صاهمة  لتعزيز  ا�صالحية  وتبني �صيا�صات 

الإنتاج  تعزيز  يلعبه  الذي  الدور  على  المقابل  في  والتاأكيد 

في  العمل  فر�ص  وخلق  الغذائي  الأمن  توفير  في  الزراعي 

الأرياف خا�صة، لدعم ال�صتقرار ال�صيا�صي والأمن عامة.

تتوفر  كي  وال�صراعات  الخالفات  حل  اإلــى  الحاجة    .12

الكريمة  الحياة  �صمان  اأجل  من  للعمل  الالزمة  الطاقات 

في  الفل�صطيني  ال�صعب  حق  ودعم  الغذائي،  واأمنه  لالن�صان 

■ اأرا�صيه ومياهه وا�صتثمارها بما يعزز اأمنه الغذائي. 

من  جانبه  و�إل��ى  للنقا�ص،  �لتو�سيات  يعر�ص  �سعب  نجيب 

�ليمين: عبد�لرحمن �لعو�سي، محمود �لدويري، محمود �ل�سلح، 

�أيمن �أبوحديد، عبد�لكريم �سادق، عدنان بدر�ن
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إعالن قادة املستقبل البيئيين يف مؤتمر »أفد« 2014

حق الشباب العربي
يف األمن الغذائي املستدام

متيز �ملوؤمتر �ل�سابع للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية مب�ساركة 

كثيفة لل�سباب، خ�سو�سًا طالب من 14 جامعة عربية �ساركو� 

يف �إطار مبادرة »قادة �مل�ستقبل �لبيئيني« �لتي يرعاها �ملنتدى. 

وهم عقدو� جل�سات جانبية خالل �ملوؤمتر ناق�سو� خاللها �ملو��سيع 

�لتي  و�لأفكار  �لغذ�ئي،  �لأمن  »�أفد« حول  تقرير  �ملطروحة يف 

قدمتها جمموعات طالبية من جامعات �أع�ساء يف »�أفد« �طلعت 

م�سبقًا على ف�سول �لتقرير وناق�ستها خالل �لأ�سابيع �لتي �سبقت 

�ملوؤمتر.

�سبعة  يف  �خلتامية  �جلل�سة  �إىل  تو�سيات  �لطالب  وقدم 

جمالت، كما ياأتي:

�لرو��سده  �ساره  �لبطاينة،  عال  �لبطاينة،  حممد  �لقت�ساد:   ●

يف  �لأمريكية  )�جلامعة  عو��سه  جاد  �لريموك(،  )جامعة 

بريوت(

بريوت  )جامعة  �ل�سحيمي  �إيفا  �مل�سري،  �سريينا  �لتغذية:   ●

�لعربية(

هند�سة �لغذ�ء: و�سام عقل )جامعة �لروح �لقد�ص � �لك�سليك،   ●

لبنان(

�لأبحاث �لبيولوجية: ها�سم �حلجاج، جمد �للوزي، مر�م جميل،   ●

ح�سن خري�سات، حممود �أبو ح�سني )�جلامعة �لأردنية(

يف  �لأمريكية  )�جلامعة  قا�سم  ربى  و�ملياه:  �لأر��سي  �أبحاث   ●

�خلليج  )جامعة  بوحمد  عي�سى  �سيدو،  �أبو  خلود  �ل�سارقة(، 

�لعربي(

هال  حاكوز،  ديانا  جوهر،  �أن�ص  �ساره،  �أبو  ليان  �لقانون:   ●

�جلربي، رمي كيالين، د�رين �أبو يو�سف، زيد جنيدي، نتا�سا 

دوغان، لوما �سكرية )جامعة �لبرت�(

�لأمريكية يف بريوت(،  �أبو دروي�ص )�جلامعة  �إيفا  �لإعالم:   ●

نتايل �أبو �لزلف )جامعة �لبرت�(

وتوىل �لطالبان حممد مرت�سى ومي�سيل معو�ص من �جلامعة 

�لأمريكية يف بريوت تن�سيق هذ� �لن�ساط.

ويف ما ياأتي �إعالن »حق �ل�سباب �لعربي يف م�ستقبل ي�سمن 

�لأمن �لغذ�ئي �مل�ستد�م«:
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تواجه املنطقة العربية كثريًا من القيود والتحديات التي حتول دون 

اأبرز  امل�صتقبل.  يف  العربي  لل�صباب  ماأمونة  غذائية  امدادات  تاأمني 

املزروعة  امل�صاحات  وتقل�ص  املياه،  موارد  و�صح  الت�صحر  هي:  التحديات  هذه 

وال�صاحلة للزراعة، والتغري املناخي. وت�صهد منطقتنا العربية ا�صتنزافًا �صريعًا 

الأمثلة  ومن  الطبيعي.  جتددها  قدرة  من  اأ�صرع  مبعدل  الطبيعية  للموارد 

على ذلك ا�صتنزاف املياه اجلوفية ل�صتخدامها كم�صدر اأ�صا�صي للري وحتويل 

الأرا�صي الزراعية لال�صتخدام العمراين. كما اإن قلة الإنتاجية الزراعية، وهدر 

املياه املخ�ص�صة للري، وخ�صائر ما بعد احل�صاد، واإهدار الطعام، هي حقائق 

تزيد من التحديات. اإن الإزدياد ال�صريع يف معدل النمو ال�صكاين يف البلدان 

بحلول  عربي  مليون   600 من  اأكرث  لإطعام  رئي�صيًا  حتديًا  ي�صكل  العربية 

�صنة 2050. كل هذه التحديات املتنامية تاأتي مع �صعف ال�صيا�صات الزراعية 

املحلية وعدم كفاية ال�صتثمارات يف م�صاريع التطوير الزراعي املالئمة كما يف 

الأبحاث الغذائية والزراعية. ويوؤدي عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي وانعدام الأمن 

يف املنطقة، مبا يف ذلك حتركات الالجئني، اإىل �صغط �صديد على المدادات 

الغذائية. ونتيجة لذلك، باتت البلدان العربية م�صتوردًا �صافيًا للغذاء.

ويتحتم  فورية.  اإجراءات  اتخاذ  على  حت�ص  الدامغة  احلقائق  هذه  كل 

العمل  العرب  وعلى  الطبيعية.  املوارد  لإدارة  التعاون  العربية  البلدان  على 

املائي.  والجهاد  املناخ  تغري  مع  والتكيف  الزراعي  ال�صتقرار  لتقوية  معًا 

الري  مياه  اإ�صتهالك  وتر�صيد  الزراعي  الإنتاج  حت�صني  العربية  البلدان  وعلى 

ويجب  املجتمعات.  و�صحة  البيولوجي  التنوع  على  احلفاظ  اإىل  بالإ�صافة 

لال�صتثمارات  الأموال  من  املزيد  تخ�صي�ص  واحلكومات  املعنية  اجلهات  على 

يف البحث العلمي للم�صاعدة يف �صياغة حلول مل�صاكل الأمن الغذائي. ومن 

املواطن  تعريف  اإىل  تهدف  التي  العامة  التوعية  حمالت  دعم  ال�صروري 

ال�صتهالكية  الأمناط  تغري  مثل  املمكنة،  واحللول  التحديات  على  العربي 

واحلفاظ على التوازن الغذائي يف الطعام.

يف  واملجتمعني  �صليمة،  عربية  بيئة  على  احلري�ص  العربي  ال�صباب  اإن 

اإطار »منتدى قادة امل�صتقبل البيئيني«، يعرب عن دعمه للنتائج والتو�صيات 

اأن  العربي  ال�صباب  ويهم  كما  والتنمية.  للبيئة  العربي  املنتدى  عن  ال�صادرة 

يو�صي بالتعاون والتكامل العربي نحو م�صتقبل اأف�صل.

امل�صوؤولية  فهذه  وتغذية،  زراعة  وخرباء  علماء  نكون  باأن  اليوم  نفتخر 

اأف�صل،  م�صتقبل  يف  العربي  ال�صباب  حق  �صمان  اأجل  من  العمل  علينا  حتتم 

■ م�صتقبل ي�صمن الأمن الغذائي العربي.  

ر�أي �ل�سباب يف �أبحاث �لأر��سي و�ملياه

تكرمي �لطالب �جلامعيني يف �جلل�سة �خلتامية للموؤمتر

جمموعة �لقت�ساد �لزر�عي

حممد مرت�سى ومي�سيل معو�ص يقدمان �لعالن جمموعة من قادة �مل�ستقبل تناق�ص �حلق يف �لغذ�ء
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4. هل اأنت على ا�صتعداد لتغيري 
عاداتك يف الأكل حفاظًا على موارد 

املياه والطاقة؟ مثاًل: من الرز اإىل 

البا�صتا،  اأو من اللحم اإىل ال�صمك

 %87
نعم

 %13
ال  

3. هل تف�صل املواد الغذائية املنتجة 
حمليًا اأو امل�صتوردة؟

 %14
املستوردة

 %86
املنتجة محليًا

1. ما هو ال�صبب الرئي�صي لرتفاع 
ا�صتهالك الفرد من املياه والطاقة يف 

البلدان العربية؟

%2
 ظروف
املناخ

%41
 جميع األسباب

املذكورة

 %33
نقص

الوعي العام
 %24

 دعم أسعار 
املياه 

والطاقة

2. هل تقبل باأن تدفع اأكرث مقابل املياه 
والكهرباء والوقود اإذا كانت الزيادة 

�صت�صاعد يف حماية البيئة و�صيتم 

التعوي�ص عنها بخدمات اجتماعية مبا�صرة؟

%94
نعم

%6 
ال 

87% مستعدون لتغيير عاداتهم االستهالكية الغذائية

استطالع قادة املستقبل حول أنماط االستهالك

اأمناط  حول  ا�صتطالعـًا  البيئيني«  امل�صتقبل  »قادة  مبادرة  اأع�صاء  اأجرى 

ال�صنوي  »اأفد«  موؤمتر  يف  امل�صاركني  �صمل  العربية،  املنطقة  يف  ال�صتهالك 

حول الأمن الغذائي، وذلك من خالل برنامج خا�ص على الـ  اآي باد.

اعترب 33% من امل�صاركني اأن ال�صبب الرئي�صي لرتفاع ا�صتهالك الفرد من 

املياه والطاقة يف البلدان العربية هو نق�ص الوعي العام، يف حني عزاه %24 

هذه  اإىل  و%41  املناخية،  الظروف  اإىل  و%2  والطاقة،  املياه  اأ�صعار  دعم  اإىل 

الأ�صباب جميعها.

واأكد 94% قبولهم اأن يدفعوا اأكرث مقابل املياه والكهرباء والوقود اإذا كانت 

الزيادة �صت�صاعد يف حماية البيئة و�صيتم التعوي�ص عنها بخدمات اجتماعية 

اإ�صافية مبا�صرة.

امل�صتوردة.  على  حمليًا  املنتجة  الغذائية  املواد  يف�صلون  اإنهم   %86 وقال 

املياه  موارد  على  حفاظًا  الأكل  يف  عاداتهم  لتغيري  ا�صتعدادهم   %87 واأبدى 

لوا من الرز اىل البا�صتا اأو من اللحم اإىل ال�صمك. والطاقة، كاأن يتحوَّ

توىل اإجراء ال�صتطالع طالب من 14 جامعة عربية، �صاركوا يف املوؤمتر يف 

■ اإطار مبادرة »قادة امل�صتقبل البيئيني« التي يرعاها املنتدى.  طالب جامعيون ي�ستطلعون �آر�ء �مل�ساركني على �ل� »�آي باد«

خالد �لإير�ين يجيب عن �سوؤ�ل للطالب عما فعله من �أجل تعزيز �لأمن �لغذ�ئي حني كان وزيرً� للبيئة و�لطاقة 
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الشخشير: االكتفاء الغذائي يتطلب التعاون العربي التكاملي

ي�ضرفني اأن اأنوب عن �ضاحب اجلاللة الها�ضمية امللك عبداللـه الثاين ابن 

احل�ضني املعظم الذي تف�ضل بانتدابي لفتتاح املوؤمتر ال�ضابع للمنتدى 

التحديات  الغذائي:  ــن  »الأم عنوان  حتت  والتنمية  للبيئة  العربي 

ومتنياته  جاللته  حتيات  لنقل  الفر�ضة  هذه  منتهزاً  والتوقعات«، 

بنجاح اأعمال املوؤمتر واخلروج بتو�ضيات تخدم بالدنا و�ضعوبنا.

بواقع  والنهو�س  امل�ضرتكة  امل�ضلحة  حتقيق  وهدفنا  اليوم  جنتمع 

و�ضيا�ضات  لأفكار  وافية  ترجمة  خالل  من  املنطقة،  يف  الغذائي  الأمن 

اإيجابية ترتك ب�ضمات وا�ضحة على نه�ضة جمتمعاتنا  نلم�س فيها اآثاراً 

اأهمية  ذو  مطلب  الغذائي  الأمن  حتقيق  اأن  خا�ضة  اأبنائنا.  وم�ضتقبل 

ا�ضتثنائية للبلدان العربية نظراً ملا تعانيه املنطقة من حتديات وا�ضعة، 

اىل  بال�ضافة  الزراعية،  الأرا�ضي  وحمدودية  املائية  املوارد  ندرة  اأهمها 

املناخية  والتقلبات  الطبيعية  املوارد  وا�ضتنزاف  املّطرد  ال�ضكاين  النمو 

و�ضعف ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والقت�ضادي.

العربية يتطلب  املنطقة  الغذائي يف  الذاتي  الكتفاء  فاإن حتقيق  لذا 

بني  الكبري  التفاوت  اىل  ا�ضتناداً  اجلاد  القليمي  التعاون  على  الرتكيز 

بلدان املنطقة يف الأنظمة البيئية واملوارد الطبيعية وم�ضتويات الدخل 

بلدان  اعتماد  تقلي�س  اأمام  الطريق  ميهد  مما  ال�ضتهالكية،  والأمناط 

الرئي�ضية  الغذائية  ال�ضلع  بع�س  من  الغذائية  الواردات  على  املنطقة 

وخ�ضو�ضًا احلبوب.

وبال�ضارة اىل الأزمة الغذائية العاملية عام 2007-2008 التي ترافقت 

مع ارتفاع غري م�ضبوق يف اأ�ضعار الأغذية وحظر ت�ضدير حما�ضيل غذائية 

اإىل اتخاذ حزمة من  البلدان امل�ضدرة، تربز احلاجة  رئي�ضية من بع�س 

التدابري لتح�ضني الأمن الغذائي يف املنطقة، ويف طليعتها تعزيز اإنتاجية 

الفرتا�ضية،  املياه  مفهوم  واعتماد  الري،  كفاءة  وحت�ضني  املحا�ضيل، 

بعد  ما  خ�ضائر  تقلي�س  اإىل  بال�ضافة  للري،  املعاجلة  املياه  وا�ضتخدام 

احل�ضاد، وتطوير الرثوات احليوانية وال�ضمكية، وتنفيذ تدابري التكيف 

والتخفيف من تاأثريات تغري املناخ.

يتوجب علينا جميعًا تبني �ضيا�ضات داعمة واأ�ضاليب فعالة لت�ضجيع 

التكنولوجيات  يف  الباحثني  واجتذاب  الزراعية  ال�ضتثمارات  ودعم 

يف  العربية  البلدان  بني  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكات  وتعزيز  احلديثة 

امل�ضتوى  على  التنمية  ا�ضتدامة  ي�ضمن  مبا  واخلا�س  العام  القطاعني 

القليمي.

�ضاأنه  والزراعية من  الغذائية  القطاعات  يف  ال�ضتثمارات  زيادة  واإن 

ل  كبرية،  واجتماعية  اقت�ضادية  بفوائد  العربية  البلدان  على  يعود  اأن 

الكتفاء  الغذاء فح�ضب واإمنا �ضمان حتقيق  تقت�ضر على �ضمان توفر 

�ضوق  تطوير  عن  ناهيك  وا�ضتدامته،  جودته  وتعزيز  الغذائي  الذاتي 

العمل با�ضتحداث العديد من الوظائف يف القطاعات الغذائية والزراعية 

والتجارية مما ي�ضهم وب�ضكل ملمو�س يف احلد من الفقر والبطالة.

العامل.  م�ضتوى  على  باملياه  �ضحًا  الأكرث  البلدان  من  الأردن  يعترب 

الأردن  وا�ضت�ضافة  اجلوار  دول  يف  املتالحقة  ال�ضيا�ضة  الأزمات  ظل  ويف 

الآن  ي�ضهد  فاإنه  ال�ضوريني،  الالجئني  خا�ضة  العرب،  الأ�ضقاء  ملاليني 

اأزمة غذائية غري م�ضبوقة نتيجة الطلب املتزايد على املاء والغذاء، مما 

التي ت�ضعى بكل طاقاتها  الأردنية  ا�ضافيًا على احلكومة  ي�ضكل حتديًا 

واإمكانياتها لتاأمني الكميات الكافية من الحتياجات املائية والغذائية. 

مع  والتعاون  التن�ضيق  الــقــرار  �ضناع  على  يفر�س  التحدي  وهــذا 

املجتمعني العربي والدويل لإيجاد احللول املنا�ضبة له من خالل التحرك 

ال�ضريع مل�ضاعدة الأردن ومتكينه من تخطي هذه املع�ضلة وا�ضتمراره 

يف اي�ضال املياه والغذاء للمواطنني واملقيمني يف اأرا�ضيه ب�ضكل عام.

خالل  من  الغذائي  الأمن  حتقيق  اىل  الأردنية  احلكومة  �ضعت  وقد 

واملكمالت  والطعام  الأمــوال  كتوزيع  الجتماعية،  احلماية  مبادرات 

الغذائية ومكمالت الفيتامينات على ال�ضكان املعر�ضني للخطر، ناهيك 

اإلغاء  مثل  القت�ضادية،  لالأحداث  الق�ضري  املدى  على  ال�ضتجابات  عن 

القرو�س  على  الفائدة  واإلغاء  اأ�ضا�ضية  �ضلع  على  والتعرفة  ال�ضرائب 

الزراعية وتقدمي الدعم لبع�س املنتجات الغذائية، اإ�ضافة اىل التدخالت 

الدعم  �ضيا�ضات  مثل  الفقر،  من  احلد  اىل  تهدف  التي  املدى  الطويلة 

والإجراءات القائمة على امل�ضاريع الهادفة اىل تعزيز الزراعة.

هذا  ــداد  اإع يف  �ضاهم  من  جلميع  والمتنان  ال�ضكر  بجزيل  اأتقدم 

املوؤمتر، اآماًل اخلروج بتو�ضيات ت�ضاهم يف حتقيق اأهدافه.

وزير  ال�صخ�صري  طاهر  الدكتور  الثاين،  عبداللـه  امللك  جاللة  ممثل  كلمة  من  مقتطفات 

 www.afedonline.org   البيئة يف الأردن. الن�ص الكامل على املوقع الإلكرتوين

مفتتحًا املؤتمر باسم جاللة امللك عبداهلل الثاني

جنيب �سعب مقدمًا تقرير »�أفد« حول �لأمن �لغذ�ئي �إىل �لوزير طاهر �ل�سخ�سري

وحولهما من اليمني: رز�ن �ملبارك، عدنان بدر�ن، �لوزير حممد �مل�سنوق، عبد�لرحمن �لعو�سي، ريا�ص حمزة
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جلسات 
مؤتمر »أفد«

متحورت جل�سات �ملوؤمتر حول �مل�سائل �لتي تناولها 

تقرير »�أفد« عن �لأمن �لغذ�ئي، �إ�سافة �إىل مبادر�ت 

وبر�مج وم�ساريع يف هذ� �لإطار تنفذ يف �ملنطقة 

وتعقيبات  ت�سمنت كل جل�سة عرو�سًا  �لعربية. 

من متخ�س�سني و�سانعي قر�ر، و�ختتمت بنقا�ص 

مع �حل�سور. هنا عر�ص جلل�سات �ملوؤمتر

املتو�صط  اإىل  غاللها  رفع  من  البلدان  هذه  متكنت  ولو   .2012

العاملي، فيمكن لإنتاجها امل�صرتك اأن يرتفع من 21 مليون طن 

حاليًا اىل 68 مليون طن.

الزراعة.  لأغرا�ص  املياه  من  املئة  يف   85 ا�صتخدام  ويتم 

املئة،  يف   46 تتجاوز  ل  عربيًا  بلدًا   19 يف  الري  كفاءة  لكن 

و�صلت  واإذا  املئة.  يف   70 اإىل  ي�صل  عاملي  معدل  مع  باملقارنة 

البلدان العربية اإىل املعدل العاملي، فيمكنها توفري 50 بليون 

اأي ما يكفي لإنتاج 30 مليون طن من  املياه،  مرت مكعب من 

احلبوب، وهذا يوازي ن�صف كميات احلبوب امل�صتوردة.

واملياه،  املحا�صيل  اإنتاجية  رفع  اأهمية  على  �صادق  واأكد 

وا�صتخدام مياه ال�صرف املعاجلة يف الري، واحلد من خ�صائر 

خ�صو�صًا  �صنويًا،  دولر  باليني   4 تبلغ  التي  احل�صاد  بعد  ما 

تغري  تاأثريات  ومواجهة  والتخزين،  النقل  م�صاكل  ب�صبب 

املناخ، وتعزيز التعاون العربي يف اإنتاج الغذاء.

العربي  العام للمنتدى  اأدار اجلل�صة جنيب �صعب الأمني 

للبيئة والتنمية. و�صارك يف النقا�ص الدكتور عبدال�صالم ولد 

الأغذية  ملنظمة  الإقليمي  واملمثل  امل�صاعد  العام  املدير  اأحمد 

ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  �صيمونز  ولوكا�ص  )فاو(،  والزراعة 

الزراعية  التنمية  ل�صرتاتيجيات  ال�صت�صارية  نيوفور�صايت 

يف هولندا.

وضع األمن الغذائي 
يف البلدان العربية

يف اجلل�صة الأوىل، عر�ص الدكتور عبدالكرمي �صادق، املحرر 

ال�صندوق  يف  القت�صاديني  وكبري  »اأفد«  لتقرير  امل�صارك 

الغذائي  الأمن  و�صع  العربية،  القت�صادية  للتنمية  الكويتي 

امل�صاعي  رغم  فعلى  »اأفد«.  تقرير  يف  جاء  كما  العربي 

م�صتوردة  العربية  البلدان  تبقى  املحلي،  الإنتاج  لتح�صني 

63 يف  نحو  الأ�صا�صية  احلبوب  �صكلت  وقد  للغذاء.  �صافية 

املئة من كمية الواردات الغذائية الرئي�صية للدول العربية عام 

2011، بقيمة 56 بليون دولر. واإذا مل تتح�صن ن�صبة الكتفاء 

الذاتي الغذائي، فيتوقع اأن تقفز كلفة واردات الغذاء )باأ�صعار 

2011( اىل 150 بليون دولر �صنة 2050.

ولفت �صادق اإىل اأن الإنتاجية يف البلدان العربية متدنية 

احلبوب  غالل  متو�صط  بلغ  حيث  م�صر،  وبا�صتثناء  اإجماًل. 

البلدان  يف  الإنتاجية  بلغت  للهكتار،  كيلوغرامًا   7269

واجلزائر  العراق  اأي  للحبوب،  املنتجة  الأخرى  الرئي�صية 

للهكتار،  كيلوغرامًا   1133 و�صورية،  وال�صودان  واملغرب 

البالغ 3619 كيلوغرامًا للهكتار عام  العاملي  مقارنة باملتو�صط 

من اليمني: عبد�ل�سالم 

ولد �أحمد، عبد�لكرمي 

�سادق، جنيب �سعب، 

لوكا�ص �سيمونز
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 دور العلم
والتكنولوجيا

امل�صنوق.  حممد  اللبناين  البيئة  وزير  الثانية  اجلل�صة  اأدار 

وفيها عر�ص الدكتور حممود ال�صلح، املحرر امل�صارك لتقرير 

يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  للمركز  العام  واملدير  »اأفد« 

يف  والتكنولوجيا  العلم  دور  )اإيكاردا(،  اجلافة  املناطق 

احل�صول  اإمكانية  اإىل  فاأ�صار  واملائي.  الغذائي  الأمن  تعزيز 

على مكا�صب كبرية من جمموعة تقنيات اأثبتت قدرتها على 

تعزيز اإنتاجية املياه، وا�صرتاتيجيات التكامل بني املحا�صيل 

تعزيز  على  قدرتها  ثبتت  التي  احليوانية  والرثوة  الزراعية 

املرونة واملداخيل للمزارعني.

اأ�صناف  العربية  للبلدان  الواعدة  البتكارات  ومن 

يف   130 بنحو  اأكرب  غلة  تعطي  القا�صي  القمح  من  حم�صنة 

دليل كفاءة المياه
من »أفد« و»أكواباور«

)اأفد( خالل موؤمتره  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  قدم 

ال�ضنوي ال�ضابع يف عّمان دلياًل حول كفاءة املياه، مت انتاجه 

»اأفد«  الإقليمي يف  الع�ضو  »اأكواباور«،  �ضركة  بالتعاون مع 

عن قطاع الأعمال. والدليل، الذي �ضدر يف طبعتني عربية 

الكفاءة  لتحقيق  ار�ضادية  خطوات  يت�ضمن  وانكليزية، 

ال�ضكنية  والأبنية  ال�ضناعية  املرافق  يف  املياه  ا�ضتخدام  يف 

مدير  نايت�س،  مايكل  املنا�ضبة  يف  حتدث  وقد  والــزراعــة. 

»اأكواباور«،   �ضركة  يف  الجتماعية  وامل�ضوؤولية  ال�ضتدامة 

حول التعاون مع »اأفد« يف تعميم ار�ضادات الدليل من خالل 

دورات تدريبية للقطاعني العام واخلا�س. وجدير بالذكر اأن 

»اأكواباور« هي اأكرب مطور ومالك وم�ضغل اقليمي ملحطات 

املياه والطاقة امل�ضتقلة. ميكن تنزيل ن�ضخة الكرتونية من 

www.afedonline.org  »جنيب �سعب ومايكل نايت�ص يقدمان �لتقريرالدليل من موقع »اأفد

�لوزير �مل�سنوق مقدمًا،  و�ىل ي�ساره: نهلة حول، حممود �ل�سلح، علي  �لطخي�ص، ر�سا �حل�سن 

تطوير  واأتاح  احلرارة.  تتحمل  القمح  من  واأ�صناف  املئة، 

الري،  مياه  من  املئة  يف   24 توفري  املرتفعة  امل�صاكب  زراعة 

اأما تقنيات الزراعة من دون  وزاد الغالل بنحو 34 يف املئة. 

يف   50 بن�صبة  والغالل  املياه  اإنتاجية  تزيد  اأن  فيمكن  تربة 

املئة.

والتكنولوجيا  العلم  يف  اأكرب  ا�صتثمار  اإىل  ال�صلح  ودعا 

القمح  اإنتاجية  بتح�صني  والهتمام  الزراعية،  والبحوث 

الذي يوؤدي دورًا اأ�صا�صيًا يف الأمن الغذائي، وتعزيز الإر�صاد 

والدعم  القدرات  وتنمية  التكنولوجيا،  نقل  واآليات  الزراعي 

املوؤ�ص�صي وال�صراكات بني القطاعني العام واخلا�ص.

جلنة  ع�صو  الطخي�ص  علي  الدكتور  النقا�ص  يف  �صارك 

نهلة  والدكتورة  ال�صعودي،  ال�صورى  جمل�ص  يف  الأ�صغال 

اجلامعة  يف  الغذائية  والعلوم  الزراعة  كلية  عميدة  حول 

جلنة  رئي�ص  احل�صن  ر�صا  والدكتور  بريوت،  يف  الأمريكية 

البيئة يف موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي.
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 تغير املناخ
والنزاعات والحروب

الغذائي.  والأمن  والتجارة  الزراعي  الإنتاج  على  واحلروب 

يف  التغذية  �صوء  من  يعانون  الذين  الأ�صخا�ص  عدد  اإن  فقال 

الفرتة  منذ  ت�صاعف  اأفريقيا  و�صمال  الأدنى  ال�صرق  منطقة 

ـ  1992 فبلغ 33 مليون ن�صمة. واعترب اأن النزاعات وعدم    1990

ال�صتقرار هي العامل املحرك لتدهور و�صع الأمن الغذائي يف 

عليها  دراماتيكية  نتائج  �صورية  يف  للنزاع  وكانت  املنطقة. 

حيث  ممتدة  اأزمة  اإىل  تتفاقم  قد  باأ�صرها،  املنطقة  وعلى 

والفقر.  الأطفال  تغذية  و�صوء  الغذائي  الأمن  انعدام  يتف�صى 

واأكد على ال�صرورة امللحة للعمل الإقليمي يف حل النزاع لبناء 

موؤ�ص�صات فعالة، م�صريًا اإىل اأن تعزيز »اأجندة الأمن الغذائي 

عامالن  هما  الزراعي  القطاع  مرونة  وتقوية  والتغذية« 

رئي�صيان لالنتعا�ص القت�صادي وبناء ال�صالم.

�صارك يف النقا�ص حممود زياد اأبوغنيمة نقيب املهند�صني 

اأ�صتاذ  عبداجلليل  ابراهيم  والدكتور  الأردن،  يف  الزراعيني 

البيئة والطاقة يف جامعة اخلليج العربي يف البحرين.

 من املزارعين الصغار
إلى الشركات الزراعية

ندمي  الدكتور  اأدارها  جل�صة  حمور  كان  الغذائي  الأمن  تعزيز 

الدكتور  فتحدث  لالإ�صكوا.  التنفيذي  الأمني  نائب  خوري 

املزارعني  عن  لإيكاردا،  العام  املدير  م�صاعد  �صديد،  كامل 

اأ�صحاب احليازات ال�صغرية والزراعة البعلية )املطرّية( التي 

ت�صكل اأكرث من 75 يف املئة من الأرا�صي املزروعة يف املنطقة 

للزيادة  قابلة  الغالل  اأن  حقلية  جتارب  بينت  وقد  العربية. 

املطر  مياه  با�صتخدام  اأ�صعاف  ثالثة  اإىل  �صعفني  مبعدل 

املجمعة واملخزنة. وميكن مل�صاعفة غلة احلبوب البعلية بهذه 

للهكتار  كيلوغرام   800 البالغ  احلايل  م�صتواها  من  الطريقة 

ال�صنوي  الإنتاج  اإىل  طن  مليون  و30   15 بني  ما  ت�صيف  اأن 

واأكد  العربية.  املنطقة  يف  طن  مليون   51 نحو  البالغ  احلايل 

اأهمية تعزيز غلة احلبوب بدعم البحوث الزراعية ونقل  على 

تر�صيد  مع  البعلية،  الزراعة  يف  وال�صتثمار  التكنولوجيا 

يف  املزارعني  قدرات  ورفع  واملبيدات  الأ�صمدة  ا�صتخدام 

ح�صاد املياه وكفاءة الري.

�لإير�ين

�أبوحديد

ولد �أحمد

»الأمن الغذائي �صحية تغري املناخ والنزاعات« عنوان جل�صة 

اأدارها خالد الإيراين، وزير البيئة والطاقة ال�صابق يف الأردن 

ورئي�ص اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.

ومدير  الزراعة  وزير  حديد،  اأبو  اأمين  الدكتور  عر�ص 

الذي  املناخ  تغري  اأثر  م�صر،  يف  ال�صابق  الزراعية  الأبحاث 

انخفا�ص  اإىل  الدافعة  الرئي�صية  القوى  اإحدى  �صيكون 

اأفريقيا  م�صتويات الأمن الغذائي يف ال�صرق الأو�صط و�صمال 

احلرارة  درجات  وارتفاع  الزراعية  الإنتاجية  تدين  ب�صبب 

اإىل  ونبه  اجلفاف.  موجات  وازدياد  املت�صاقطات  وانخفا�ص 

بفعل  الغالل  تراجع  اإىل  ت�صري  املحا�صيل  منذجة  نتائج  اأن 

املئة  يف  و47  للرز  املئة  يف   30 اإىل  ت�صل  بن�صبة  املناخ  تغري 

و�صع  يف  ولكن   .2050 �صنة  بحلول  للقمح  املئة  يف  و20  للذرة 

ت�صمل  ال�صتجابات  من  جمموعة  يطور  اأن  العربي  العامل 

معه  التكيف  واإجراءات  املناخ  بتغري  التاأثر  اعتبارات  اإدخال 

التكيف  تدابري  بني  والتكامل  الزراعية،  ال�صرتاتيجيات  يف 

الطاقوي،  والأمن  املائي  والأمن  الغذائي  الأمن  جمالت  يف 

ال�صتهالك  �صديدة  حما�صيل  من  للتحول  حوافز  وتقدمي 

للمياه اإىل حما�صيل ذات ب�صمة مائية متدنية.

لبحوث  الدويل  املعهد  من  بري�صنجر،  كليمن�ص  وقدم 

املعهد  درا�صة   ،)IFPRI( وا�صنطن  يف  الغذائية  ال�صيا�صات 

اإمدادات  على  احلروب  اأثر  ملواجهة  القدرة  بناء  عن  احلديثة 

الأمن  انعدام  اأن  تبني  وهي  العربية.  املنطقة  يف  الغذاء 

اأي�صًا  يكون  اأن  ميكن  بل  للنزاع،  نتيجة  جمرد  لي�ص  الغذائي 

املتعلقة  والربامج  ال�صيا�صات  جناح  فاإن  لذلك  للنزاع.  �صببًا 

بالأمن الغذائي يف بناء مرونة اإزاء النزاع ل يعتمد فقط على 

النزاع  مع  التكّيف  يف  وال�صعوب  البلدان  مل�صاعدة  توجهها 

دون  احلوؤول  يف  م�صاهمتها  على  اأي�صًا  بل  منه،  والنهو�ص 

نطاق  على  القت�صادية  للتنمية  ودعمها  النزاعات  ن�صوب 

اأو�صع، اأي مب�صاعدة البلدان وال�صعوب على اأن ت�صبح اأف�صل 

حاًل.

ملنظمة  امل�صاعد  املدير  اأحمد،  ولد  عبدال�صالم  وعر�ص 

النزاعات  اأثر  حول  املنظمة  درا�صة  )فاو(،  والزراعة  الأغذية 

من اليمني: �بر�هيم عبد�جلليل، عبد�ل�سالم ولد �أحمد، �أمين �أبوحديد، خالد �لإير�ين، كليمن�ص بري�سنجر، حممود �أبوغنيمة
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العلوم  دائرة  رئي�ص  حمادة،  �صادي  الدكتور  وتناول 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  والبيطرية  واحليوانية  الزراعية 

الغذائي.  الأمن  يف  ودورها  احليوانية  الرثوة  و�صع  بريوت، 

للمنتجات  ال�صتهالك  �صديدة  العربية  البلدان  اأن  اإىل  فاأ�صار 

 8.6 بقيمة  اخلليج  منطقة  منها  ا�صتوردت  التي  احليوانية، 

يف  دولر  بليون   7.8 بنحو  مقارنة   ،2011 عام  دولر  بليون 

بقية الدول العربية جمتمعة. ويواجه قطاع الرثوة احليوانية 

تخفي�صها  ميكن  التي  الأعالف،  واردات  على  ثقياًل  اعتمادًا 

مبوارد بديلة اأرخ�ص ثمنًا مثل املنتجات اجلانبية لل�صناعات 

هو  والبعلي  الرعوي  احليواين  الإنتاج  ويبقى  الغذائية. 

داعمة  �صيا�صات  مع  ال�صديد،  اجلفاف  وجه  يف  مرونة  الأكرث 

على  حمادة  و�صدد  املراعي.  اىل  وو�صولها  املوا�صي  حلركة 

اأهمية التعاون البيئي العربي لتح�صني ا�صتخدام املوارد و�صد 

الثغرات يف حاجات كل بلد.

رئي�ص  زروايل  �صغري  �صعيد  الدكتور  النقا�ص  يف  �صارك 

العليا  التخطيط  جلنة  يف  الريفية  والتنمية  الفالحة  برنامج 

امللك  كر�صي  من�صق  الروي�ص  خالد  والدكتور  املغرب،  يف 

عبداللـه لالأمن الغذائي يف جامعة امللك �صعود يف الريا�ص، 

يف  واملناخية  املائية  املوارد  خبري  العمراين  حمو  والدكتور 

جامعة الدول العربية.

اإلسكوا:  القمح ومسارات األمن الغذائي

درا�ضة  م�ضودة  »الإ�ــضــكــوا«  قدمت 

اأعدتها بعنوان »م�ضارات الأمن الغذائي 

م�ضتوى  تقييم  العربية:  املنطقة  يف 

القمح«. ومتت مناق�ضتها خالل  توافر 

جل�ضة خا�ضة يف موؤمتر »اأفد«.

بــالأمــن  وطــيــدة  عــالقــة  وللقمح 

يف  تتمثل  العربية،  املنطقة  يف  الغذائي 

يف  ـ  وم�ضاهمته  عليه  املتنامي  الطلب 

احلرارية  ال�ضعرات  بثلث  ـ   املتو�ضط  

عليها  يح�ضل  الــتــي  والــربوتــيــنــات 

درا�ضة  العربي يوميًا. وتهدف  املواطن 

تاأمني  م�ضتوى  تقييم  اإىل  الإ�ــضــكــوا 

احل�ضول على القمح من خالل درا�ضة 

على  منه  اأعلى  م�ضتويات  توفر  اآفــاق 

ال�ضعيد الوطني. وتقرتح حتقيق ذلك 

من خالل تطوير منهجية للتقييم تاأخذ 

زيادة  اأي  الإنتاج،  تعظيم  العتبار  يف 

الإنتاجية والتو�ضع الأفقي مبا يتنا�ضب 

وتعزيز  واملــيــاه،  الأرا�ــضــي  ــرة  وف مع 

البلدان  متكن  التي  ال�ضرائية  القوة 

واردات  متطلبات  مــع  التعامل  مــن 

ال�ضتفادة  وبهدف  املتنامية.  القمح 

من الدرو�س املا�ضية، تطرقت الدرا�ضة 

الوطنية  املــبــادرات  بع�س  عر�س  اإىل 

والإقليمية املتعلقة بالقمح.

اأنه  الدرا�ضة  نتائج  تظهر  حني  يف 

اإنتاج  لزيادة  اإمكانية  هناك  تــزال  ل 

ــن خـــالل رفـــع الإنــتــاجــيــة  الــقــمــح م

اأن  اإل  زراعــتــه،  يف  الأفــقــي  والتو�ضع 

املنطقة العربية بحاجة اإىل روؤية عربية 

وتقرتح  القمح.  مع  للتعامل  موحدة 

الجــراءات  من  عدد  ت�ضمني  الدرا�ضة 

ــر  الأط تن�ضيق  منها  ــة،  ــروؤي ال لهذه 

الوطنية القانونية واملوؤ�ض�ضية، وتاأطري 

من  ــد  واحل ال�ضرتاتيجي،  التخزين 

وال�ضتثمار  احل�ضاد،  بعد  ما  خ�ضائر 

يف  وال�ضتثمار  والتطوير،  البحث  يف 

والتن�ضيق  القمح،  ــارة  جت عمليات 

وتنويع  والزراعة،  املياه  قطاعات  بني 

الــنــظــام الــغــذائــي، والأهــــم مــن ذلك 

والتكامل  للتعاون  ال�ضيا�ضية  الإرادة 

الإقليميني.

من اليمني: عبد�لو�حد مقر�ص، روب بايلي، حممد �حلمدي، رمي جند�وي، �أمين �أبوحديد

نقا�ص بني �لوزير طاهر �ل�سخ�سري وجنيب �سعب

من اليمني: خالد �لروي�ص، �سعيد �سغري زرو�يل، كامل �سديد، ندمي خوري، �سادي حماده، حمو �لعمر�ين
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مؤتمر     األمن الغذائي

 نقص اإلمدادات
وتقلب األسعار

بروكينغز  موؤ�ص�صة  من  غامن،  حافظ  الدكتور  وتناول 

تقلب  م�صاألة  وا�صنطن،  يف  املبتكرة  وال�صيا�صات  لالأبحاث 

العام  منذ  الفرتة  اأن  اإىل  فاأ�صار  الإمدادات.  ونق�ص  الأ�صعار 

توقع  مع  الغذاء،  اأ�صعار  تقلبات  اأعلى  اأحد  �صهدت   2006

ا�صتمرار اجتاه الأ�صعار اإىل الرتفاع والتقلب. وتتاأثر البلدان 

رئي�صية  م�صتوردة  لأنها  التقلب  بهذا  خ�صو�صًا  العربية 

اأجل  من  العاملية  الأ�صواق  على  كبري  ب�صكل  وتعتمد  للغذاء 

تقلب  اأثر  لتخفي�ص  اإجراءات  ثالثة  واقرتح  الغذائي.  اأمنها 

الحتياطات  زيادة  العربي:  الغذائي  الأمن  على  الأ�صعار 

الغذائية وال�صتفادة املثلى من الأ�صواق املالية لتقليل خماطر 

الأ�صعار، وزيادة الإنتاج الغذائي املحلي بدعم �صغار املزارعني 

الزراعة.  يف  الدويل  ال�صتثمار  وزيادة  العائلية،  والزراعات 

ال�صتهالك  تر�صيد  على  احلكومات  عمل  �صرورة  اإىل  ولفت 

ملكافحة  خ�صو�صًا  التغذية،  وحت�صني  الهدر  وتخفي�ص 

اإىل  يوؤدي  الذي  والزيوت  والدهون  لل�صكر  املفرط  ال�صتهالك 

رفع ن�صبة البدانة والأمرا�ص القلبية وال�صكري.

التنفيذي  املدير  �صيمونز  لوكا�ص  النقا�ص  يف  �صارك 

والدكتور  هولندا،  يف  ال�صت�صارية  فور�صايت  نيو  ملوؤ�ص�صة 

جامعة  يف  الزراعي  القت�صاد  ق�صم  رئي�ص  العو�ص  �صالح 

اخلرطوم.

الأ�صعار  وتقلب  الإمدادات  انعكا�صات  حول  جل�صة  عقدت 

على الأمن الغذائي العربي، اأدارها الدكتور عبدالكرمي �صادق 

خوري  ندمي  الدكتور  فتحدث  »اأفد«.  لتقرير  امل�صارك  املحرر 

نائب الأمني التنفيذي لالإ�صكوا عن �صال�صل القيمة الغذائية، 

حفز  �صاأنه  من  للغذاء  اإقليمية  �صوق  تطوير  اأن  اإىل  م�صريًا 

الزراعية  التجارة  �صروط  وحت�صني  الزراعي  القطاع  تناف�صية 

يف املنطقة. وتقدر قيمة �صادرات البلدان العربية باأكرث من 

للعائدات  حمتماًل  تدفقًا  ميثل  ما  �صنويًا،  دولر  بليون   50

ومعاجلة  الزراعة  �صال�صل  طورت  لو  العربية  البلدان  على 

لهذه  وميكن  املنطقة.  داخل  اأكمل  ب�صكل  وت�صنيعه  الغذاء 

القيمة اأن تت�صاعف مرتني اأو ثالث مرات لو اأن الأ�صواق اأكرث 

�صعيد  على  منا�صبة  تدخالت  يتطلب  وهذا  وتكاماًل،  تطورًا 

فر�ص  وتنويع  الإقليمية،  التجارة  حترير  مثل  ال�صيا�صات، 

التمويل والتاأمني، واحلد من هدر الغذاء و�صياعه يف حلقات 

والت�صنيع  واملعاجلة  الإنتاج  مراحل  ذلك  يف  مبا  ال�صل�صلة، 

والتوزيع والبيع بالتجزئة.

خوري

من اليمني: �سالح �لعو�ص، ندمي خوري، عبد�لكرمي �سادق، حافظ غامن، لوكا�ص �سيمونز

غامن

�سادق

�سيمونز
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مبادرات المجتمع المدني في األمن الغذائي

اأهلية  منظمات  اأربع  قدمت 

الأمن  جمال  يف  مبادراتها 

اأدارها  جل�صة  خالل  الغذائي، 

العام للجمعية  خالد يحيى املدير 

يف  الطبيعة  حلماية  امللكية 

الأردن.

املديرة  زعيرت،  رزان  حتدثت 

حلماية  »العربية  ملنظمة  العامة 

املليون  حملة  عن  الطبيعة«، 

املنظمة.  بها  تقوم  التي  �صجرة 

زراعة  اإعادة  على  تعمل  وهي 

فل�صطني  يف  املثمرة  الأ�صجار 

اقتلعها  التي  الأ�صجار  من  بدًل 

كمواجهة  الإ�صرائيلي،  الحتالل 

لأ�صرار بناء امل�صتوطنات والطرق 

العـازل.  واجلـدار  اللتفافيـة 

الـفرتة  خـالل  متكنت  وقـد 

اأكرث  زراعة  من   2014 ـ    2000

�صمود  لدعم  �صجرة  مليوين  من 

يف  الفل�صطينيني  املزارعني 

اىل  املنظمة  وت�صعى  اأر�صهم. 

العربية  ال�صعوب  قدرات  تعزيز 

مواردها  ا�صتدامة  حتقيق  على 

�صيادتها  وتكري�ص  الطبيعية 

عليها، خ�صو�صًا يف املناطق التي 

تعاين من احلروب والحتاللت، 

و�صياغة �صيا�صات عاملية ل�صمان 

حتت  الواقعة  ال�صعوب  حق 

على  احل�صول  يف  الحتالل 

البيئية  املخالفات  ولردع  الغذاء، 

يف ظل ال�صراعات.

اأدي�صون  اإرين  وعر�صت 

املحا�صيل  على  احلفاظ  م�صروع 

منظمة  تتوله  الذي  التقليدية 

للت�صجيع  الأردن،  يف  »احلمى« 

اأ�صا�صية  حما�صيل  زراعة  على 

احليازات  يف  م�صتدامة  بطرق 

الزراعة  بني  واجلمع  ال�صغرية، 

اجلافة  لالأرا�صي  التقليدية 

احلفاظ  مع  احلافظة،  والزراعة 

املتاأقلمة  البذور  اأ�صناف  على 

احليوي.  التنوع  لتعزيز  حمليًا 

التقليدية  املعارف  ُيحيي  وهو 

وجتميع  الأتربة،  بناء  حول 

احليوي،  التنوع  وحماية  املياه، 

املزمنة  الأمرا�ص  ومكافحة 

وت�صجيع  جتنبها،  ميكن  التي 

التقليدية،  الغذائية  الأنظمة 

يف  للعائالت  دخل  تاأمني  مع 

الفقرية.املحا�صيل  املناطق 

القمح  هي  حاليًا  تزرع  التي 

ال�صفني  ذو  وال�صعري  القا�صي 

واحلم�ص.  الأحمر  والعد�ص 

البذور  »احلمى«  منظمة  وتقدم 

املعتمدة وجميع نفقات املاكينات 

موا�صلة  على  املزارعني  لت�صجيع 

ميتنعوا  اأن  ب�صرط  حقولهم،  زرع 

املدخالت  ا�صتعمال  اأو  الري  عن 

حقولهم  ويح�صدوا  الكيميائية، 

�صراء  احلمى  وت�صمن  باأنف�صهم. 

كامل املح�صول.

الأمينة  العقاب،  وجدان 

الكويتية  للجمعية  العامة 

املجال  اأف�صحت  البيئة،  حلماية 

الرامزي،  يو�صف  للطالب 

البيئة  اأ�صدقاء  فريق  يف  الع�صو 

جتربة  ليقدم  اجلمعية،  يف 

ا�صتهالك  تر�صيد  يف  واقعية 

تطبيق  عن  فتحدث  املياه. 

املياه  ا�صتهالك  تر�صيد  تعليمات 

اإذ  والديه،  مب�صاعدة  منزله  يف 

مقت�صدة  اأجهزة  برتكيب  قاموا 

العادات  بع�ص  وتغيري  باملياه 

فنجحت  اليومية.  وال�صلوكيات 

املئة  يف   57 توفري  يف  العائلة 

وكان  املائي.  ا�صتهالكها  من 

جتربة  اإجراء  البداية  يف  هدفه 

فاتورة  من  تقلل  فقط  منزله  يف 

لكنه  والداه.  يدفعها  التي  املياه 

رفاقه  اإىل  التوعية  يو�صل  اأن  قرر 

دعم  على  وح�صل  واأهاليهم. 

جتربته  لتوثيق  اجلمعية  من 

ندوات  يف  و�صارك  كتّيب.  يف 

قائاًل:  وختم  للتوعية.  وبرامج 

واأنا  بذلك  اأقوم  اأن  ا�صتطعت  »اإذا 

عمري،  من  ع�صرة  الرابعة  يف 

ي�صتطيع  اجلميع  اأن  املوؤكد  فمن 

اأي�صًا«.

اأبو  �صو�صن  وحتدثت 

العامة  املديرة  فخرالدين، 

احلرجية  الرثوة  جلمعية 

اأهمية  عن  لبنان،  يف  والتنمية 

ل  املحلي،  املجتمع  يف  الغابات 

تعترب  اإذ  الريفية،  املناطق  �صيما 

الأ�صا�صية  للموارد  م�صدرًا 

املحليون  عليها  يعتمد  التي 

املنتجات  مثل  معي�صتهم،  يف 

العطرية  والنباتات  احلطبية 

يف  دورها  عن  ف�صاًل  والطبية، 

املناخ.  تغري  اآثار  من  التخفيف 

وانح�صارها  تدهورها  اأن  كما 

الأمن  على  كبري  ب�صكل  يوؤثران 

الغذائي يف هذه املجتمعات. ومع 

ذلك، مل يتم ا�صتثمار هذا القطاع 

على  اجلمعية  تعمل  لذلك   .

امل�صتدام  ال�صتخدام  فكرة  تطوير 

باعتبارها  الغابات،  ملوارد 

حلمايتها،  الأ�صا�صية  الو�صيلة 

مكافحة  برامج  خالل  من  وذلك 

التحريج  واإعادة  الغابات  حرائق 

والرتبية  الريفية  والتنمية 

والتوعية البيئية.
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 خيارات األمن الغذائي
 يف دول مجلس 

التعاون الخليجي

والتمويلية  والت�صويقية  ال�صعرية  الزراعية  ال�صيا�صات  وتاأثري 

و�صيا�صات الدعم والإعانة احلالية، والتاأثري املتوقع للتغريات 

املناخية على الإنتاجية الزراعية، والتعاون بني دول املجل�ص 

واإيفاد  الفاو  مثل  املتخ�ص�صة  الدولية  واملراكز  واملنظمات 

واإيكاردا واأك�صاد واملنظمة العربية للتنمية الزراعية.

لل�صوؤون  بر�صلونة  مركز  يف  الباحث  وورتز،  اإيكارت  اأما 

الغذاء  اأزمة  الغذاء:  مقابل  »النفط  كتاب  وموؤلف  الدولية 

العاملية وال�صرق الأو�صط« ال�صادر حديثًا عن مطبعة جامعة 

اأمران  الغذائي  والأمن  الغذائي  الكتفاء  اأن  فراأى  اأك�صفورد، 

تنتج  اأن  دون  من  غذائيًا  اآمنًا  تكون  اأن  باإمكانك  خمتلفان: 

وما  الغذائية  الواردات  ثمن  لدفع  املال  لديك  دام  ما  غذاءك، 

البلدان  اأفقد  دامت الأ�صواق العاملية مفتوحة. لكن �صح املياه 

العربية القدرة على ا�صتكمال اكتفائها الغذائي منذ �صبعينات 

اليوم  تواجهه  الذي  الرئي�صي  والتحدي  الع�صرين.  القرن 

من  الفرد  عليها  يح�صل  التي  احلرارية  الوحدات  نق�ص  لي�ص 

انعدام  هو  التحدي  واإمنا  بدناء،  العرب  من  فكثري  طعامه، 

يف  يوؤثر  الذي  واحلديد،  الفيتامينات  مثل  الدقيقة  املغذيات 

متوازن  غذاء  اىل  الو�صول  اأن  وراأى  خا�ص.  ب�صكل  الأطفال 

يعتمد على النمو ال�صامل وتال�صي الالم�صاواة.

وحتدث الدكتور وليد الزباري، من�صق برنامج اإدارة املياه 

يف جامعة اخلليج العربي، عن جتارة املياه الفرتا�صية كاأداة 

بالعالقة  املتعلقة  التحديات  معاجلة  يف  ت�صاهم  لل�صيا�صات 

على  التحفظات  رغم  وعلى  والغذاء.  املياه  بني  التالزمية 

مفهوم املياه الفرتا�صية، الذي يت�صمن ا�صترياد �صلع يحتاج 

اإنتاجها اإىل كميات كبرية من املياه، راأى اأنها ميكن اأن تكون 

اأداة مهمة للتعاون يف الأمن الغذائي بني املناطق وفق قربها 

مثاًل  فيمكن  الزراعية.  املوارد  يف  الن�صبية  وامليزة  اجلغرايف 

يتم  حيث  الأفريقية،  والبلدان  اخلليج  بلدان  بني  التعاون 

اخلليج  بلدان  يف  املياه  وندرة  الأرا�صي  حمدودية  تعوي�ص 

على  الأفريقية  للبلدان  الن�صبية  امليزات  من  بال�صتفادة 

�صعيد املوارد الطبيعية والزراعية. واأكد على وجوب اأن تكون 

الإدارة  �صمن  متممًا  جزءًا  الفرتا�صية  املياه  ا�صرتاتيجية 

املتكاملة ملوارد املياه، لفتًا اإىل اأن ا�صترياد املحا�صيل الكثيفة 

اأي�صًا  يوفر  واإمنا  فح�صب،  املياه  يوفر  ل  للمياه  ال�صتهالك 

الطاقة الالزمة ل�صتخراج مياه الري اأو حتليتها، خ�صو�صًا يف 

البلدان اخلليجية.

اأدارت رىل جمدلين، مديرة ق�صم التنمية امل�صتدامة والإنتاج 

اخلليج  دول  يف  الغذائي  الأمن  حول  جل�صة  الإ�صكوا،  يف 

العربية. فتحدث روب بايلي، مدير الدرا�صات لبحوث الطاقة 

اأن  اإىل  لفتًا  لندن،  يف  هاو�ص  ت�صاتهام  يف  واملوارد  والبيئة 

دول املجل�ص تعتمد على الواردات الغذائية لتاأمني ما بني 80 

لالأمن  الأكرب  التهديد  اأن  واعترب  حاجاتها.  من  املئة  يف  و90 

واإمنا  الغذاء،  باأ�صعار  يتعلق  ل  املجل�ص  بلدان  يف  الغذائي 

متر  بحرية  اختناق«  بـ»نقاط  حماطة  اإنها  اإذ  الغذاء،  بتوافر 

ال�صوي�ص  قناة  وحتديدًا  تقريبًا،  الغذاء  واردات  جميع  عربها 

الإغالق.  اأو  للتعطيل  تتعر�ص  قد  وهي  هرمز،  وم�صيق 

وقال اإن ال�صتعداد ملثل هذا الو�صع الطارئ قد يف�صر قرارات 

حكومية بتاأمني احتياطات حبوب ا�صرتاتيجية ل�صنة اأو اأكرث. 

ومن احللول التي طرحها بايلي ا�صتثمار م�صرتك للحكومات 

يف �صبكة اإقليمية من املوانئ على �صواحل البحر الأحمر وبحر 

يف  تقام  واأهراءات  اإقليمية  حديد  �صكة  بينها  تربط  العرب 

مواقع ا�صرتاتيجية. وراأى اأن الهدف الأكرث ت�صلياًل يف الأمن 

التاريخ  اأظهر  الذي  الذاتي  الكتفاء  هو  املنطقة  لدول  الغذائي 

اأنه بعيد املنال.

ودعا الدكتور خالد الروي�ص، من�صق كر�صي امللك عبداللـه 

اإىل  الريا�ص،  يف  �صعود  امللك  جامعة  يف  الغذائي  لالأمن 

دول  يف  الغذائي  الأمن  لتحقيق  موحدة  ا�صرتاتيجية  و�صع 

ال�صلة،  ذات  والأهلية  احلكومية  اجلهات  مب�صاركة  املجل�ص 

املتفق  الغذائي  الزراعي  لالإنتاج  امل�صرتك  الربنامج  وتفعيل 

قيا�صية  موا�صفات  و�صع  مع  التعاون  جمل�ص  يف  عليه 

اأهمية  اإىل  واأ�صار  وال�صمكية.  واحليوانية  النباتية  للمنتجات 

الغذاء  نق�ص  احتمال  ملواجهة  م�صرتكة  طوارئ  خطة  و�صع 

املوؤاتية  غري  والبيئية  املناخية  والظروف  الطوارئ  اأوقات  يف 

ا�صرتاتيجية  خمزونات  واإدارة  بناء  خالل  من  املجل�ص،  لدول 

حتقيق  اآلية  تت�صمنها  اأن  يجب  التي  البنود  ومن  احتياطية. 

واملتوقعة،  احلالية  ال�صتهالك  اأمناط  درا�صة  الغذائي  الأمن 

والعالقات بني الأمن الغذائي والأمن املائي والتنمية الريفية، 

جمدلين

من اليمني: وليد �لزباري، روب بايلي، رىل جمدلين، خالد �لروي�ص، �إيكارت وورتز

بايلي

�لروي�ص

�لزباري
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مبادرات عربية

وطنية  مبادرات  خالل  من  العربي  الغذائي  الأمن  تعزيز 

ال�صلح  حممود  الدكتور  اأدارها  جل�صة  مو�صوع  كان  واإقليمية 

املدير العام لإيكاردا.

للتخطيط  التنفيذي  املدير  املدفعي،  حممد  الدكتور  عر�ص 

ال�صرتاتيجية  اأبوظبي،  ـ  البيئة  هيئة  يف  البيئية  وال�صيا�صات 

املوارد  اإدارة  دمج  تت�صمن  التي  اأبوظبي  يف  والزراعية  املائية 

تتبنى  وهي  واملعاجلة.  واملحالة  اجلوفية  اأي  الثالثة  املائية 

الطاقة  خطط  �صوء  يف  وتوفريها  املياه  لإنتاج  اإبداعية  حلوًل 

كما  املياه.  ا�صتخدام  كفاءة  وت�صجيع  ال�صبكات  خ�صائر  وتقليل 

تن�ّص على حت�صني كفاءة الري، وتطوير زراعات اأقل طلبًا على 

اأثر التخل�ص من النفايات على املياه اجلوفية،  املياه، وتقلي�ص 

وال�صتثمار يف التقنيات الزراعية احلديثة واملنا�صبة.

الأعلى  امل�صوؤول  الأمني،  حاج  ن�صرالدين  وحتدث 

اخلطة  عن  )فاو(،  والزراعة  الأغذية  منظمة  يف  لل�صيا�صات 

الإقليمية لالأمن الغذائي التي اأطلقتها الفاو عام 2014 مل�صاعدة 

للمواجهة  مرونة  بناء  يف  اأفريقيا  و�صمال  الأدنى  ال�صرق  بلدان 

الأمن  تواجه  التي  وال�صغوط  ال�صدمات  تكرار  و�صط  والتعايف 

يف  البلدان  هذه  املبادرة  وت�صاعد  التغذية.  وم�صتوى  الغذائي 

ور�صد  فعالية،  اأكرث  و�صيا�صات  ل�صرتاتيجيات  التخطيط 

تاأثرياتها  وتخفيف  وتقييمها  منها  والتحذير  التهديدات 

ال�صلبية على الأ�صواق واملوارد الطبيعية واللحمة الجتماعية، 

وال�صتجابة حلاجات الفئات التي تتاأثر �صبل عي�صها بالأزمات. 

كليمن�ص بري�سنجر متحدثًا، و�إىل ي�ساره: حبيب هليلة، ن�سر�لدين حاج  �لأمني، حممود �ل�سلح، حممد �ملدفعي، عودة �مل�سحان

�ل�سلح

�ملدفعي

حاج �لأمني

هليلة

لبحوث  الدويل  املعهد  من  بري�صنجر  كليمن�ص  وقدم 

»احلّيز  مبادرة  وا�صنطن  يف   )IFPRI( الغذائية  ال�صيا�صات 

العربي« )Arab Spatial( الهادفة اإىل توفري معلومات اأف�صل 

اأطل�صًا  العربي  احليز  ويت�صمن  املنطقة.  يف  اأف�صل  حلياة 

ويتيح  والتغذوي.  الغذائي  لالأمن   )blog( ومدونة  تفاعليًا 

وحتاليل  بيانية  ور�صوم  خرائط  اإعداد  للم�صتخدمني  الأطل�ص 

وتقدم  الأفراد.  لدى  الناجم  الغذائي  والو�صع  الغذاء  لتوافر 

املدونة اآراء اخلرباء وتوفر منربًا لتبادل املعلومات املثبتة.

لتعزيز  اإيكاردا  م�صروع  مدير  هليلة،  حبيب  الدكتور  وتكلم 

يركز  الذي  امل�صروع  عن  العربية،  البلدان  يف  الغذائي  الأمن 

وي�صمل  والغالل  القمح  اإنتاج  حت�صني  على  الأوىل  بالدرجة 

واملثبتة،  املح�صنة  التقنيات  ن�صر  هي:  رئي�صية  اأن�صطة  ثالثة 

والأبحاث التطبيقية، وبناء قدرة الربامج الوطنية مبا يف ذلك 

تدريب الباحثني الزراعيني ال�صباب. ومت التنفيذ يف 14 موقعًا 

والعراق  والأردن  �صورية  هي  عربية  بلدان  ت�صعة  يف  جتريبيًا 

وم�صر وتون�ص واجلزائر واملغرب وال�صودان واليمن. واأظهرت 

النتائج ارتفاعًا يف الغالل مبعدل 27 يف املئة.

بحوث  برنامج  مدير  امل�صحان،  عودة  الدكتور  وحدد 

البادية يف املركز الوطني للبحوث والتطوير يف الأردن، �صبل 

تعزيز اإنتاجية الأرا�صي الهام�صية يف البادية الأردنية. ومن 

اأهمها ترويج ممار�صات ال�صتخدام الكفوء للموارد الطبيعية، 

الإنتاج  على  وت�صجيعهم  للمزارعني  اخلدمات  وتوفري 

الع�صوي املطلوب يف ال�صوق، وتطوير دور الن�صاء الريفيات، 

ل�صتخدامات  خطة  وو�صع  املنتجات،  ت�صويق  وحت�صني 

الأرا�صي وقاعدة بيانات جلميع املناطق يف البادية.
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آراء املشاركين يف املؤتمر
اىل  اأتطلع  عظيمان.  وموؤمتر  تقرير 

انعقاد موؤمتر »اأفد« الثامن.

د. اأمين اأبو حديد

وزير الزراعة ال�شابق، م�رض

دائم،  لـ»اأفد«  دعمي  ممتاز.  موؤمتر 

بني  للتعاون  �صمويل  مثال  فاملنتدى 

ومتعدد  الأثر  بعيد  العربية،  الدول 

امل�صتدامة  التنمية  اأ�صا�صيات  يف  الأبعاد 

التي هي مفتاح رفاه ال�صعوب.

خورخي األفاريز فوينتي�س

�شفري املك�شيك يف م�رض والأردن و�شورية

جتربة  »اأفد«  فريق  مع  العمل  كان 

احلدود.  اأبعد  اإىل  ومثمرة  جمزية 

والناجح  الرائع  احلدث  هذا  على  اأهنئكم 

الأ�صتاذ  واأ�صكر  عّمان.  يف  نا  �صمَّ الذي 

القديرة  قيادته  على  �صعب  جنيب 

اإىل  الو�صول  دعم  التزامه  يف  لـ»اأفد« 

بيئة وتنمية اأف�صل يف البلدان العربية.

د. حممود ال�ضلح

املدير العام، اإيكاردا

الإ�صكوا  فريق  عن  نيابة  اأ�صكركم 

يومني  خالل  »اأفد«  قام  لقد  باأ�صره. 

جدي  نقا�ص  بقيادة  عّمان  يف  واأكرث 

م�صاألة  حول  الأطراف  ومتعدد  مفتوح 

اأنني  واأعتقد  للمنطقة.  اأولوية  ذات 

بتقدير  امل�صاركني  جميع  راأي  عن  اأعرب 

نعمل  و�صوف  بذلتموها.  التي  اجلهود 

والر�صائل  الدرو�ص  من  ال�صتفادة  على 

اىل  وحتويلها  املوؤمتر  عن  الناجتة 

اإجراءات ملمو�صة.

د. ندمي خوري

نائب الأمني التنفيذي، الإ�شكوا

ملوؤمتر  املدوي  النجاح  على  اأهنئكم 

الفر�صة  اإتاحة  على  واأ�صكركم  »اأفد«. 

ون�صاهم  امل�صاركني  من  نتعلم  كي  لنا 

الفاو  تعاون  تقوية  اىل  واأتطلع  بعملنا. 

مع »اأفد« يف جميع املجالت امل�صرتكة.

عبدال�ضالم ولد اأحمد

 املدير العام امل�شاعد واملمثل الإقليمي

يف ال�رضق الأدنى و�شمال اأفريقيا، الفاو

»اأفد«  موؤمتر  يف  مب�صاركتي  �صعدت 

واأ�صكر  الغذائي.  الأمن  حول  ال�صابع 

على  »اأفد«  يف  العاملني  جميع 

احلدث  جعلت  التي  املميزة  جهودهم 

لكل  مفيدة  نتائج  له  و�صتكون  مميزًا 

العرب.

د. عادل ب�ضناق

رئي�ض جمل�ض الإدارة، �رضكة خدمات املياه  

والبيئة )مويا ب�شناق(، ال�شعودية

ملبادرتكم  �صكرًا  جدًا.  ناجح  موؤمتر 

تو�صيات  و�صعنا  لقد  اجلامعة. 

الإلكرتوين  موقعنا  على  »اأفد«  موؤمتر 

بالإنكليزية والعربية.

كليمن�س بري�ضنجر

 املعهد الدويل لبحوث ال�شيا�شات 

الغذائية )IFPRI(، وا�شنطن

جدًا  م�صرورًا  كان  معه  حتدثت  من  كل 

وبح�صيلته.  للموؤمتر  املمتاز  بالتنظيم 

واأنا على يقني اأنه �صي�صيف اىل اجلهود 

لقد  اجلائعة.  الأفواه  لإطعام  املبذولة 

هذا  يف  املوؤمتر  هذا  اىل  بحاجة  فعاًل  كنا 

الوقت. �صكرًا »اأفد«.

د. حممود دويري

اأ�شتاذ يف اجلامعة الأردنية

وزير الزراعة ال�شابق، الأردن

الكثري  تعلمنا  لقد  وناجح.  موؤثر  حدث 

العربية،  املنطقة  يف  الغذائي  الأمن  عن 

ال�صروري  التحول  يف  ن�صاعد  اأن  ونود 

اإىل زراعة اأكرث اإنتاجية وا�صتدامة.

لوكا�س �ضيمونز

 New Foresight  رئي�ض وموؤ�ش�ض

ال�شت�شارية يف ال�شتدامة الزراعية، هولندا

ال�صامية  املندوبية  عن  ونيابة  با�صمي 

اأقدم  املغربية  اململكة  يف  للتخطيط 

لنا  دعوتكم  على  وال�صكر  التحية  لكم 

للم�صاركة يف اأ�صغال هذا املوؤمتر الكبري، 

التي  وال�صيافة  ال�صتقبال  حفاوة  وعلى 

عّمان.  يف  وجودنا  طوال  تلقيناها 

اأجل  من  تعاوننا  يف  ن�صتمر  اأن  نتمنى 

م�صلحة �صعوبنا العربية.

د. �ضعيد �ضغري زروايل

رئي�ض ق�شم الربامج الفالحية والتنمية 

القروية، املندوبية ال�شامية للتخطيط، املغرب

بني  التالزمية  العالقة  مناق�صات 

والقت�صاديات  والغذاء،  والطاقة  املياه 

الغذاء  اإنتاج  توجه  التي  وال�صيا�صات 

يف  خ�صو�صًا  وا�صتهالكه،  به  والجتار 

كانت  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول 

م�صتوى  وولدت  حقًا  لالعجاب  مثرية 

اجلمهور.  وم�صاركة  النقا�ص  من  رفيعًا 

اأ�صكر فريق »اأفد« املحرتف واملتفاين الذي 

من دونه ملا كانت هذه املناق�صة ممكنة.

رىل جمدلين

مديرة ق�شم التنمية امل�شتدامة والإنتاج، الإ�شكوا

حدث هام وَمْعلم بارز يف تنظيم املوؤمترات.

د. فوؤاد ح�ضوة

اأ�شتاذ امليكروبيولوجيا والبيوتكنولوجيا

اجلامعة اللبنانية الأمريكية

اأعني هنا  العقيمة مبعظمها يف لبنان،  ال�ضيا�ضة  اأف�ضل �ضيء، وبعيداً عن 

املنتدى  اأعمال ودرا�ضات  اليومي، متابعة  ال�ضيا�ضي  ال�ضجال  اأو  الرئا�ضيات 

العربي للبيئة والتنمية الذي يرتاأ�ضه الأ�ضتاذ جنيب �ضعب.

الت�ضحر،  املائية،  املوارد  تراجع  م�ضكلة  العربي،  الغذائي  الأمن  اآفاق  اأعني 

الزيادات ال�ضكانية، وغريها من امل�ضاكل.

لال�ضتفادة  ـ  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  ـ  املنرب  هذا  مبتابعة  اأن�ضح 

حول م�ضتقبل العامل العربي ونحن يف قلبه.

وليد جنبالط نائب لبناين، عرب »تويرت«



79چهللايناير/فرباير  2015

معرض املسؤولية البيئية
قدمت الهيئات وال�ضركات الراعية للموؤمتر براجمها يف امل�ضوؤولية البيئية يف 

معر�س رافق موؤمتر »اأفد«. وقد �ضارك فيه: هيئة البيئة ـ اأبوظبي، جامعة 

الكازار/ الهالل،  العلمي، برتوفاك، نفط  للتقدم  الكويت  البرتاء، موؤ�ض�ضة 

غايا للطاقة، اأفريدا لإدارة النفايات، اأرامك�س. 

رمت بعزمية  لقاء ناجح وحافل. لقد ح�صَّ

�صكرًا  يانعة.  ثماره  واأتت  لعقده  اأكيدة 

لدعوتي للم�صاركة يف هذا الن�صاط الهام 

الذي هو يف �صلب اهتماماتنا.

نهله حول

عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية

اجلامعة الأمريكية يف بريوت

اللقاء  اإىل  اأتطلع  امل�صتوى.  رفيع  موؤمتر 

بكم جمددًا.

جاد ا�ضحق

 املدير العام

معهد الأبحاث التطبيقية )اأريج(، القد�ض

»اأفد«  يف  اأمثالكم  املميزون  وحدهم 

مميزة  نتاجات  حتقيق  على  قادرون 

مثل تقرير وموؤمتر الأمن الغذائي.

د. عودة امل�ضحان

مدير برامج بحوث البادية

املركز الوطني للبحث والتطوير، الأردن

لنا  الفر�صة  اإتاحة  على  ن�صكركم 

موؤمتر  متمرنني.  كطالب  للم�صاركة 

لنا  يحمِّ الغذائي  الأمن  حول  »افد« 

التحديات  ملواجهة  كبرية  م�صوؤولية 

م�صتدام  عربي  م�صتقبل  اىل  والتحول 

واآمن بيئيًا. 

حممد مرت�ضى

منتدى قادة  امل�شتقبل البيئيني

»القادة  بجل�صات  كثريًا  تاأثرت 

لالأبحاث  اأن  تظهر  التي  ال�صباب«، 

م�صرقًا  م�صتقباًل  والأعمال  والتطوير 

اأن  »يونيب«  يف  وي�صرنا  املنطقة.  يف 

ال�صباب  القادة  هوؤلء  بع�ص  مع  ننخرط 

يف  البتكار  حول  به  نقوم  برنامج  يف 

التنمية امل�صتدامة.

ميالين هات�ضن�ضون

 م�شوؤولة برامج

مكتب »يونيب« الإقليمي لغرب اآ�شيا

اعتدنا على ال�صدارة من »اأفد«. متيزكم 

التفا�صيل  باأدق  واهتمامكم  الدائم 

وخرباء  �صحافيني  من  اجلميع  جعل 

واأكادمييني يحر�صون على امل�صاركة يف 

قدرة  تفوق  التنظيمية  قدرتكم  املوؤمتر. 

بع�ص احلكومات يف منطقتنا.

طارق احلميدي

�شحايف، �شحيفة »الراأي«، الأردن

اجلديد،  القدمي  �صديقي  جنيب،  �صكرًا 

لالأفكار  �صدركم  �صعة  على  خا�صة 

اأمتنى  طرحناها.  التي  واملداخالت 

التهمي�ص  رفع  يف  معًا  ن�صاهم  اأن 

ممثلي  �صماع  باأهمية  وال�صتهانة 

التي  املكانة  اىل  للو�صول  �صعوبنا 

ن�صتحقها بني الأمم.

رزان زعيرت

 املديرة العامة

»العربية حلماية الطبيعة«، الأردن

املوؤمتر  هذا  تنظيم  على  نهنئكم 

معتاد.  هو  ما  كل  فاق  الذي  الرائع 

عدد  وكان  مده�صة،  املناق�صات  كانت 

امل�صاركني مثريًا لالإعجاب.

هاندرن نعمان

 املدير العام، منظمة اخل�رض

الأوروبية الكرد�شتانية، الرنوج

موؤمتر ناجح وحدث مميز. تنظيم جيد 

جدًا وح�صور رائع.

م�ضطفى نا�ضرالدين

 مدير الربامج واخلدمات التقنية

اجلمعية العربية ملرافق املياه، الأردن

املوؤمتر،  يف  ا�صت�صافتنا  على  ن�صكركم 

املهمة  الفعاليات  هذه  متابعتكم  ونثّمن 

على ال�صعيدين الوطني والإقليمي.

ماهر حمدان

بلدية العبيدية ـ  بيت حلم، فل�شطني

نادي  اإىل  لن�صمامي  جدًا  �صعيدة  اأنا 

»اأفد« لالإعالم.

فاطمة يا�ضني

�شحافية، �شحيفة »املغربية«، املغرب

ن�صكركم على اتاحة الفر�صة لنا لتغطية 

عاملنا  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  وفهم 

جدد.  زمالء  مع  والتوا�صل  العربي 

�صنحر�ص على اأن نعمل يدًا بيد لن�صاهم 

يف توعية الراأي العام العربي ودفعه اىل 

التحرك قبل فوات الأوان.

مي �ضايغ

 حمررة الأخبار الدولية

�شحيفة »اجلمهورية«، لبنان

فريق »اأفد« اأهل ثقة وخربة ومتيز على 

اأ�صكركم  والإن�صاين.  املهني  امل�صتوى 

ولقاء  املوؤمتر  يف  امل�صاركة  فر�صة  على 

جمموعة من ال�صحافيني املميزين.

منال العي�ضوي

�شحيفة »اليوم ال�شابع«، م�رض
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مارك بريغ

كان  مما  كثريًا  اأقل  حاليًا  الألب  جبال  ماعز  يزن 

وبح�سب  الع�سرين.  القرن  ثمانينات  يف  يزن 

اأن  يبدو  الربيطانية،  دورهام  جامعة  اأجرتها  جديدة  درا�سة 

حجمه يتناق�ص ب�سبب التغريات املناخية.

على  احلرارة  درجة  تغري  تاأثريات  الباحثون  در�ص  فقد 

خالل  اجلبلي،  املاعز  من  نوع  وهو  الألبي،  ال�ساموا  حجم 

�سغاره  اأن  اكت�سافهم  لدى  وُده�سوا  املا�سية.  عامًا  الثالثني 

يف  ذاته  بالعمر  �سغار  من  املئة  يف   25 بنحو  اأقل  حاليًا  تزن 

ثمانينات القرن الع�سرين.

خالل ال�سنوات الأخرية، مت حتديد انخفا�سات يف اأحجام 

املناخ،  اإىل تغري  اأنواع عديدة من احليوانات، ُعزيت  اأج�سام 

مبا يف ذلك اأ�سماك وطيور وثدييات. لكن الباحثني يقولون 

�سرعته  حيث  من  مده�ص  ال�ساموا  حجم  يف  النخفا�ص  اإن 

الشاموا
تخسر وزنها

مع تغير املناخ
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ال�شاموا الألبي

ومقداره. ويرى الباحث الرئي�سي الدكتور توم ما�سون، من 

ينذر  ذلك  اأن  دورهام،  جامعة  يف  البيوطبية  العلوم  معهد 

مب�ساكل حقيقية لبقاء هذه احليوانات.

اأوزان ال�ساموا على مدى  دقق فريق البحث يف �سجالت 

عقود، قدمها �سيادون يف جبال الألب الإيطالية. واكت�سفوا 

عالقة وثيقة بني انخفا�سات الوزن وارتفاع معدلت احلرارة 

درجات   4 اىل   3 اأدفاأ  اأ�سبحت  حيث  الدرا�سة،  منطقة  يف 

مئوية خالل �سنوات الدرا�سة الثالثني.

على  يوؤثـر  احلرارة  درجات  ارتفـاع  اأن  الفريق  يعتقد 

اإن  ويلي�ص  �ستيفن  الدكـتور  الباحث  وقـال  ال�ساموا.  �سلوك 

اأطول  مدة  فريتاح  احلارة،  الفرتات  مع  يتكيف  املاعز  هذا 

ويبحث عن الطعام وقتـًا  اأقـل، وهذا قد يحّد من حجمه اأكرث 

مما تفعل نوعية النباتات التي ياأكلها. 

اأدى تغري املناخ اإىل تغريات مماثلة  ر ويلي�ص: »اإذا  وحذَّ

ف�ستكون  اأج�سامها،  واأحجام  الأليفة  املوا�سي  �سلوكيات  يف 

لذلك تاأثريات على الإنتاجية الغذائية خالل العقود املقبلة«.

امل�ستقبـل  يف  ال�سـامـوا  حمنـة  اأن  البـاحثـون  ويرى 

لي�ست وا�سحـة.

�سغار  ج�سم  »كتلة  �ستيفنز:  فيليب  الدكتور  واأو�سح 

ف�سول  يف  ال�سمود  على  لقدرتها  حا�سم  عامل  احليوانات 

تغري  توازن  على  م�سريها  يتوقف  و�سوف  القا�سية.  ال�ستاء 

املناخ بني الف�سول يف امل�ستقبل«.

نتيجة  هو  اجل�سم  حجم  انخفا�ص  اأن  الدرا�سة  تفرت�ص 

تغري املناخ وكثافة اأعداد احليوانات. ويرى الباحثون اأنه قد 

مما  اأدنى  بكثافة  ال�ساموا  اأعداد  اإبقاء  ال�سروري  من  يكون 

هي حاليًا، رمبا من خالل تعديالت يف اأنظمة �سيدها. وقال 

املناخ  تاأثري  درا�سة  نوا�سل  اأن  املهم  »من  ما�سون:  الدكتور 

ميكن  اجل�سم  حجم  يف  فالتغريات  ال�ساموا.  مثل  اأنواع  يف 

انهيار  مثل  مقبلة،  اأ�سواأ  لتاأثريات  مبكـرًا  انـذارًا  تكون  اأن 

■ الأعداد«. 

تغير املناخ
يخلّ بمواعيد 
تلقيح األزهار
اأظهرت درا�سة علمية للمرة الأوىل يف 

ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2014 اأن تغري 

املناخ قد يهدد تلقيح الأزهار، وبالتايل 

يهدد الإنتاج الغذائي العاملي.

فقد ا�ستندت الدكتورة كارن روبرت 

وفريقها البحثي يف حدائق كيو امللكية 

وجامعة اإي�ست اأنغليا يف بريطانيا، 

اىل جمموعة من الدرا�سات احلديثة 

وال�سجالت القدمية وبيانات النحالني 

التي يعود تاريخها اىل العام 1848. 

وتركز البحث على الأوركيديا العنكبوتية ونحل »مايرن« الذي تعتمد عليه لتتكاثر. 

وت�سبه هذه الأوركيديا اأنثى نحل مايرن، وتطلق الفريومون اجلن�سي نف�سه الذي 

تطلقه اأنثى هذا النحل، ما يغري الذكر باإقامة »ات�سال جن�سي وهمي« معها، وهذا 

يوؤدي اىل تلقيحها.

اأظهر حتليل البيانات ومقارنتها مب�سوحات حديثة اأن الأوركيديا باتت تتفتح يف 

وقت اأبكر ب�سبب الحرتار العاملي، فهي تزهر مبكرة �ستة اأيام يف مقابل كل زيادة من 

درجة مئوية يف حرارة الربيع. لكن الأثر على ذكور النحل كان اأكرب، اإذ اأنها ت�سل 

اىل مرحلة البلوغ مبكرة ت�سعة اأيام. اأما اإناث النحل التي ت�سل عادة اإىل مرحلة 

البلوغ بعد الذكور فهي تبلغ مبكرة 15 يومًا. وهذا يقلل من احتمال قيام ذكور النحل 

بزيارة زهور الأوركيديا ملمار�سة تلقيح كاذب.

تقول روبرت اإن هذا النموذج على مفعول تغري املناخ يف الخالل مبواعيد التلقيح 

ينبه اإىل خطر كامن على اإنتاج الغذاء يف العامل. فثالثة اأرباع املحا�سيل الغذائية 

تعتمد على التلقيح، لي�ص فقط بوا�سطة النحل، بل بوا�سطة ح�سرات اأخرى عانت 

اأي�سًا يف العقود املا�سية من الأمرا�ص واملبيدات وخ�سارة املوائل املزهرة. 

يواجه ماعز الشاموا  
يف جبال األلب 

مشاكل مصيرية 
مع ارتفاع درجات 

الحرارة

الأوركيديا العنكبوتية
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طريق الشمس
فيليب �أولترمان   )اأم�سرتدام(

كرومني  �ساحيتي  يربط  الذي  الدراجات  م�سار 

الهولندية  للعا�سمة  املجاورتني  وفرمرفري 

املدار�ص  تالميذ  من  دّراج   2000 نحو  يوميًا  يرتاده  اأم�سرتدام 

الثاين  ت�سرين  يف  لكن  اأعمالهم.  اىل  املتوجهني  واملوظفني 

)نوفمرب( 2014، اكت�سب امل�سار يف كرومني قيمة م�ساعفة، 

اأول طريق عامة يف العامل  اإذ حتول جزء منه بطول 70 مرتًا 

ر�سفت بالقطات �سم�سية.

ماليني  اأربعة  )نحو  يورو  ماليني  ثالثة  امل�سروع  كلف 

دولر( اأمنت معظمها ال�سلطة املحلية. وا�ستمل على �سفني 

من خاليا �سم�سية م�سنوعة من ال�سيليكون البلوري ومثبتة 

ى.  املق�سّ الزجاج  من  �سفافة  �سبه  بطبقة  ومغطاة  باخلر�سانة 

ومت طالوؤها مبادة غري ل�سقة كي تكرج املياه عنها ول تلت�سق 

الأمطار  تتوىل  بحيث  طفيفًا  انحدارًا  واأعطيت  الوحول،  بها 

ما  نظيفًا،  امل�سار  �سطح  فيبقى  عنها  والرتاب  الغبار  اإزالة 

ي�سمن له تعر�سًا اأق�سى لأ�سعة ال�سم�ص.

واإذ يتعذر توجيه امل�سار بال�سكل الأمثل ملواجهة ال�سم�ص، 

تلك  من  املئة  يف   30 بنحو  اأقل  كهرباء  تنتج  الالقطات  فان 

التي تركب على �سطوح املباين مواجهة للجنوب. وت�ستعمل 

الكهرباء املنتجة لإنارة الطريق. 

وعندما ميتد امل�سار ليغطي مئة مرت �سنة 2016، يتوقع اأن 

مسار للدراجات 
الهوائية 

قرب العاصمة 
الهولندية 

مرصوف بخاليا 
شمسية محميّة 

تولد كهرباء 
إلنارة الطريق 
وتشغيل ثالثة 

منازل
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�سوؤال  هذا  الكهرباء؟  لتوليد  حمطات  ال�سريعة  الطرق  ت�سبح  هل 

املتحدة  الوليات  ففي  عليه.  الإجابة  �سغرية  اأمريكية  �سركة  حتاول 

طرق �سريعة يزيد طولها على 250 األف كيلومرت، ولدى املهند�سني 

�سا  �سكوت وجويل برو�سو فكرة لتحويلها اىل مولدات للكهرباء. واأ�سّ

لذلك �سركة �سمياها Solar Roadways اأي الطرق ال�سم�سية.

يريد الزوجان تغطية اإ�سمنت واأ�سفلت الطرق ال�سريعة بالقطات 

ال�سيارات  بطاريات  وت�سحن  الثلوج  وتذيب  الكهرباء  تولد  �سم�سية 

الكهربائية. وقد ابتكرا لقطات �سدا�سية ال�سكل هي عبارة عن خاليا 

ال�سم�سية  الطاقة  حتول  املتني،  الزجاج  من  لوحني  بني  �سم�سية 

يف  تخزينها  اأو  العامة  ال�سبكة  اإىل  مبا�سرة  نقلها  ميكن  كهرباء  اىل 

بطاريات.

�ساهمت وزارة النقل الأمريكية يف امل�سروع مببلغ 850 األف دولر. 

وح�سلت ال�سركة على متويل من اجلمهور بقيمة مليوين دولر عن 

التوا�سل  و�سائل  على  وا�سعًا  انت�سارًا  �سهد  فيديو  �سريط  بث  طريق 

هبة  تاأمني  اإىل  اإيداهو  ولية  يف  جتاري  مركز  وي�سعى  الجتماعي. 

ال�سريعة  الطرق  اإدارة  وتربعت  اأر�سه.  يف  الفكرة  لختبار  احتادية 

تولد  �سم�سية  لطريق  اأويل  منــوذج  لبناء  �سخية  بهبة  الفدرالية 

القت�سادية   LED م�سابيح  بوا�سطة  لياًل  ال�ساءة  وتوفر  الكهرباء 

وتذيب الثلوج خالل اأ�سهر ال�ستاء يف املناطق ال�سمالية الباردة.

اأن  قبل  الوقت  بع�ص  انق�ساء  من  بد  ل  لكن  ثورية،  فكرة  اإنها 

من  بد  فال  حقيقة.  ال�سم�سية  الطرق  هذه  على  القيادة  ت�سبح 

اأخرى  عوامل  وتاأثري  �سيانتها  وتدابري  متانتها  من  للتاأكد  اختبارها 

الأموال  اإن  للفكرة  املتحم�سون  ويقول  الالقطات.  على  الطق�ص  مثل 

متوافرة، فميزانية احلكومة الحتادية ل�سيانة الطرق واجل�سور يف 

اأنحاء الوليات املتحدة ل�سنة 2014 بلغت 38 بليون دولر.

اإذا مت  اأنه  توؤكد �سركة »�سولر رودويز« على موقعها الإلكرتوين 

حتويل جميع الطرق يف الوليات املتحدة اإىل طرق �سم�سية، ف�سوف 

وتخف�ص  حاليًا  البالد  ت�ستهلكها  التي  الكهرباء  اأ�سعاف  ثالثة  تولد 

انبعاثات غازات الدفيئة بن�سبة 75 يف املئة.

هل تصبح الطرق مولّدات كهرباء؟

ينتج كهرباء كافية لت�سغيل ثالثة منازل.

هولندا،  يف   TNO التطبيقية  العلمية  الأبحاث  معهد 

الذي طور فكرة م�سار الدراجات ال�سم�سي، يوؤكد اأن اإمكاناتها 

من  املئة  يف   20 تعديل  ميكن  اإذ  هنا.  تتوقف  ل  امل�ستقبلية 

كيلومرت،  األف   140 الإجمايل  طولها  يبلغ  التي  البالد،  طرق 

اإ�سارات  اإ�ساءة  من  ال�ستعمالت،  لكل  ت�سلح  كهرباء  لتوليد 

ال�سري اإىل �سحن ال�سيارات الكهربائية. وقد اأثبتت الختبارات 

مثل  ثقيلة  مركبات  وزن  تتحمل  ال�سم�سية  الالقطات  اأن 

اجلرارات وال�ساحنات.

لقد اأ�سبحت كرومني املجتمع الأول يف العامل الذي ميتلك 

■ طريقًا �سم�سية يرتادها النا�ص. 

�شكوت وجويل برو�شو اأمام الأر�شية ال�شم�شية

ملوقف ال�شيارات اأمام منزلهما

دّراجون على امل�شار ال�شم�شي

يف �شاحية كرومني
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البيئة  اإن�سائيات  هوليوود  جنوم  كبار  بع�ص  جتاوز 

ة. ليج�سدوا ما تقدمه الأر�ص للب�سرّية العاقَّ

 Conservation منظمة  من  مبادرة  تتكلم«  »الطبيعة 

اىل  بحاجة  لي�ست  »الطبيعة  �سعار  حتت   International
النا�ص، النا�ص بحاجة اىل الطبيعة«. وذلك يف �سل�سلة اأفالم 

النظام  من  جزء  اإىل  منها  كل  ويتطرق  تباعًا  تنتج  ق�سرية 

الإيكولوجي العاملي ب�سوت جنم �سينمائي �سهري.

ب�سوت  ــص«  الأر� »اأّمنا  ممثلة  روبرت�ص  جوليا  تقول 

واأنــا  منكم،  ــرب  اأك كائنات  اأطعمت  ــا  »اأن مهيب:  ــولذي  ف

ل  اأنتم،  م�سريكم  تقرر  اأعمالكم  منكم.  اأكرب  كائنات  عت  جوَّ

م�سريي«.

فيبدو  »املحيط«،  دور  ميثل  الذي  فورد،  هاري�سون  اأما 

لهم  مدينًا  ل�ست  »الب�سر؟  متوّعدًا:  ويقول  غ�سبًا،  الأكرث 

اأن  دائمـًا  ميكنني  لكن  ياأخذون.  وهم  اأعطي،  اأنا  ب�سيء. 

اأن  مني  ويتوقعون  يل  ال�سم  ون  يد�سّ هم  اأعطي.  ما  ا�سرتد 

بكامله،  الكوكب  هذا  اأغطي  كنت  املا�سي  يف  اأطعمهم. 

وميكنني اأن اأغطيه جمددًا. هذا كل ما اأريد اأن اأقوله«.

ب�سخرية  املطر«  »غابة  دور  �سباي�سي  كيفني  ــوؤدي  وي

لذعة: »الب�سر اأذكياء جدًا، اأدمغة كبرية واأ�سابع ت�سري دائمًا 

فلماذا  مذهلة،  اأ�سياء  ي�سنعون  كيف  يعرفون  هم  بالتهام. 

اأ�سجار؟  اإىل  اأدغال؟  اإىل  مثلي؟  دهرية  غابة  اىل  يحتاجون 

ح�سنًا، هم يتنف�سون الهواء، واأنا اأ�سنع الهواء. هل فكروا يف 

ذلك؟ بوّدي اأن اأرى ب�سرًا ي�سنعون الهواء«.

الطبقة  تلك  »الرتبة«،  ب�سوت  نورتون  اإدوارد  ويتكم 

الرقيقة التي توفر الغـذاء للعامل: »من دوين ل حيـاة للب�سر. 

اأتطاير  مفتتة،  موجوعة،  اأنا  كقذارة.  تعاملونني  لكنكم 

هبـاًء. هـل تهتمون لذلك؟ اأنا اأحتول اإىل غبار«.

تطلق  زمالئها  ومثل  »املياه«،  دور  كروز  بنيلوبي  ومتثل 

الكثري  يوجد  ل  لكن  الب�سر،  به  ي�ستخّف  �سيء  »اأنا  حتذيرًا: 

اأكرث واأكرث كل يوم«. وتت�ساءل:  مني، يف حني يوجد منهم 

»هل ي�سنون حروبًا ب�سببي مثلما يفعلون اإزاء كل �سيء اآخر؟ 

هذا خيار، لكنه لي�ص اخليار الوحيد«.

»اأنا  نيونغو،  لوبيتا  ب�سوت  الزهرة  تقول  جميلة«،  »اأنا 

النا�ص  لكن  مني.  تاأتي  حبة  وكل  ثمرة  فكل  النا�ص،  اأطعم 

ي�ستخّفون بقدرة زهرة جميلة �سغرية«.

�سومـرهالدر:  اإيان  ب�سوت  املرجانية  ال�سعاب  وتنطق 

»اأنا اأكرب �سيء حي على هذا الكوكب. اأنا ح�سانة البحر. ربع 

ال�سعاب »م�سنع  اأن هذه  البحرية تعتمد علي«. ومع  احلياة 

واملتفجرات  بال�سموم  عليها  يق�سون  فهم  للب�سر«،  بروتني 

ورفع درجة احلرارة، فت�سرخ: »توقفوا عن قتلي!«

منذ  هنا  »اأنا  املعّمرة:  الأ�سجار  غابة  هو  ردفورد  روبرت 

القدم، وقد �سهدت على كل �سيء. عندما جاء الب�سر انفتحت 

فقط،  لهم  كاأنهـا  الأر�ص  ي�ستغلـون  انهم  اجلحيم.  اأبواب 

»اإن  �سغرية:  ل�سجرة  ويقول  اإ�سافيـًا«.  كوكبـًا  لديهم  وكاأن 

مل يفهموا اأنهم جزء من الطبيعة ل جمرد م�ستغلني لها، فقد 

ل يكونون هنا عندما تكربين«.

ميكن م�ساهدة الأفالم الق�سرية على املوقع الإلكرتوين:

■  www.natureisspeaking.org  

سلسلة أفالم 
قصيرة تحذر 
من عواقب 

انتهاك األرض 
ومواردها

من اليمني:  جوليا روبرت�س، هاري�شون فورد، كيفني �شباي�شي، اإدوارد نورتون

بنيلوبي كروز، لوبيتا نيونغو، اإيان �شومرهالدر، روبرت ردفورد

أصوات الطبيعة
نجوم هوليوود
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�ستيفن مي�سنجر )دلهي(

جمتمعًا  قريب  وقت  حتى  رامديجي  قرية  كانت 

زراعيًا نا�سطًا داخل حممية تادوبا اأندهاري للنمور 

تعّج  ال�سكان،  من  متامًا  خالية  الآن  لكنها  الهند.  و�سط  يف 

طرقاتها وحقولها بحياة من نوع اآخر.

الربية،  احلياة  مع  الن�سان  �سراع  لتخفيف  م�سعى  يف 

داخل  تعي�ص  التي  املجتمعات  الهندية  احلكومة  ت�سجع 

اأخرى  اأماكن  اإىل  النتقال  على  حولها  اأو  طبيعية  حمميات 

رامديجي  يف  ح�سل  ما  وهذا  ال�سلمي.  التعاي�ص  اأجل  من 

على  اأ�سرة   200 وافقت  بعدما   ،2013 )�سبتمرب(  اأيلول  يف 

قبول حوافز مالية لالنتقال اإىل خارج حدود املحمية، خملية 

الأر�ص كي ت�سرتدها احلياة الربية.

خلت القرية متامًا من ال�سكان. ولكن مل مي�ص وقت طويل 

حتى امتالأت من جديد ب�سكان اآخرين، واأ�سبحت توؤوي الآن 

قطعانًا من ثريان البي�سون والغزلن واخلنازير الربية، ترعى 

يف املروج التي كانت اأرا�سي زراعية ومزارع لالأبقار.

كانت  لأنها  القرويون  عاداها  التي  املفرت�سة،  احليوانات 

و�سوهد  رامديجي.  اإىل  اأي�سًا  تعود  بداأت  موا�سيهم،  تقتل 

منر يطوف يف القرية اخلالية، متحررًا من ال�سراعات املميتة 

مع الب�سر، الذين دفعوا هذا النوع اىل فئة احليوانات املعر�سة 

خلطر النقرا�ص.

لتحل  بكاملها  ُتخلى  التي  الأوىل  القرية  لي�ست  هذه 

جمموعة   100 نحو  انتقلت  الهند،  اأنحاء  ففي  فيها.  الطبيعة 

�سكانية طوعًا لتو�سيع حمميات النمور، على اأن حتذو حذوها 

ع�سرات املجموعات الأخرى خالل ال�سنوات املقبلة.

اأر�ص  �سكل  يف  وجوائز  تعوي�سات  القريون  ويعطى 

وموا�ص ومبالغ نقدية.

تروي�ص  على  القدرة  يف  الب�سرية  براعتنا  ت�ساهى  ل  قد 

الأر�ص  �سكان  يكافح  واإذ  اأهدافنا.  لتحقيق  الربية  الأرا�سي 

فان  نخلفها،  التي  املدمرة  الآثار  اأوزار  حتت  للبقاء  الآخرون 

قد  للطبيعة  جمال  واإف�ساح  اأي�سًا  ال�سفقة  على  الن�سان  قدرة 

■ تكون اأعظم ميزة له على الطالق.  

البرِّية تستعيد
قرية هندية

ال�شورة:

منر بنغايل يف حممية

تادوبا اأندهاري املجاورة

لقرية رامديجي

إذا زرت قرية رامديجي يومًا فلن تجد فيها بشرًا 

بل قد تصادف ثيران البيسون واأليائل والخنازير البرية

وربما صادفت نمرًا بنغاليًا نادرًا
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سيارات خضراء

»ميكروكاب فان« الهيدروجينيةسيارة وقودها املاء املالح

روتردام مدينة السيارات الكهربائية

�سيارة  الأملانية  �سيل«  »نانوفلو  �سركة  اأطلقت 

التي  الكهربائية   Quant e-Sportlimousine
ت�سيرَّ باملاء املالح بدًل من الوقود.

لها  النانوي«.  »التدفق  بتقنية  ال�سيارة  تعمل 

الو�سول  من  ميكنها  ح�سانًا   920 بقوة  حمرك 

 3 خالل  ال�ساعة  يف  كيلومرتًا   160 �سرعة  اإىل 

كيلومرتًا   350 الق�سوى  �سرعتها  وتبلغ  ث��وان. 

 2.2 وعر�سها  اأمتار،   5.25 طولها  ال�ساعة.  يف 

باأربعة  مزودة  وهي  جمنحان.  بابان  ولها  مرت، 

�سعة  تبلغ  »وقود«  وخزاين  كهربائية،  حمركات 

الواحد منهما 200 ليرت من املاء املالح، وميكنهما 

بالتعبئة  كيلومرت   600 اىل  ت�سل  م�سافة  تغطية 

الواحدة.

جتاريًا،  ال�سيارة  طرح  موعد  عن  الك�سف  يتم  مل 

اأن  يتوقعون  خرباء  اأن  اإل  البيع،  �سعر  عن  ول 

يتجاوز �سعرها مليون دولر.

املعهد  �سيارة  عن  اأبوظبي  يف  ال�ستار  اأزيح 

يف  الإم��ارات  دول��ة  �ستمثل  التي  البرتويل 

بالطاقة  العاملة  لل�سيارات  اأبوظبي  �سباق 

كانون  و22   19 بني  يقام  الذي  ال�سم�سية، 

اأدن���وك  ب��رع��اي��ة   2015 )ي��ن��اي��ر(  ال��ث��اين 

اأ�سبوع  مع  تزامنًا  »م�سدر«  وا�ست�سافة 

اأبوظبي لال�ستدامة.

ويتناف�س فريق املعهد ب�سيارته مع 20 فريقًا 

 1200 مل�سافة  ميتد  الذي  ال�سباق  يف  دوليًا 

كيلومرت يف اإمارة اأبوظبي.

�سيارة ني�سان LEAF كهربائية بثلث �سعرها

�سراء  باإتاحة  القدمية،  ال�سيارات  عن  للتخلي  لل�سركات  حوافر  الهولندية  روتردام  مدينة  �سلطات  تقدم 

اأحدث ال�سيارات الكهربائية لقاء جزء من كلفتها الأ�سلية.

e–NV200 ب�سعر 4950 يورو )اليورو  على �سبيل املثال، ميكن �سراء �سيارة ني�سان الكهربائية اجلديدة 

1.23 دولر(، اأي اأقل من ربع �سعرها الأ�سلي بالتجزئة. وخف�س �سعر ني�سان الكهربائية LEAF من 24 

األف يورو اىل 7450 يورو فقط.

حوافز  وبف�سل  يورو.   2500 مقابل  يف  كخردة  القدمية  ال�سيارات  لت�سليم  حافزًا  اأي�سًا  روتردام  وتعر�س 

ومنحة  املدينة  و�سط  يف  جمانية  مواقف  واإتاحة  الطرق  و�سرائب  الت�سجيل  ر�سم  من  كالإعفاء  اإ�سافية، 

بقيمة 1450 يورو لرتكيب جهاز �سحن يف املنزل، ت�سبح ال�سيارات الكهربائية خيارًا ممكنًا بدل ال�سيارات 

القدمية العالية النبعاثات.

ن�سخة  الربيطانية  »ميكروكاب«  �سركة  اأنتجت 

العاملة  الكهربائية   H2EV �سيارتها  من  جتارية 

حاليًا  اأ�سطولها  ينخرط  والتي  بالهيدروجني، 

Swarm الدويل لتطوير خاليا الوقود  يف اختبار 

�سيارة   100 فيه  ت�سارك  ال��ذي  الهيدروجيني 

هيدروجينية من بريطانيا وبلجيكا واأملانيا.

مزودة  مقاعد،  باأربعة  »فان«  اجلديدة  ال�سيارة 

على  القدرة  ولها  كيلوواط،   3 وقود  خاليا  بنظام 

وقود  خزان  بكل  كيلومرتًا   290 م�سافة  اجتياز 

كيلومرتًا   88 الق�سوى  و�سرعتها  هيدورجني، 

الهند�سة  معر�س  يف  عر�ست  وقد  ال�ساعة.  يف 

الثاين  ت�سرين  يف  برمنغهام  يف  املتقدمة 

)نوفمرب( 2014.

سيارة المعهد البترولي في سباق أبوظبي للسيارات الشمسية
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اأعلنت بريطانيا عن اإطالق خدمة جديدة لنقل اأكرث من ع�سرة اآلف راكب �سهريًا م�سافة 300 كيلومرت من 

 »A4 با�س    � »بيو  م�ستخدمة   التاريخية،  بيث  قرية  اإىل  اجلنوبية  �سمر�ست  مقاطعة  يف  بري�ستول  مطار 

امل�سيرَّ بغاز امليثان املنتج من مياه ال�سرف ال�سحي.

احلافلة  لوقود  املزودة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  معاجلة  حمطة  تدير  التي  »جينكو«  �سركة  يف  م�سوؤول  واأ�سار 

باحلافالت  مقارنة  املئة  يف   30 مبقدار  »اأقل  هذه  النقل  و�سيلة  عن  ال�سادرة  النبعاثات  اأن  اإىل  اجلديدة 

الأخرى«، م�سيًا اإىل اأن »الف�سالت التي ينتجها �سخ�س واحد �سنويًا تكفي لت�سيي احلافلة 60 كيلومرتًا«.

بعدما  للطاقة،  م�سدرًا  ليكون  امليثان  غاز  ا�ستعمال  بريطانيا  لتطبيق  جديدة  خطوة  احلافلة  وت�سكل 

ا�ستخدمته لتزويد اآلف املنازل باحلرارة.

دراجة رباعية أم سيارة سباق؟

العجالت  رباعية  دراج���ة   »MK1 »كاري�س 

على  تعمل   ،»356 »ب��ور���س  م��ن  م�ستوحاة 

�سيارة  لتحاكي  ت�سميمها  مت  بالكامل،  الكهرباء 

كيلوغرامًا،   350 ت��زن  وه��ي  فاخرة.  ريا�سية 

خيار  مع  �سقف،  دون  من  مبقعدين،  وم��زودة 

اقتناء غطاء يحميها من العوامل اجلوية.

�سركة  تقدمها  التي  الإ�سافية  اخليارات  ومن 

الدراجة  لهذه  املنتجة  الهولندية  »كابري�س« 

كيلومرتات   110 مداها  �سغية  بطارية  الرباعية 

كيلومرتًا،   190 ملدى  اأك��رب  وبطارية  لل�سحنة، 

م�سافات  القيادة  تتيح  ج��دًا  �سغية  وبطارية 

على  ح�سولهم  قبل  لل�سبيبة  اجلوار  يف  ق�سية 

رخ�سة قيادة.

 27 بنحو  الدراجة   � ال�سيارة  هذه  تباع  اأن  ويقدر 

األف دولر.

هارلي ديفيدسون تصنع 
دراجة »نارية« كهربائية

ديفيد�سون«  »ه��اريل  �سركة  ك�سفت 

دراجتها  ال��ن��اري��ة  ال��دراج��ات  ل�سنع 

 .Project LiveWire الكهربائية الأوىل

يف  خمتارين  لزبائن  تتيح  و���س��وف 

خطط  مع  جتربتها،  املتحدة  الوليات 

لفر�ص مماثلة يف كندا واأوروبا.

الآن، لكن  الدراجة قليلة حتى  اأو�ساف 

اأكرث من 200 كيلومرت  اإنها جتتاز  يقال 

بال�سحنة، وت�سل �سرعتها الق�سوى اإىل 

وت�ستغرق  ال�ساعة.  يف  كيلومرتاً   150

دقيقة   30 بني  البطارية  �سحن  اإعادة 

حافلة  بغاز املجاري يف بريطانياو�ساعة.
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عالم العلومعالم العلوم

العاملية  القمة  يف  اليابانية  امل�ساركة  �سمن 

اأبوظبي  اأ�سبوع  خ��ال  امل�ستقبل  لطاقة 

لا�ستدامة )17 �  24 كانون الثاين / يناير( 

املرافق  املعر�ص  يف  الياباين  اجلناح  يت�سمن 

 SSPS الف�سائية  ال�سم�سية  الطاقة  اأنظمة 

لبحوث  اليابانية  الوكالة  طورتها  التي 

الف�ساء »جاك�سا« بدعم من وزارة القت�ساد 

والتجارة وال�سناعة اليابانية.

تقوم هذه الأنظمة بتوليد الطاقة من خال 

حول  ثابت  م��دار  يف  ال�سم�ص  اأ�سعة  جمع 

الأر�ص  اإىل  الطاقة  تر�سل  ثم  ومن  الأر���ص، 

اأ�سعة  اأو  ميكروويف  موجات  �سكل  على 

ليزر، ليتم حتويلها اإىل كهرباء وهيدروجني 

�ساحلني لا�ستخدام العملي.

البيئية  اجل��زي��رة  اجل��ن��اح  يعر�ص  كما 

ت�ستخدم  التي   Green Float امل�ستقبلية 

الطاقة املنتقلة باأنظمة SSPS ومتثل مدينة 

 1000 –  700 ارتفاع  على  الف�ساء  يف  عائمة 

مرت فوق خط ال�ستواء، فوق نافورة عماقة 

من مياه املحيط املحاة!

أنظمة يابانية للطاقة الشمسية الفضائية

طالب إماراتي يبتكر وقودًا من الطحالب املعدلة وراثيًا
نال الطالب اأحمد احلارثي ميدالية »اأوائل الإمارات« كاأول اإماراتي يبتكر اآلية لتوليد الوقود احليوي 

للعلوم  م�سدر  معهد  يف  دكتوراه  طالب  وهو  جينيًا.  املعدلة  الطحالب  با�ستخدام  �سناعية  بكميات 

والتكنولوجيا الذي يركز على تقنيات الطاقة البديلة والتنمية امل�ستدامة.

وقال احلارثي: »تنطوي الطحالب على ميزات عديدة ميكن ال�ستفادة منها يف العديد من املجالت 

احليوية يف الإمارات. فهي الكتلة احليوية الوحيدة التي ميكننا اإنتاجها بكميات كبية يف الدولة دون 

احلاجة اإىل مياه عذبة اأو اأرا�س �ساحلة للزراعة. كما ميكن ال�ستفادة منها يف مواجهة التحديات على 

�سعيد املياه والغذاء واأمن الطاقة«.

دواء يقضي ىلع املالريا
يق�سي  جديد  عقار  عن  دويل  بحث  فريق  ك�سف 

اأفريقيا  يف  طفاًل  يقتل  الذي  املالريا  طفيل  على 

كل دقيقة.

واأ�سار الفريق، الذي يقوده علماء من م�ست�سفى 

تيني�سي  ولي���ة  يف  ل��الأب��ح��اث  ج��ود  �سانت 

املركب  اأن  اأثبتت  اأبحاثه  اأن  اىل  الأميكية، 

اجلديد حّفز اجلهاز املناعي لدى الفئران ملهاجمة 

من  املالريا،  بطفيل  امل�سابة  احلمراء  الدم  خاليا 

دون اأن مي�ّس اخلاليا ال�سليمة، وخالل 48 �ساعة 

اآثار  اأي  الفئران  على  تظهر  مل  الدواء  تلقي  من 

الفريق  ويخطط  اأج�سامها.  يف  الطفيل  لوجود 

لختبار �سالمة الدواء على اأ�سخا�س بالغني.

املالريا  اأودت  العاملية،  ال�سحة  منظمة  ووف��ق 

بحياة نحو 627 األف �سخ�س عام 2012، غالبيتهم 

من اأطفال جنوب �سحراء اأفريقيا.

قارورة ذكية للدراجة
تعبأ بماء شمسي

ريتيزار  كري�ستوف  النم�سوي  امل�سمم  ابتكر 

قارورة ماء تعباأ ذاتيًا من دراجة هوائية.

يتم تثبيت القارورة Fontus التي تعمل بالطاقة 

على  واعتمادًا  الدراجة.  هيكل  على  ال�سم�سية 

ما  توليد  ميكنها  والرطوبة،  احل��رارة  درجتي 

ي�سل اىل 500 مليليرت من املاء يف ال�ساعة، وذلك 

نظام  عرب  ومتريره  الرطب  الهواء  بامت�سا�س 

تقطي يحوله اىل ماء بارد �سالح لل�سرب.

احلجرة  اإىل  الهواء  يدخل  االدراجة،  �سي  اأثناء 

تربيد  عامل  فيحوله  التكثيف،  نظام  من  العليا 

يف  تقطر  رطوبة  اىل  ال�سم�سية  بالطاقة  يعمل 

اأنبوب يو�سله اىل القارورة.
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تونسي يشحن الجوال 
باملكاملات

انتزع املخرتع التون�سي حممد زياد اجلائزة الكربى 

ال�سرق  يف  لالخرتاعات  ال�سابع  الدويل  للمعر�س 

مب�ساركة  الكويت  يف  موؤخرًا  اأقيم  الذي  الأو�سط، 

 15 على  وح�سل  دولة.   25 من  خمرتعًا   150 نحو 

»�سحن  لخرتاعه  اجلائزة،  قيمة  هي  دولر  األف 

الهاتف النقال بال�سوت«. وهو تطبيق يعمل على 

�سحن الهاتف من خالل مكاملة هاتفية ملدة خم�س 

دقائق، مما ي�ساهم يف حل م�سكلة فراغ البطارية 

يف املناطق اخلالية من كهرباء.

عالم العلوم

روبوت للتجسس
ىلع طيور البطريق

�سمم فريق علمي »الروبوت � اجلا�سو�س« الذي 

الطيور  هذه  ملراقبة  امللكي،  البطريق  فرخ  ي�سبه 

وهو  اجلنوبية.  القطبية  املنطقة  يف  اخلجولة 

اإط��ارات،  اأربعة  على  مركبة  قاعدة  عن  عبارة 

مزودة  البطريق  فرخ  ت�سبه  دمية  عليها  ثبتت 

باأجهزة اإلكرتونية وت�سويرية توجه عن بعد.

منه.  واحدًا  البطريق  قطيع  اعتربه  اجلنوبية،  القطبية  املنطقة  يف  اجلا�سو�س   � الروبوت  اختبار  عند 

وتقول اإيفون لو ماهو من جامعة �سرتا�سبور الفرن�سية اإن طيور البطريق ا�ستقبلته باأن�سودة جماعية 

ت�سبه �سوت البوق، لكن الروبوت مل يرد عليها، ما جعلها ت�سعر باخليبة. لذلك »�سوف ناأخذ هذا الأمر 

يف العتبار م�ستقباًل، ليد عليها الروبوت بلغتها«.

جهاز يستشعر الذبذبات 
مستوحى من العناكب

اجلنوبية  كوريا  يف  املهند�سني  من  فريق  �سمم 

من  الب�سيطة،  الذبذبات  ير�سد  ا�ست�سعار  جهاز 

نوع  قوائم  يف  ع�سو  لت�سميم  حماكاتهم  خالل 

تفتح  ذبذبات  على  الفكرة  وتقوم  العناكب.  من 

البالتني،  من  جدًا  رقيقة  طبقة  يف  �سقوقًا  وتغلق 

اجلهاز.  يف  التو�سيل  درجة  تغي  اإىل  يوؤدي  مبا 

اأو  بالعنق  ل�سقه  عند  املبتكر،  اجلهاز  وي�ستطيع 

املع�سم، متييز ما يقوله ال�سخ�س اأو قيا�س نب�سه.

بنّي  �سابق  بحث  وكان 

من  معينة  اأن��واع��ًا  اأن 

العناكب  جمتمعات 

مع  تتوا�سل  اجلوالة 

املحتملة،  الأزواج 

اأم���ت���ارًا  تبعد  ال��ت��ي 

نف�سه،  النبات  على 

اإىل  و»الإن�سات«  النبات  اأوراق  حك  خالل  من 

قوائم  يف  املوجود  الع�سو  ويحتوي  الذبذبات. 

الفائقة  الذبذبات  هذه  ير�سد  وال��ذي  العناكب، 

وُيطلق  ال�سقوق،  من  جمموعات  على  ال�سعف، 

عليه ا�سم »الع�سو القيثاري« لأن ال�سقوق تتباين 

القيثارة.  اأوت��ار  يف  احل��ال  هي  كما  الطول  يف 

من  دقيقة  طبقة  الفريق  و�سع  حماكاته،  وبهدف 

البوليمر،  من  مرن  مرّكب  على  البالتني  معدن 

ها على نحو مالئم، من اأجل احل�سول  وقاموا بطيِّ

دور  توؤدي  التي  املتوازية  ال�سقوق  من  منط  على 

جهاز ا�ست�سعار الذبذبات.
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المكتبة الخضراء

تغيير لعبة الغذاء
Changing the Food Game: 

Market Transformation Strategies 
for Sustainable Agriculture

By Lucas Simons. 240 pages. Greenleaf 
2014. ISBN 978-1783532308

في  الأول��ى  للمرة 

العربية،  المنطقة 

م�ساركته  وخالل 

ف�����ي م���وؤت���م���ر 

العربي  المنتدى 

والتنمية  للبيئة 

ح������ول الأم������ن 

الدولي  الخبير  قدم  عّمان،  في  الغذائي 

لوكا�س �سيمونز لل�سحافيين الم�ساركين 

الغذاء«  لعبة  »تغيير  كتابه  الموؤتمر  في 

ال�سادر حديثًا.

عالميًا  ال�سائدة  الأنماط  الكتاب  يك�سف 

في نظام الإنتاج والتجار غير الم�ستدام. 

�سوق  ال���ى  ت��ح��وًل  اأن  ك��ي��ف  وي��ب��ي��ن 

تعزيز  خالل  من  خ�سو�سًا  م�ستدامة، 

الو�سع الإنتاجي والمعي�سي والجتماعي 

من  عادلة  ح�سة  واإعطائهم  للمزارعين، 

الم�سهد  تغيير  يمكنه  اإنتاجهم،  اأرب��اح 

التي  الحواجز  تك�سر  تدابير  بجملة  القاتم 

تعيق الإنتاجية.

بارز  خبير  �سيمونز  لوكا�س  والموؤلف 

اأ�سواق  اإلى  والتحول  الريفية  التنمية  في 

مدير  وهو  الزراعة.  قطاع  في  م�ستدامة 

لإ�سدار  العالمية   UTZ Certified
�سهادات ال�ستدامة ومعاييرها.

»تغيير  كتاب  عن  المعلومات  من  لمزيد 

الموقع  زي���ارة  يمكن  ال��غ��ذاء«  لعبة 

الإلكتروني: 

changingthefoodgame.com

التلوث اإلشعاعي يف العراق بين الحقائق والتضليل
Radioactive Pollution Between Truths and Disinformation.

By Kadhim Al Muqdadi.  324 pages. Visionmedia, Sweden, 2014.  ISBN: 978-91 86417 69 7

أن تكون نوويًا: األفارقة وتجارة اليورانيوم العاملية
Being Nuclear: Africans and the Global Uranium Trade

By Gabrielle Hecht. 480 pages. The MIT Press, 2014.  ISBN: 978-0 262 52686 9

�سدر للدكتور كاظم المقدادي الجزء الأول من موؤلفه الجديد »التلوث ال�سعاعي 

التلوث  على  خا�س  ب�سكل  فيه  ركز  الذي  والت�سليل«،  الحقائق  بين  العراق  في 

عراقي  باحث  المقدادي  والدكتور  الم�ستنفد.  اليورانيوم  اأ�سلحة  من  الإ�سعاعي 

مقيم في ال�سويد، يكر�س جّل وقته لمع�سلة التلوث الإ�سعاعي في العراق نتيجة 

ق�سف القوات الحليفة لالأرا�سي العراقية بذخائر اليورانيوم الم�ستنفد. وهو كتب 

عدة مقالت لمجلة »البيئة والتنمية« حول هذا المو�سوع.

الموا�سيع  الموؤلف  فيه  تناول  و�سورًا،  وجداول  تو�سيحية  اأ�سكاًل  الكتاب  ي�سم 

للتلوث  التعر�س  وخ�سائ�سه،  اليورانيوم  طبيعة  واأ�سراره،  الإ�سعاع  الآتية: 

لالإ�سعاع،  البيولوجية  التاأثيرات  الممت�سة،  الإ�سعاعية  الجرعة  الإ�سعاعي، 

ا�ستخدام  الم�ستنفد،  اليورانيوم  اإ�سعاع  عن  الك�سف  و�سائل  الإ�سعاع،  من  الوقاية 

اليورانيوم الم�ستنفد في الأعتدة الحربية، غبار اليورانيوم، الأثر ال�سمي لذخيرة 

وال�سحة  البيئة  على  اليورانيوم  اأ�سلحة  ا�ستخدام  مخاطر  تجاهل  اليورانيوم، 

الذي  ما  الم�سعة،  النفايات  العراقية،  المحافظات  في  الإ�سعاعي  التلوث  والحياة، 

اأنجزته �سلطة العهد الجديد لتنظيف البيئة العراقية من النفايات الم�سعة؟

اأفريقيا لفترة طويلة م�سدرًا رئي�سيًا لوقود الطاقة  �سكل اليورانيوم المجلوب من 

وفي  هيرو�سيما.  على  األقيت  التي  القنبلة  ذلك  في  بما  الذرية،  والأ�سلحة  النووية 

فجاأة  اأفريقيا  �سيت  ذاع  النيجر«،  من  ال�سفراء  »الكعكة  حادثة  بعد   ،2003 العام 

اأدى  هل  لكن  النووية.  الأ�سلحة  �سنع  في  يدخل  الذي  لليورانيوم  م�سدر  باأنها 

اأو اأي بلدان اأخرى منتجة لليورانيوم، اإلى مجتمع الدول  ذلك اإلى اإدخال النيجر، 

النووية النخبوية؟ وهل يعتبر اليورانيوم في ذاته �سيئًا نوويًا؟

�سيء  يكون  اأن  يعني  ماذا  ه�ست  غابريال  ت�ستك�سف  نوويًا«  تكون  »اأن  كتاب  في 

يكمن  ذلك  اأن  وتبين  »نوويًا«.   � عمل  مكان  اأو  �سناعة  اأو  ج�سم  اأو  دولة  مثل   � ما 

التي  النامية«  »الدول  بين  والعالقات  اليوم،  العالمي  النووي  النظام  �سلب  في 

ا�ستعمارية  دول  غالبًا  هي  التي  النووية«  و»القوى  �سابقة  م�ستعمرات  غالبًا  هي 

�سابقة. وتدخل العوالم النووية الأفريقية، مركزة على المناجم والأخطار المهنية 

في التعر�س لالإ�سعاع. هل يكون المنجم مكان عمل نوويًا، كما في بع�س مناجم 

في  مقي�سة؟  وغير  مكت�سفة  غير  فيه  الإ�سعاع  م�ستويات  بقيت  اإذا  اأفريقيا،  جنوب 

هذا الكتاب، ت�سع ه�ست اأفريقيا في العالم النووي، والعالم النووي في اأفريقيا.

مسار التصادم: نمو غير متناه ىلع كوكب محدود
Collision Course: Endless Growth on a Finite Planet

By Kerryn Higgs. 410 pages. The MIT Press, 2014. ISBN: 978-0626027731

»ح��دود  كتاب  روم��ا  ن��ادي  اأ�سدر  عندما 

جامعة  في  باحثون  اأع��ده  ال��ذي  النمو«، 

عام   )MIT( للتكنولوجيا  م�سات�سو�ست�س 

نتائجه  القت�ساديين  معظم  هاجم   ،1972

القت�سادي  النمو  اأن  اإل��ى  اأ���س��ارت  التي 

خالل  محدود  كوكب  بحقائق  �سي�سطدم 

ال�سادر  الت�سادم«  »م�سار  كتاب  ق��رن. 

ي�ستك�سف   MIT من�سورات  عن  حديثًا 

التاأثيرات الحا�سمة التي تناه�س التحذيرات 

اأهمية  من  وتقلل  الحدود«  »تخطي  من 

الإنذار الذي يطلقه العلماء ووا�سعو النماذج 

المقاومة  مراكز  يحدد  وهو  الفيزيائية. 

القت�ساد،  وعلوم  الأع��م��ال  مجتمع  في 

ع�سر  في  لالأبحاث  بموؤ�س�سات  توجت  التي 

الممولة  الآلية  ه�ذه  الحديثة.  الليبرالية 

محدوديات  حقائق  لتدح�س  جيد  ب�سكل 

توؤدي  الكوكب  هذا  على  والخدمات  الموارد 

دورًا اأ�سا�سيًا في مقاومة الحركة البيئية.
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ن�����س��رت جم��م��وع��ة الإم�����ارات 

الرابع  ال�سنوي  البيئي  تقريرها 

املجموعة  اأداء  ير�سد  ال���ذي 

تو�سح  اأمثلة  ويعر�ص  البيئي، 

يعتمدها  التي  املمار�سات  اأف�سل 

الذين  املجموعة،  يف  العاملون 

األ��ف  ي��زي��د ع��دده��م ع��ل��ى 75 

موظف.

يغطي  ال��ذي  التقرير  يت�سمن 

 2014  /2013 املالية  ال�سنة 

البيئي  الأداء  لبيانات  حتليًا 

للمجموعة، مبا يف ذلك عمليات 

وعمليات  الإم������ارات،  ط���ران 

يف  الأر�سية  واملناولة  ال�سحن 

من  وا�سعة  وجمموعة  دن��ات��ا، 

الأر�سية  التجارية  الأن�سطة 

العمليات  من  ب��دءاً  للمجموعة 

بالتموين.  وانتهاء  الهند�سية 

اآل  اأحمد بن �سعيد  وقال ال�سيخ 

مكتوم، الرئي�ص الأعلى الرئي�ص 

الإم����ارات  ل��ط��ران  التنفيذي 

هو  التقرير  اإن  وامل��ج��م��وع��ة، 

البيئي  لأدائنا  مقيا�ص  »مبثابة 

ال�سابق،  ال��ع��ام  م��ع  باملقارنة 

اأداء  مع  اأدائ��ن��ا  مقارنة  وكذلك 

القطاع على امل�ستوى العاملي«.

مت حتقيق التح�سينات اجلديدة 

خ��ال  م��ن  ال��ب��ي��ئ��ي  الأداء  يف 

احلداثة  فائقة  طائرة   24 ت�سلم 

للم�سافرين وال�سحن، ف�سًا عن 

اإخراج اأربع طائرات من اخلدمة، 

وم��وا���س��ل��ة اجل��ه��ود ال��دوؤوب��ة 

الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة  لتعزيز 

يعد  ال��ذي  الناقلة،  لأ�سطول 

واأكرثها  الأ�ساطيل  اأح��دث  من 

العاملي،  امل�ستوى  على  كفاءة 

طائرات  عمر  متو�سط  يبلغ  اإذ 

طران الإمارات 6.2 �سنوات فقط 

مقابل متو�سط قدره 11.7 �سنة 

يف  الأع�ساء  الناقات  لأ�ساطيل 

اجل��وي  للنقل  ال���دويل  الحت���اد 

لذلك، فاإن نتائج  )اأياتا(. وتبعاً 

الإم��ارات  طران  اأ�سطول  كفاءة 

اأف�سل  الوقود كانت  ا�ستهاك  يف 

مقارنة  املئة  يف   14.5 بن�سبة 

الناقات  اأ�ساطيل  معدل  م��ع 

الأع�ساء يف »اأياتا«.

مل�ستوى  الجمايل  املعدل  حت�سن 

الكفاءة يف ا�ستهاك الوقود على 

الركاب  طائرات  رح��ات  جميع 

املئة.  يف   0.5 بن�سبة  وال�سحن 

حت�سنًا  الناقلة  حققت  كما 

معدلت  يف  املئة  يف   0.4 ن�سبته 

الكفاءة اخلا�سة بانبعاثات ثاين 

اأوك�سيد الكربون.

التي  الأخرى  الإجنازات  وت�سمل 

اأبرزها التقرير ما ياأتي:

يف  متوا�سل  حت�سن  ت�سجيل   ●

ال�سجيج:  م�ستويات  من  احلد 

 A380 اإيربا�ص  ط��ائ��رات  تعد 

العماقة الأكرث هدوءاً يف العامل. 

الإم��ارات  ط��ران  موا�سلة  وم��ع 

طائرات  ومن  منها  املزيد  ت�سلم 

بوينغ 777 انخف�ست م�ستويات 

عمليات  عن  الناجمة  ال�سجيج 

املئة  يف   2.4 بن�سبة  الأ�سطول 

يف  و10.1  الإقاع  عمليات  خال 

املئة خال عمليات الهبوط.

ان��ب��ع��اث��ات ث��اين  ان��خ��ف��ا���ص   ●

العمليات  يف  الكربون  اأوك�سيد 

مبادرة  تنفيذ  اأثمر  الأر�سية: 

رئي�سية لتعزيز الكفاءة البيئية 

لأ���س��ط��ول ال��ن��ق��ل الأر����س���ي يف 

ثاين  انبعاثات  خف�ص  عن  دبي 

 2500 مبعدل  الكربون  اأوك�سيد 

طن �سنويًا.

● اإعادة التدوير: قام فريق دناتا 

تدوير  باإعادة  املطار  لعمليات 

1700 طن من املخلفات الورقية 

التي يتم جمعها من مق�سورات 

الإمارات يف دبي،  طائرات طران 

ارت��ف��اع  يف  �ساهم  ال���ذي  الأم���ر 

اأعيد  ال��ت��ي  ال��ن��ف��اي��ات  كميات 

تدويرها على م�ستوى املجموعة 

اإىل 7555 طنًا.

البيئة:  على  احلفاظ  برامج   ●

باإحراز  الإم���ارات  ط��ران  تلتزم 

ب��راجم��ه��ا  م��ل��ح��وظ يف  ت��ق��دم 

البيئة  على  للحفاظ  الرامية 

واأو�سرتاليا،  الإم���ارات  دول��ة  يف 

على  اإيجابًا  انعك�ص  الذي  الأمر 

كا  يف  والنباتات  الربية  احلياة 

مع  بالتعاون  مت  وقد  البلدين. 

األف   15 زراعة  الهند�سي  املكتب 

حممية  يف  حملية  غاف  �سجرة 

بيئة  لتعزيز  ال�سحراوية  دبي 

املحمية.  �سمن  الربية  الأحياء 

ويف اأو�سرتاليا، حاز منتجع و�سبا 

ط��ران وول��غ��ان ف��ايل الإم���ارات 

يف  اإجن��ازات��ه  عن  عاملية  جوائز 

جم���ال ال���س��ت��دام��ة. وت��ع��اون 

بحثية  موؤ�س�سات  مع  املنتجع 

الكنغر  حيوانات  اأع��داد  لتقدير 

تلك  يف  تعي�ص  التي  والومبت 

املنطقة.

عام  الإم���ارات  ط��ران  اأطلقت   ●

2013 برنامج »من اأجل غد اأكرث 

املنظمات  مل�ساعدة  ا�ستدامة« 

البيئية التي ل ت�ستهدف الربح، 

لها  متويلية  منح  بتخ�سي�ص 

التدوير  اإعادة  برامج  خال  من 

وح��دات  يف  تنفيذها  يتم  التي 

جمموعة الإمارات، وقدمت املنح 

م��الوي  يف  بيئية  منظمات  اإىل 

وباك�ستان والفيليبني.

طيران اإلمارات
التقرير السنوي

لالستدامة وحماية البيئة

سوق البيئة

مهاة عربية يف حممية دبي ال�سحراوية التي ترعاها طريان الإمارات
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�سحون  اأول  اإن��ت��اج  على  يابانية  �سركة  تعمل 

ال�سركة  موؤ�س�س  ويقول  العامل.  يف  لالأكل  قابلة 

يف  خطرت  الفكرة  اإن  كات�سوهيكو  �ساكاكيبارا 

كمية  اإىل  خالله  تنبه  مهرجانًا  ح�سوره  لدى  باله 

ال�سحون  ي�سيف  اأن  فقرر  البال�ستيكية،  النفايات 

القابلة لالأكل اإىل لئحة منتجات م�سنع الب�سكويت 

والروبيان  الذرة  ن�ساء  ي�ستخدم  وهو  ميلكه.  الذي 

القابلة  �سحونه  ت�سنيع  يف  وامللح  )اجلمربي( 

لالأكل، وذلك لزيادة مقاومتها للمياه. 

ك�سفت �سركة  Sunfire  الأملانية املتخ�س�سة يف 

حتويل  ميكنه  جهاز  عن  النظيفة  التكنولوجيا 

املاء وثاين اأوك�سيد الكربون اإىل هيدروكربونات 

والكيو�سني  امل�سنع  ال��ب��رتول  مثل  �سائلة، 

والديزل.

كهربية  ب�»خاليا  اجلديد  اجلهاز  تزويد  مت 

اإىل  املاء  حتويل  على  قادرة  متاأك�سدة«  �سلبة 

لإنتاج  الأوك�سيجني  منه  ُي�ستخل�س  بخار، 

ا�ستخدام  يتم  ثانية  خطوة  ويف  الهيدروجني. 

الهيدروجني لتحويل ثاين اأوك�سيد الكربون اإىل 

اأول اأوك�سيد الكربون، الذي يتم خلطه بجزيئات 

الهيدروجني لإنتاج وقود عايل النقاء.

وتكفلت وزارة التعليم والبحث العلمي يف اأملانيا 

بن�سف كلفة اإنتاج اجلهاز التجريبي.

صحون تؤكل بعد استعمالها

تكنولوجيا أملانية تحول املاء الى وقود

بطاريات الكومبيوتر إلضاءة أحياء الهند الفقيرة
لأجهزة  القدمية  البطاريات  اأن  باحثون  اأكد 

اإمداد  الكومبيوتر املحمولة )لبتوب( ميكنها 

�سكان الأحياء الفقية بالطاقة.

من  لعينات  حتلياًل   IBM �سركة  اأجرت  فقد 

البطاريات املهملة، لتجد اأن 70 يف املئة منها ل 

تزال حتتفظ بكمية كافية من الطاقة لإ�ساءة 

LED مدة اأربع �ساعات يوميًا لفرتة عام.  ملبة 

مت  حيث   UrJar �سّموها  اأداة  باحثوها  وطّور 

يف  املوجودة  الليثيوم  اأيونات  خاليا  تكييف 

�سحن  اأو  م�سباح  لإنارة  القدمية  البطاريات 

هاتف خليوي اأو ت�سغيل مروحة �سغية.

املهملة  البطاريات  ا�ستخدام  جتربة  ب��داأت 

ومن   .2014 عام  الهندية  بنغالور  مدينة  يف 

هذه  املحمولة  الطاقة  و�سيلة  تلقى  اأن  املتوقع 

ب�سبكة  املو�سولني  غي  البائعني  لدى  �سعبية 

الكهرباء، ولدى العائالت الفقية التي تعي�س 

مليون   400 من  اأكرث  فهناك  الع�سوائيات.  يف 

ب�سبكة  مو�سولني  لي�سوا  الهند  يف  �سخ�س 

الكهرباء.

جهاز  مليون   50 نحو  اأن  البحث  وك�سف 

يوميًا  منها  التخل�س  يجري  كومبيوتر 

موؤ�س�سة  ورح��ب��ت  املتحدة.  ال��ولي��ات  يف 

التي  الربيطانية،  اخليية  ايد«  »كومبيوتر 

تعمل على اإعادة توزيع املنتجات التكنولوجية 

املهملة، بتلك املبادرة.

بطارية كومبيوتر معدلة 

لال�ستخدام يف الإ�ساءة ال�سحن

قماش شمسي ملواقف سيارات تولد الطاقة
بهدف حتويل مواقف ال�سيارات اإىل 

رت  طورَّ الكهرباء،  لتوليد  ف�ساءات 

م�سنوعًا  »قما�سًا«  بريطانية  �سركة 

من اخلاليا ال�سم�سية، يتميز بقدرته 

هذا  ومرونة   .
ّ

والطي التمدد  على 

القما�س جعلته �ساحلًا للتثبيت على 

�سكلها،  كان  مهما  ال�سطوح  معظم 

مظالت  على  اأوًل  الفكرة  فطبقت 

يتميز  وه��و  ال�����س��ي��ارات.  م��واق��ف 

اأي�سًا بخفة وزنه، فكل ع�سرة اأمتار مربعة منه تزن نحو 3.5 كيلوغرام فقط، اأي اأقل بكثي من وزن األواح 

ال�سيليكون ال�سم�سية التقليدية، وهي ميزة جتعل ا�ستخدامه �ساحلًا حتى لل�سطوح التي ل تتحمل اأثقاًل 

كبية.

وميكن ا�ستخدام هذا القما�س لتوليد الكهرباء و�سحن ال�سيارات الكهربائية.

شجرة الريح
ابتكر الفرن�سي جيوم لرفيي ل�سركة »نيو ويند« 

حتمل  الريح«  »�سجرة  دعيت  اإلكرتونية  �سجرة 

هواء  توربينات  عن  عبارة  هي  بال�ستيكية  اأوراقًا 

حتاكي �سكل الأوراق الطبيعية وتولد الكهرباء.
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امل�ستقبل، وفعاليات اأخرى.

www.abudhabisustainabilityweek.com

23-21
املوؤمتر الدويل لتدوير الإلكرتونيات

�سالزبرغ، النم�سا.

www.icm.ch/ierc-2015

شباط )فبراير( 2015

24-23
Eco Solutions

معر�ص احللول البيئية

ت�ست�سيفه جمعية التكنولوجيا والإدارة 

البيئية )ETMA( برعاية اأرامكو ال�سعودية. 

اخلرب، ال�سعودية.

www.ecosolutionsexpo.com

آذار )مارس( 2015

11-9
املوؤمتر الدويل لتخزين

الطاقة املتجددة

دو�سلدورف، اأملانيا.

www.energystorageconference.org

26-23
Envirotec 2015

معر�ص تكنولوجيا امل�ستقبل البيئية

دبي، الإمارات.

www.enviro-show.com

27-25
املوؤمتر الدويل لإعادة تدوير ال�سيارات

برلني، اأملانيا. 

www.icm.ch/iarc-2015

نيسان )أبريل( 2015

9-8
املوؤمتر واملعر�ص الكويتي لإدارة النفايات

فندق رادي�سون بلو، الكويت.

www.kuwaitwaste.com

29-28
قمة اململكة لطاقة امل�ستقبل

الريا�س، ال�سعودية.

www.besummits.com

أيار )مايو( 2015

13-11
Saudi Energy

املعر�ص ال�سعودي الدويل للكهرباء والطاقة 

البديلة وتقنيات املياه

الريا�س، ال�سعودية.

www.recexpo.com 

28-25
SIEE Pollutec ALGERIA 2015

املعر�ص الدويل ملعدات وتقنيات وخدمات املياه

وهران، اجلزائر.

www.siee-pollutec.com

مصرف لبنان يتعاون
مع مجلس البحوث العلمية

�سالمة  ريا�س  املركزي  لبنان  م�سرف  حاكم  وقع 

العلمية  للبحوث  الوطني  للمجل�س  العام  والأمني 

معني حمزة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي 

الذرية  للطاقة  اللبنانية  الهيئة  بني  القائم  والتقني 

يف  النقدية  العمليات  ومديرية  للمجل�س  التابعة 

امل�سرف املركزي.

وتتمحور مذكرة التفاهم حول اإجراء درا�سات حول 

وعالقتها  الورقية،  العملة  خ�سائ�س  متغيات 

التقنيات  عن  والك�سف  ال�سوق،  يف  تداولها  مبدة 

م�سرف  قدرات  وتعزيز  التزوير،  يف  امل�ستخدمة 

لبنان املركزي لتمكينه من اإجراء بع�س الفحو�س 

املكملة.

تفشي السرطان يف حضرموت 
بسبب التلوث الصناعي

يف  ال�سفافية  حول  ور�سة  يف  امل�ساركون  طالب 

ال�سناعات ال�ستخراجية باإلزام ال�سركات النفطية 

ح�سرموت،  يف  وخا�سة  اليمن،  يف  العاملة 

خملفات  ت�سريف  يف  الدولية  املعايي  بتطبيق 

ال�ستك�سافات والتنقيب عن النفط.

نظمها  التي  ال��ور���س��ة،  يف  امل�ساركون  واأ���س��ار 

ومنظمة  القت�سادي  والإع��الم  الدرا�سات  مركز 

انتهاكات  اىل  الف�ساد«،  �سد  مينيون  »برملانيون 

التي  الإ�سعاعية  النفايات  ج��راء  للبيئة  خطية 

النفطية  امل���وارد  عن  التنقيب  اأع��م��ال  تخلفها 

النفايات  هذه  اأن  اإىل  م�سيين  وا�ستخراجها، 

ت�سببت يف اإبادة مظاهر احلياة يف اأكرث من منطقة 

ال�سرطان  اأبرزها  اأمرا�س  يف ح�سرموت، وانت�سار 

يف  �سنويًا  �سخ�س   600 يقارب  ما  به  ي�ساب  الذي 

ت�سحر  اإىل  اإ�سافة  وحدها،  ح�سرموت  حمافظة 

الأماكن  يف  املوا�سي  ونفوق  الزراعية،  املناطق 

القريبة من مناطق ال�ستك�سافات والإنتاج.

وطالبوا ال�سركات العاملة يف جمال النفط بتحمل 

تعمل  التي  املناطق  جتاه  املجتمعية  م�سوؤولياتها 

املتخ�س�سة  امل�ست�سفيات  توفي  خالل  من  فيها، 

تنمية  على  والعمل  املت�سررة  احل��الت  ملعاجلة 

املجتمعات املجاورة لعملية ال�ستك�ساف والإنتاج.

حلماية  امللكية  اجلمعية  تنظم  البحرية،  البيئة  على  البال�ستيكية  النفايات  خماطر  على  ال�سوء  لت�سليط 

البيئة البحرية يف الأردن معر�س »البحر... املحطة الأخية: م�سروع النفايات البال�ستيكية«، بالتعاون 

مع متحف الت�سميم يف زوريخ وموؤ�س�سة »درو�سو�س«.

ي�سم املعر�س نفايات بال�ستيكية مت جمعها من �سواطئ ومياه خليج العقبة �سمن حمالت للنظافة قامت 

بها اجلمعية. كما يعر�س لوحات فنية اأبدعها فنانون ت�سكيليون اأردنيون من هذه النفايات التي تتهدد 

حياة الكائنات البحرية والطيور.

ي�ستمر املعر�س، الذي يقام يف فندق امللك غازي الأثري يف العا�سمة عّمان، حتى منت�سف كانون الثاين 

)يناير( 2015.

»البحر... املحطة األخيرة«: معرض النفايات البالستيكية يف عّمان
عّمان  �  من اأجمد قا�سم
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بقلم ماتيس واكرناغل

االتفاق األميركي الصيني 

ينعش اآلمال باتفاق مناخي

سوف تحتاج الدول الى استثمارات كبيرة لتحويل 

اقتصاداتها، تزداد كلما تأخرت. لذلك، من مصلحتها أن 

تعمل اآلن على التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون

الذي  املناخ  تغي  حول  ال�سيني  الأميكي  التفاق 

 2014 )نوفمرب(  الثاين  ت�سرين  يف  عنه  اأعلن 

مدوِّ  اعرتاف  فهو  الطاقوي.  م�ستقبلنا  يف  اللعبة  �سيغي 

كان  وما  الأحفوري.  الوقود  ا�ستعمال  من  احلد  ب�سرورة 

الآن  بات  �سيا�سيًا،  املحرمات  من  ولكن  مادية،  �سرورة 

ثاين  لنبعاثات  اإنتاجًا  الأكرث  الدولتني  من  به  معرتفًا 

اأوك�سيد الكربون.

اجلانبية  اخلطوط  على  تنتظر  الأخرى  البلدان  كانت 

حيال  عمليًا  قرارًا  وال�سني  املتحدة  الوليات  تاأخذ  حتى 

و�سي  اأوباما  باراك  الرئي�سني  التزام  فاإن  لذلك  املناخ.  تغي 

جينبنغ تخفي�س النبعاثات وتعزيز اعتماد الطاقة املتجددة 

وال�سني   2025 �سنة  بحلول  املتحدة  الوليات    � بلديهما   يف 

عامًا  و15  لالأوىل  اأعوام   10 بعد  فقط  اأي   ،2030 �سنة  بحلول 

للثانية  �  ير�سل اإ�سارة واعدة اإىل املجتمع الدويل حول م�سار 

قمة املناخ يف باري�س نهاية ال�سنة املقبلة.

تبقي  �سوف  اجلديدة  الأهداف  اأن  الأبي�س  البيت  يرى 

يف  كبية  تخفي�سات  لتحقيق  امل�سار  على  املتحدة  الوليات 

 80 نحو  وتبلغ  برمته  اقت�سادها  ت�سمل  الكربون  انبعاثات 

اإىل جعل جممل  اأما ال�سني فتهدف  يف املئة بحلول 2050. 

النبعاثات  عدمية  م�سادر  من  املنتجة  الطاقة  ا�ستهالك 

كال  يحدث  و�سوف   .2030 بحلول  املئة  يف   20 حدود  يف 

الإجراءين، اإذا حتققا، خالل حياة كثي منا.

ال�سيا�سي،  الزخم  يف  كبيًا  حتوًل  الأهداف  هذه  متثل 

وتفرت�س اأن التحول عن الوقود الأحفوري رمبا حقق اأخيًا  footprintnetwork.org

ا�ستثمارات  اىل  الدول  حتتاج  �سوف  بالطبع،  كا�سحًا.  قبوًل 

لذلك،  تاأخرت.  كلما  تزداد  اقت�ساداتها،  لتحويل  كبية 

اقت�سادات  اإىل  التحول  على  الآن  تعمل  اأن  م�سلحتها  من 

منخف�سة الكربون.

وتاأثي  مدى  يف  تختلف  البلدان  اأن  حتاليلنا  تظهر 

منخف�س  م�ستقبل  يف  لالزدهار  املطلوبة  ال�سالحات 

اأ�سولها  قيمة  خ�سارة  زادت  انتظارها  طال  وكلما  الكربون. 

خ�سارة  اىل  يوؤدي  قد  الرتاخي  وهذا  الكربون.  الكثيفة 

الئتمانات.  �سداد  عدم  خطر  يزيد  اأن  ويحتمل  التناف�سية، 

املتحدة  الأمم  برنامج  لدى  التمويل  مبادرة  مع  نعمل  نحن 

لتطوير  رائدة،  متويل  وموؤ�س�سات   )UNEP F1( للبيئة 

اأدوات لقطاع املال متكنه من قيا�س هذه املخاطر القت�سادية 

ب�سكل اأف�سل عند تقييم ال�سندات احلكومية.

احلكومات  قادة  يحتاج  كربونيًا،  د  مقيرَّ عامل  يف  للنجاح 

على جميع امل�ستويات اىل اأدوات اأف�سل لتخاذ قرارات فعالة 

البنية  من  �سيء،  بكل  تتعلق  البعيد  املدى  على  اقت�ساديًا 

التحتية اىل الطاقة اىل الأبنية. وهكذا عملنا مع قيادات يف 

ال�سافية  للقيمة  التقليدية  الأدوات  لتعزيز  املتحدة  الوليات 

القت�سادي  ال�سياق  تبيان  اأجل  من   ،)NPV( احلالية 

تقدم  فيهما.  ال�ستثمارات  �ستعمل  اللذين  املوارد  و�سياق 

والفوائد  للتكاليف  واقعية  اأكرث  تقديرات  التقييمات  هذه 

يف  وتبني  حدة،  على  ا�ستثمار  بكل  املرتبطة  امل�ستقبلية 

فعاًل  هي  الكربون  املنخف�سة  اخليارات  اأن  احلالت  من  كثي 

الختيار الأمثل اقت�ساديًا اليوم.

ل �سك يف اأن التفاق الأميكي ال�سيني يوؤكد اأننا بحاجة 

الأحفوري  الوقود  قيمة  لتحديد  متامًا  جديدة  و�سيلة  اىل 

التي قد تفقد قيمتها ب�سبب اعتمادها املفرط على  والأ�سول 

الوليات  حتقيق  كيفية  تفا�سيل  بعد  تت�سح  مل  الوقود.  هذا 

التفاق  اأن  يثبت  وقد  الطموحة،  اأهدافهما  وال�سني  املتحدة 

رمزي اىل حد بعيد. لكن الرموز ميكن اأن تكون قوية وقادرة 

على التغيي. ونعتقد اأن التفاق يوؤذن بتوقعات اأكرث اإ�سراقًا 

■ جلهود الت�سدي لتغي املناخ �سنة 2015. 

رأي

الرئي�س  هو  واكرناغل  ماتي�س 

واملوؤ�س�س امل�سارك ل�سبكة الب�سمة 

البيئية العاملية
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