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«الدعم ي�شجع التبذير وتغيير العادات � ٍآت».
هذا ما �أكد عليه م�ؤتمر المنتدى العربي
عصر اإلنترنت
للبيئة والتنمية (افد) حول اال�ستهالك
الم�ستدام ،الذي عقد م�ؤخراً في بيروت
بم�شاركة  600مندوب من  48دولة ،ونوق�شت
خالله م�ضامين تقرير «�أفد» ل�سنة .2015
وقد �أو�ضح التقرير والم�ؤتمر بالبيانات
والأدلة �أن الدعم غير المتوازن لأ�سعار الماء
والطاقة والغذاء في المنطقة العربية ي�شجع
على �أنماط ا�ستهالكية تت�سم بالتبذير والهدر ،وال ي�ساعد بال�ضرورة على
تخفيف العبء عن الفقراء� ،إذ يذهب نحو  90في المئة من �أموال الدعم
�إلى الأغنياء .لكن هناك اتجاه ًا وا�ضح ًا �إلى تغيير هذا النمط ،بحيث بد�أت
عدة دول عربية ،بما فيها دول خليجية ،تطبيق �إجراءات �إ�صالحية لنظام
دعم الأ�سعار .وقد كان لتقارير «�أفد» ال�سنوية ،خ�صو�ص ًا حول المياه
والطاقة والأمن الغذائي واالقت�صاد الأخ�ضر� ،أثر كبير في اعتماد هذه
الإ�صالحات .كذلك �ساهم «�أفد» ،من خالل تقريره حول �أثر تغير المناخ
على الدول العربية الذي �صدر عام  ،2009وم�شاركة مندوبيه في جميع
مراحل م�ؤتمرات المناخ الدولية لم�ساعدة المفاو�ضين ،في نجاح الجهود
التي �أو�صلت �إلى اتفاقية باري�س.
في هذا العدد تغطية لم�ؤتمر «�أفد» حول اال�ستهالك الم�ستدام ،والتفاقية
باري�س التي تعتبر خطوة قوية نحو تخفي�ض االنبعاثات الكربونية
و�إنقاذ الب�شرية من الت�أثيرات الكارثية لتغير المناخ� .أما مو�ضوع الغالف
فيتناول مواكبة وزارات البيئة العربية لع�صر الإنترنت من خالل تقييم
لمواقعها الإلكترونية .وفي نموذجين للنقل الم�ستدام ،مقال حول ترام
دبي الكهربائي ،و�آخر من ريو دي جانيرو بالبرازيل حيث �شبكة حافالت
�سريعة وتلفريك لمجتمعات منعزلة وم�سارات للدراجات الهوائية .و�إلى
موا�ضيع و�أخبار عربية وعالمية متنوعة ،يت�ضمن العدد كلمة لنائب
رئي�س البنك الدولي الدكتور حافظ غانم حول مواجهة م�شاكل البيئة
العربية با�ستغالل �أف�ضل للموارد .كما كتب �ألي�ساندرو غالي وماتي�س
واكرناغل من �شبكة الب�صمة البيئية العالمية عن «عجز �آخر» لليونان هو
العجز البيئي �إلى جانب العجز المالي .وفي «كتاب الطبيعة» مو�ضوعان
م�صوران عن حديقة التجارب في عا�صمة الجزائر وروائع �صور الطبيعة
ل�سنة .2015
«البيئة والتنمية»
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مهمّ ة املنتدى العربي للبيئة والتنمية دعم
السياسات والبرامج البيئية الضرورية لتنمية
العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء

د .عدنان بدران (الأردن) رئي�س املجل�س ،د .عبدالرحمن العو�ضي
(الكويت) رئي�س اللجنة التنفيذية ،د .حممد الع�شري (م�رص/الواليات
املتحدة) نائب رئي�س املجل�س ،جنيب �صعب (لبنان) الأمني العام
خالد الإيراين (الأردن) ،حممد البواردي (الإمارات) ،رنـدىل بي�ضون
(لبنان) ،جميد جعفر (العراق/الإمارات) ،نبيل حبايب (لبنان/
الإمارات)� ,سعد احلريري (لبنان) ،د .ريا�ض حمزه (البحرين)،
مالك ّ
�سكر (لبنان) ،مارون �سمعان (لبنان/الإمارات) ،د .عدنان
�شهاب الدين (الكويت) ،عبدالكرمي �صادق (فل�سطني/الكويت)،
د .علي الطخي�س (ال�سعودية) ،مازن امل�صري (الأردن/بريطانيا)،
�أكرم مكنا�س (لبنان/البحرين)� ،أدوني�س ن�صر (لبنان/الإمارات)،
�سامر يون�س (بريطانيا)
املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) منظمة �إقليمية غري
حكومية ال تتوخى الربح ،مق ّرها بريوت .تقوم على الع�ضوية
وتتمتع ب�صفة منظمة دولية .املنتج الرئي�سي للمنتدى هو
تقرير �سنوي عن حال البيئة العربية ،يتابع التطورات ويقرتح
تدابري و�سيا�سات ملعاجلة امل�شاكل البيئية .ومن مبادرات
املنتدى برنامج امل�س�ؤولية البيئية لقطاع الأعمال ،وادارة
الطاقة واملياه ،وبناء قدرات هيئات املجتمع الأهلي ،والتوعية
والرتبية البيئية .يتمتع املنتدى ب�صفة ع�ضو مراقب يف
برنامج الأمم املتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية والهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وكثري من املنظمات
الإقليمية والدولية الأخرى .وك�أبرز مركز عربي للدرا�سات
و�صنع ال�سيا�سات البيئية ،يلعب املنتدى دور ًا رئي�سي ًا يف
املفاو�ضات الدولية ويقدم امل�شورة للحكومات واملنظمات
االقليمية ،خا�صة يف جماالت اتفاقات تغري املناخ واالقت�صاد
الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة.
أهداف «أفد»
جمع املهتمني ب�ش�ؤون البيئة والتنمية يف البلدان العربية
ملناق�شـة امل�شاكـل الإقليميـة والوطنية وامل�ساعدة يف و�ضع
ال�سيا�سات املالئمة من �أجل الت�صدي للتحديات.
ت�شجيع املجتمعات العربية على حماية البيئة واال�ستخدام
الر�شيد للموارد الطبيعية وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
عرب التفاعل الإيجابي بني املخططني و�صانعي القرار
ورجال الأعمال واملجتمع املدين وو�سائل الإع�لام وغريهم
من املهتمني ب�ش�ؤون البيئة والتنمية ،وامل�ساهمة يف �صنع
ال�سيا�سات البيئية املالئمة.
ن�شر الوعي البيئي عن طريق دعم دور الرتبية البيئية
والإعـالم البيئي واملنظمـات غري احلكوميـة النا�شطة يف
جمـال البيئة.
www.afedonline.org
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اتفاقية املناخ حقيقة
ىلع العرب التعامل معها

مع

�إقرار اتفاقية قوية للمناخ يف باري�س ،ي�شعر املنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أفد) باالعتزاز لأنه كان جزء ًا من هذه العملية� ،إذ �أعطى تقرير
«�أفد» حول �أثر تغري املناخ على البلدان العربية ،الذي �صدر عام  ،2009حجة
دامغة للمفاو�ضني �أن اتفاق ًا قوي ًا ملحاربة تغري املناخ هو يف م�صلحة البلدان
العربية .وقد �شارك مندوبون من «�أفد» يف جميع مراحل م�ؤمترات املناخ
مل�ساعدة املفاو�ضني يف التو�صل �إىل نتائج متوازنة.
ي�شكل اتفاق باري�س التاريخي نقطة حتول .وهو نتيجة ل�سنوات من العمل
�أدارها عدد كبري من العلماء و�صانعي القرار والنا�شطني واملنظمات ،بينها
«�أفد» و�شركا�ؤه و�أ�صدقا�ؤه .تهدف االتفاقية �إىل وقف امل�ضاعفات املرعبة
لتغري املناخ ،عن طريق خف�ض انبعاثات الكربون يف املدى الق�صري ،مع وقف
االنبعاثات كلي ًا بني  2050و .2070وهذا ير�سل �إ�شارة قوية �إىل املخططني
والأ�سواق وامل�ستثمرين واملخرتعني لتعجيل االنتقال �إىل قطاع طاقة ٍ
خال من
الكربون.
الهدف هو تخفي�ض انبعاثات الكربون ولي�س وقف ا�ستخدام الوقود
الأحفوري .لكن �إىل حني التو�صل �إىل تكنولوجيا متنع انبعاثات الكربون يف
اجلو من حرق الوقود� ،سيكون من ال�صعب الف�صل بني االثنني يف امل�ستقبل.
مع العلم �أنه ميكن خف�ض االنبعاثات عن طريق تعزيز الكفاءة ،واال�ستمرار
يف الأبحاث الهادفة �إىل جمع الكربون وتخزينه ب�أ�ساليب م�أمونة .و�إىل �أن
ت�ؤتي الأبحاث ثمارها عملي ًا ،تبقى الر�سالة من باري�س �أن على دول العامل
�أن تكون م�ستعدة للتعامل مع اقت�صاد بال كربون خالل فرتة قد ال تتجاوز 35
�سنة.
و�إىل جانب الطاقات املتجددة� ،ست�شهد الفرتة االنتقالية اهتمام ًا متزايد ًا
بتعزيز كفاءة الطاقة وا�ستبدال حمطات �إنتاج الكهرباء التي ت�ستخدم الفحم
احلجري والبرتول ب�أخرى ت�ستخدم الغاز ،وذلك لتحقيق خف�ض �سريع ،ولو
حمدود ،يف االنبعاثات.
يف حني تعرتف االتفاقية بامل�س�ؤولية التاريخية للدول ال�صناعية يف
وحتملها امل�س�ؤولية الرئي�سية يف املعاجلة،
االنبعاثات التي �سببت تغري املناخ،
ّ
فقد اتفقت جميع الدول على خف�ض انبعاثاتها ،لقاء م�ساعدات مالية
وتكنولوجية حت�صل عليها الدول الفقرية من الدول الغنية .و�سيتم تقدمي هذه
امل�ساعدات على دفعات ،م�شروطة بتحقيق التزامات تخفي�ض االنبعاثات.
وعلى الدول ترتيب بيتها الداخلي ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بتح�سني احلوكمة
والدميوقراطية ومكافحة الف�ساد.
ما جعل االتفاق ممكن ًا كان حتالف ًا غري م�سبوق بني مئة دولة نامية ومتقدمة،
مت الك�شف عنه قبل ثالثة �أيام من موعد انتهاء املفاو�ضات� ،ضم الدول الأكرث
ت�أثر ًا يف �أفريقيا وجزر الكاريبي واملحيط الهادئ ،جنب ًا �إىل جنب مع االحتاد
الأوروبي والواليات املتحدة وكندا .وقد دعا هذا التحالف اىل اتفاقية قوية
ملزمة ي�شارك فيها اجلميع .وبعد ان�ضمام الربازيل� ،سقطت احلواجز بني
املجموعات التقليدية ،ما دفع ال�صني والهند لالن�ضمام �إىل التحالف عقب
مفاو�ضات �شاقة.
مع هذا التحالف اجلديد� ،سيكون من ال�صعب على ال�صني وغريها يف
جمموعة الدول ذات االقت�صادات ال�سريعة النمو �أن ت�ستمر يف االختباء وراء
الدول النامية الفقرية يف جمموعة الـ ،77للح�صول على مكا�سب �إ�ضافية
كدول فقرية .وقد دعا «�أفد» دائم ًا �إىل ثالثة م�سارات يف التفاو�ض ،بحيث
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جملة عربية ت�صدر عن
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

يتم اعتبار ال�صني ودول االقت�صادات ال�سريعة النمو جمموعة منف�صلة عن
غريها من الدول النامية الفقرية.
ِ
كان مثري ًا حق ًا �أن  195دولة ،مبا فيها تلك امل�صدرة للنفط ،مل تكتف باالتفاق
على ح�صر ارتفاع احلرارة بدرجتني مئويتني ،بل ذهبت �أبعد من ذلك يف
التعهد بالعمل حلد ال يتجاوز درجة ون�صف الدرجة� .أما املئة بليون دوالر التي
مت التعهد بها �سنوي ًا ابتداء من �سنة  2020ل�صندوق املناخ الأخ�ضر ،فتم اعتبارها
حد ًا �أدنى حت�صل زيادته دوري ًا ح�سب احلاجة .كما �ستتم مراجعة التعهدات
الوطنية خلف�ض االنبعاثات �سنة  ،2018بهدف زيادتها قبل بدء التطبيق �سنة
 .2020و�ستح�صل مراجعة للتقدم كل خم�س �سنوات ابتداء من �سنة .2025
ولعل االلتزام الأقوى هو و�ضع �سنة  2050كتاريخ مرجتى لوقف انبعاثات
الكربون كلي ًا ،مع االلتزام بعدم جتاوز �سنة  2070لتحقيق هذا الهدف.
دول قليلة ت�أخرت يف قراءة الكتابة على اجلدار ،وا�ستمرت حتى ال�ساعات
الأخرية يف معار�ضة االتفاق امللزم على �أهداف طموحة ،مع �أنها مل تقدم
خطة عملية بديلة .و�إذ مل يبق معها يف املجموعة املعار�ضة غري فنزويال
ونيكاراغوا وبوليفيا ،كان عليها القبول �أخري ًا ،مع �شعورها ب�أنها تُركت
وحيدة من الواليات املتحدة وال�صني.
�سيكون لالتفاقية �أثر كبري على الدول امل�صدرة للبرتول ،لأن التحول �إىل
اقت�صاد ال يعتمد �أ�سا�س ًا على الوقود الأحفوري قد يكون �أ�سرع مما كان
متوقع ًا .وعلى هذه الدول �أن تنوع اقت�صاداتها �سريع ًا ،وجتري تعديالت على
�أهداف النمو التي تعتمدها حالي ًا ،يف ما يخ�ص حجمها ونوعيتها .ولكن
لدى هذه الدول القدرة واملناعة ب�أن تعمل خالل الفرتة االنتقالية على حتويل
اقت�صاداتها وخطط التنمية لديها يف اجتاه م�ستدام ،وبناء اقت�صاد يتوخى
تعزيز نوعية احلياة ويعتمد على الإنتاج واخلدمات املتقدمة ،ولي�س على
ت�سييل الأ�صول ،الطبيعية كما املالية .ويف ا�ستطاعتها �أي�ض ًا �أن تتحول �إىل
بلدان رائدة يف �إنتاج الطاقات املتجددة وت�صديرها.
وقد تكون املوازنة ال�سعودية ل�سنة � 2016أول ا�ستجابة قوية التفاقية باري�س.
فهي �أطلقت تغيريات جذرية� ،أبرزها الإلغاء التدريجي لدعم �أ�سعار الوقود
والكهرباء واملاء «بهدف حتقيق الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة واحلفاظ على
املوارد الطبيعية ووقف الهدر واال�ستخدام غري الر�شيد» .وجاء يف بيان
ر�سمي �أن املوازنة اجلديدة تهدف �إىل «حتقيق �إ�صالحات وا�سعة يف االقت�صاد
الوطني وتقليل اعتماده على البرتول ...مع �أولوية لال�ستثمار يف امل�شاريع
والربامج التنموية» .ويكت�سب هذا الكالم �أهمية ا�ستثنائية ل�صدوره عن قوة
نفطية عظمى ،مع �أنه ال يختلف �إطالق ًا عن تو�صيات تقارير املنتدى العربي
للبيئة والتنمية.
وكانت الإمارات والكويت والبحرين �أطلقت مبادرات عملية لتعزيز كفاءة
ا�ستهالك املوارد وتنويع االقت�صاد� .أما الدول العربية غري النفطية ،فعليها
حت�ضري اقت�صاداتها للتعامل مع حقائق جديدة يف املنطقة والعامل ،ب�أن
تتجه �إىل التعاون الإقليمي ،وت�ستفيد من امل�ساعدات الإمنائية املتوقعة من
االتفاقية .وهذا ي�شمل جذب اال�ستثمارات اخلا�صة التي �ستكون �أ�ضعاف
امل�ساعدات الر�سمية .غري �أن هذا يتطلب تطوير مناخات مالئمة ال�ستقطاب
اال�ستثمارات .وقد �أر�سلت مقررات باري�س �إ�شارة قوية �إىل القطاع اخلا�ص
لتنويع ا�ستثماراته و�إعطاء وزن �أكرب للطاقات املتجددة والنظيفة.
اتفاقية باري�س �أ�صبحت حقيقة و�أمر ًا واقع ًا ،وال بد من التعامل معها بجدية
وحكمة.
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طبعت هذه املجلة على ورق �أعيد
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أقوال وأرقام
«هذه الموازنة تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل
لبناء اقتصاد قوي ...مع رفع كفاءة اإلنفاق العام،
ومراجعة منظومة الدعم الحكومي والتدرج في التنفيذ
لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر»
 1الملك �سلمان بن عبدالعزيز ،مرتئ�س ًا جمل�س الوزراء ال�سعودي يف  2015/12/28الذي �أقر املوازنة
العامة ل�سنة  2016كما �أقر رفع الدعم تدريجي ًا عن �أ�سعار الوقود واملياه والكهرباء .و�أكد امللك �سلمان على
«مراعاة تقليل الآثار ال�سلبية على املواطنني املتو�سطي واملحدودي الدخل وتناف�سية قطاع الأعمال».

«ال أسمع اعتراضاً .تم قبول اتفاقية باريس للمناخ»
 2روالن فابيو�س ،وزير خارجية فرن�سا رئي�س قمة املناخ يف باري�س ،معلن ًا االتفاق الدويل ملواجهة تغري املناخ
يف  12كانون الأول (دي�سمرب)  ،2015و�سط ت�صفيق وفود  195دولة.
«على العديد من الدول محاولة تحقيق ما نحاول نحن تحقيقه لتصبح

خالية من انبعاثات الوقود األحفوري .سيكون ذلك صعباً ،لكنه ممكن»

 3كري�ستينا بير�سون ،وزيرة التنمية اال�سرتاتيجية يف ال�سويد ،التي تلقب «وزيرة امل�ستقبل».
وتخطط ال�سويد لال�ستغناء عن الوقود الأحفوري كلي ًا بحلول �سنة  .2030وقد خف�ضت انبعاثاتها بن�سبة %22
بني  1990و ،2015وخالل هذه الفرتة منا ناجتها املحلي الإجمايل بن�سبة  ،%58لتثبت �إمكانية ف�صل النمو
االقت�صادي عن منو االنبعاثات وا�ستنزاف املوارد وتدهور البيئة.

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

 7.39بليون

عدد �سكان الأر�ض .وهم يزدادون نحو
� 200ألف يومياً ،ويتوقع �أن ي�صبحوا
 8باليني �سنة  ،2025و 9باليني �سنة .2040

 1.6أرض

عدد كواكب الأر�ض التي نحتاج �إليها لت�أمني
املوارد التي ن�ستهلكها وا�ستيعاب نفاياتنا
بالوترية احلالية.

 55بليون طن

كمية املوارد امل�ستخرجة من الأر�ض
عام .2015

 2.1بليون طن

كمية النفايات التي مت التخل�ص منها
حول العامل عام .2015

 4محمد العنزي ،نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة يف الكويت ،معلن ًا ظهور هوائم نباتية �ضارة يف
البحر يف ت�شرين الثاين (نوفمرب)  ،2015وم�ؤكد ًا �أن نفوق الأ�سماك ال يح�صل �إال �إذا ازدادت ن�سبتها
بازدياد تدفق «املغذيات».
«التكلم عن قيم الحياة وعن تقدير قيمة الغذاء والمياه مهم جدا ً لألوالد
في ظل االهتمام العالمي الكبير بتغير المناخ»

� 5سلمى حايك ،املمثلة املك�سيكية اللبنانية الأ�صل والنا�شطة يف مبادرات مكافحة االحرتار العاملي،
متحدثة عن القيم الإن�سانية والبيئية يف فيلم الر�سوم املتحركة «النبي» ،املقتب�س من كتاب
جربان خليل جربان ،الذي �شاركت يف �إنتاجه.
2
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ا�ستقطبت ال�ش�ؤون املالية العامة يف اليونان كثري ًا
من االهتمام خالل العقد املا�ضي .وعندما واجهت
البالد يف ت�شرين الثاين (نوفمرب) املراجعة الأوىل لتقدمها
الإ�صالحي ،مبوجب اتفاقها الأخري مع دائنيها للح�صول على
�ضخ جديد لأموال �إنقاذية� ،أعيد ت�سليط ال�ضوء على العجز
يف ميزانيتها وو�ضعه حتت املجهر مرة �أخرى.
لكن اليونانيني يح�سنون �صنع ًا �إذا نظروا �إىل نوع �آخر من
العجز مل ينل اهتمام ًا عام ًا ملحوظ ًا ولكن قد تكون له عواقب
اقت�صادية ال تقل خطورة .فمثل بقية منطقة البحر املتو�سط،
بل العامل ب�أكمله ،ال تعاين اليونان من عجز مايل فح�سب ،بل
من عجز بيئي �أي�ضاً.
ووفق ًا لتحليلنا يف �شبكة الب�صمة البيئية العاملية ،ت�ستهلك
البلدان املتو�سطية حالي ًا من املوارد واخلدمات البيئية مرتني
ون�صف �أكرث مما ت�ستطيع نظمها الإيكولوجية جتديده.
وحتتاج اليونان ،على �سبيل املثال� ،إىل املوارد واخلدمات
البيئية االجمالية التي حتتاجها ثالثة بلدان مثلها ،لتلبية
طلبات مواطنيها على الطبيعة من �أجل الغذاء والألياف
والأخ�شاب وال�سكن والبنية التحتية احل�ضرية واحتجاز
الكربون .العا�صمة �أثينا وحدها حتتاج من الطبيعة �إىل  22يف
املئة �أكرث مما ت�ستطيع النظم الإيكولوجية يف البالد ب�أ�سرها
توفريه .وبعد �سنوات من الركود االقت�صادي ،الذي انخف�ضت
خالله ال�ضغوط على املوارد الطبيعية يف اليونان ،عاد الطلب
يرتفع من جديد ما �إن �أظهر منو الناجت املحلي الإجمايل بع�ض
التح�سن.
لتحقيق تقدم اقت�صادي دائم ،علينا ك�سر هذه احللقة بني
منو الناجت املحلي الإجمايل واال�ستغالل املفرط للبيئة .العجز
الإيكولوجي ميكن �أن يعر�ض م�صادر الطاقة للخطر ويهدد
الأمن الغذائي ،مع عواقب اجتماعية واقت�صادية مبا�شرة.
و�إذا �أرادت اليونان وبلدان �أخرى �أن ت�ضمن �صحة مواطنيها
ورفاههم خالل العقود املقبلة ،فعليها �أن جتد و�سيلة ملنع
الن�شاط االقت�صادي احلايل من �أن يزيد عبء َد ْينها البيئي
غري امل�ستدام.
من �أجل ذلك ،يجب اعتبار املوارد الإيكولوجية ودائع
قيمة ينبغي �إدارتها بحكمة .الر�أ�سمال الطبيعي الفريد الرائع
ّ
ملنطقة البحر املتو�سط هو �أحد �أعظم �أ�صولها ،وهو ما يجعل
�أكرث من  200مليون �سائح ي�أتون �إىل املنطقة كل �سنة ويغذون
اقت�صادها .لكن اال�ستهالك املفرط للموارد� ،أو الف�شل يف
�إدارتها بعناية ،ي�ضعف القوة االقت�صادية للمنطقة.
طبع ًا ،البلدان التي تعاين عجز ًا �إيكولوجي ًا ميكنها
ت�سد جزء ًا من الفجوة من خالل التجارة العاملية،
غالب ًا �أن ّ
�إذا كان مبقدورها ت�سديد ثمن الواردات ال�ضرورية .لكن،
كما تعلمت اليونان م�ؤخراً ،قد تعاين البلدان املعتمدة على

املوارد الطبيعية اخلارجية �صدمات
اقت�صادية عندما ترتفع �أ�سعار
ال�سلع �أو عندما تنخف�ض قدرتها
على الت�سديد .ووفق ح�ساباتنا،
ف�إن جمرد زيادة  10يف املئة على �أ�سعار
ال�سلع ت�سفر عن خ�سارة امليزان التجاري يف
اليونان  7.6بليون دوالر ،ما يعادل  0.3يف املئة من ناجتها
املحلي الإجمايل.
على �أي حال ،االعتماد على التجارة العاملية لي�س ح ًال
منا�سب ًا للم�شكلة .بب�ساطة ،ال ميكن ا�سترياد بع�ض خدمات
النظم الإيكولوجية ،مبا فيها الهواء واملاء النظيفان وتخفيف
حدة الأحداث املناخية املتطرفة كالفيا�ضانات وموجات
اجلفاف �إ�ضافة �إىل اال�ستخدامات الرتفيهية للطبيعة.
�أهم من ذلك� ،إذا كان ثمة بلد ي�ستورد موارد طبيعية،
فال بد �أن بلد ًا �آخر ي�صدرها .وكما �أن احلكومات ال ت�ستطيع
حتمل عجز مايل �ضخم �إىل ما ال نهاية ،كذلك ال ت�ستطيع
البلدان �أن تتحمل اختالالت �سنوية كبرية يف ميزانها
الإيكولوجي من دون �أن ت�ستنزف ر�أ�سمالها الطبيعي ،وهذا
ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف �صحتها االقت�صادية.
حل�سن احلظ ،ف�إن بلدان ًا مثل اليونان لي�ست عاجزة عن
الت�صرف .املدن توفر فر�ص ًا واعدة للتح�سن ،خ�صو�ص ًا يف
جماالت مثل النقل وال�سكن .والعا�صمة �أثينا ،على �سبيل
املثال ،هي هدف بديهي لتغيري ال�سيا�سات .فمعدل الب�صمة
البيئية ملقيم يف �أثينا هي �أعلى من املعدل الوطني ،و�أعلى
من معدل ب�صمة املقيمني يف مدن متو�سطية �أخرى مثل
بر�شلونة و�إزمري وبالريمو وفالن�سيا .وقطاع النقل هو العامل
الأكرب يف هذا التباين ،ما يعني �أن التدابري ال�سيا�سية التي
تعزز النقل العام �أو امل�شي ميكن �أن تخف�ض العجز الإيكولوجي
ملدينة �أثنيا.
جمال �آخر على اليونان �أن تنظر يف اتخاذ �إجراء حياله هو
الغذاء .فالنظام الغذائي املتو�سطي الذي عمت �شهرته العامل،
الغني باخل�ضار والفواكه وزيت الزيتون وال�سمك ،لي�س �صحي ًا
فقط ،بل �أقل �إرهاق ًا للبيئة .ومع ارتفاع ا�ستهالك اللحوم
واملواد الغذائية امل�صنَّعة يف �أرجاء منطقة البحر املتو�سط،
�سوف ي�ساعد جتديد الرتكيز على الرتاث الغذائي يف تخفيف
احلمل عن املوارد الطبيعية العاملية وتعزيز �صحة النا�س يف
الوقت نف�سه.
و�إذ تعمل حكومة اليونان على �إحياء اقت�صاد دمرته
الكارثة املالية ،وحت�سني رفاهية اجلميع ،ف�إن امل�سار الذي
ت�سلكه نحو ازدهار طويل الأجل يجب �أال ي�ؤدي �إىل مزيد من
التدهور البيئي .فاليونان لن تتحمل عواقب الت�صدي لعجز
■
على ح�ساب عجز �آخر.
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أبو عواد
يكتشف
الماء على
المريخ
عبدالهادي النجار (حم�ص)
نظرت �إلى غ�صن الرمان بين يدي �أبي عواد وهو يذرع
الأر���ض جيئة وذهاباً .يم�شي بت�ؤدة كرجل يحمل
من�صب
هموم العالم وهو يفكر فيها ،بينما تركيزه
ّ
المت�شعب �إلى فرعين �صغيرين �أحكم
على الغ�صن
ّ
قب�ضتيه عليهما .فج�أة ،بد�أ الغ�صن يميل �أمامه نحو
الأ�سفل .ومع ميالن الغ�صن التمعت وم�ضة في عيني
�أبي عواد وارت�سمت ابت�سامة عري�ضة على محياه.
«هنا! البئر يجب �أن تُحفر هنا بالت�أكيد!» كانت كلماته
تحمل من الثقة ما جعل قلبي يقفز فرحاً� .أما عقلي
فبد�أ ير�سم م�ستقب ًال �أخ�ضر لهذه الأر�ض البور التي
ا�شتريتها قبل �أ�سابيع .هذه لحظة الحقيقة التي
�سقطت عندها توقعات جميع الأ�صدقاء ون�صائحهم
بعدم �صرف مدخراتي على �أر�ض ال ترتوي من نهر
مجاور �أو من بئر قائمة .لقد كنت كمن ي�شتري
ال�سمك في الماء ،وها هي كلمات �أب��ي ع��واد تغمز
�صنارتي لتعلن �أن ال�سمك موجود فعالً!

جنازة
حوت
العنبر
رجب �سعد ال�سيد (اال�سكندرية)
جنح حوت �إىل ال�شاطئ ،بني املخ َّيم وقرية
�سياحية �ساحلية قرب مدينة مر�سى مطروح غرب
ترنح
الإ�سكندرية .وكانت تلك �أول حادثة جنوح �أو ُّ
ومرج،
حليوان ثديي بحري يف املنطقة� .ساد هرج َ
وانت�شرت بني عمال املخيم والقرية ال�سياحية
حكايات غريبة عن «الوح�ش» البحري الذي �ألقى
بنف�سه على ال�شاطئ.
وتردد ا�سمي يف مكتب �إدارة املخيم ،ب�صفتي
متخ�ص�ص ًا يف علوم البحار .فاعتربين مدير املخيم
م�ست�شاره العلمي ،ووجدت نف�سي متورط ًا متام ًا
يف ق�صة «وح�ش باجو�ش» ،وهو اال�سم الذي
�أطلق على الكائن البحري امل�سكني ن�سبة �إىل ا�سم
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«ماذا نفعل الآن؟» �س�ألت �أبا عواد.
�أجابني�« :أمامك خياران .الأول هو �أن ت�ستخرج
رخ�صة ر�سمية لحفر البئر ،وهذا �سيكلفك الكثير من
الوقت والمال ،كما �أن �إدارة الموارد المائية �ستقوم
بتركيب عداد على البئر لتلزمك بدفع المال لقاء �ضخ
الماء� .أما الخيار الثاني فهو �أن ت�ستعين ب�أبي المجد
ليحفر لك البئر على �ضوء القمر ،ال من ر�أى وال من
�سمع».
بعد ثالثة �أيام كنت على موعد مع �أبي المجد ،الذي
جاء قبل حلول الظالم في �شاحنته التي تحمل حفارة
على ظهرها� .أكثر ما لفتني في �شاحنة �أبي المجد
هو ما ّ
خطه على واجهتها الأمامية« :وجعلنا من
بين �أيديهم �سداً ومن خلفهم �سداً ف�أغ�شيناهم فهم
ال يب�صرون»� .س�ألت �أبا المجد عن �سر اختياره لهذا
الآي��ة الكريمة ،خا�صة و�أن العاقل يتمنى �أن يكون
جميع النا�س حوله مب�صرين لكي ال تقع معه حوادث
على الطريق .ف�أجابني« :هو دعاء �أرجو به الـله �أن
يكف عني �أعين رج��ال ال�ضابطة المائية و�شرطة
المرور ،فيريحني من ت�سلّطهم الذي يقطع رزقي
على الدوام».
�أ�شرت لأبي المجد �إلى المكان الذي يجب حفر البئر
فيه .فبا�شر على الفور في ن�صب حفارته مبدي ًا
�إعجابه ب�أبي عواد« :غ�صن الرمان بين يدي �أبي عواد
ال يخيب �أب��داً ،فجميع الموا�ضع التي يحددها �أعثر
تحتها على الماء� .أر�سل �أبا عواد �إلى الربع الخالي مع

غ�صن رمان ،و�ستجد دول الخليج ت�ص ّدر الرز والقطن
بعد ب�ضع �سنوات .لو �أن «نا�سا» ا�ستعانت ب�أبي عواد
الكت�شفت الماء على كوكب المريخ منذ زمن بعيد.
باخت�صار� ،أبو عواد زائد غ�صن رمان ي�ساوي ماء».
�أعجبني ما قاله �أبو المجد على رغم المبالغة الكبيرة
في كلماته .وقد اتفقت معه على �أن �أنام في بيتي في
المدينة القريبة ،و�أعود �إليه �صباح اليوم التالي.
في الثامنة �صباح ًا انطلقت ب�سيارتي عائداً �إلى الأر�ض
و�أنا �أمنّي النف�س ب�شرب الماء من البئر .وعلى الطريق
�أدرت المذياع لأ�ستمع �إلى ن�شرة الأخبار المحلية،
التي ت�ص َّدرها خبر عن انقطاع المياه عن المدينة
نتيجة ح�صول تخريب في �أنبوب ج ّر مياه ال�شرب.
ف�أخذت �أحدث نف�سي« :خبر م�ؤ�سف �أن تنقطع المياه
لعدة �أيام .لقد �أتت البئر في وقتها تماماً ،ويبدو �أن
�أ�سرتي وجيراني �سي�شربون منها �أي�ض ًا خالل فترة
االنقطاع هذه».
اقتربت من الأر�ض ،فهالني ما ر�أيت .المكان يغ�ص
بالنا�س ،رجال �شرطة ،ورج��ال ال�ضابطة المائية،
وموظفي البلدية ،وقد �أخبرني �أحد الأهالي عن وجود
المحافظ في المكان .نظرت فر�أيت نافورة ماء �ضخمة
ترتفع �ستة �أمتار في الهواء .ومن و�سط الح�شد خرج
�أبو المجد وهو ي�صرخ�« :أعمى الـله ب�صرك وب�صيرتك
يا �أبا عواد� .أر�ض مترامية الأطراف ،جرداء قاحلة ال
يوجد فيها ماء ،فكيف ا�ستطاع غ�صنك اللعين �أن
يعثر فيها على �أنبوب جر المياه؟»

موقع املخيم .أُ��سقط يف يدي� ،أنا الذي جئت هرب ًا
من ان�شغاالت العمل ،ف�إذا به يطاردين يف خيمتي
ال�شاطئية .ووجدتني �أخرج مع فريق من املتطوعني
�إىل حيث هلك الوح�ش.
ومع �أنني ل�ست متخ�ص�ص ًا بالثدييات البحرية ،فقد
كان من ال�سهل �أن �أتعرف على �صاحب اجلثة،
ذي الر�أ�س ال�ضخم املربع ال�شكل الذي يبلغ طوله
نحو ثلث الطول الكلي للج�سم ،والذي ال ميكن
�أن يكون لنوع �آخر من احليتان غري حوت العنرب،
وا�سمه ال�شائع بالإنكليزية  ،Sperm Whaleالذي
رمبا �شاهدمتوه مع «كابنت �أهاب» يف الفيلم
امل�أخوذ عن رواية هريمان ميلفيل ال�شهرية «موبي
ديك» ،وهو ينطلق �إىل ال�سطح �صاعد ًا من الأعماق
ال�سحيقة .فنحن �أمام �أقدر الغوا�صني اللبونيني
على الإطالق ،وهو يغو�ص م�ستعين ًا مبادة �شمعية
يفرزها ع�ضو يف ر�أ�سه� ،إن جتمدت بفعل املاء البارد
ارتفعت كثافتها وازداد وزنها و�ساعدت احلوت على
�إمتام الغو�ص العميق �إىل نحو  3000مرت.
ويتغذى حوت العنرب �أ�سا�س ًا على الأ�سماك ،ف�إن
�صادف �أذى يف طعامه �أ�سرعت مادة العنرب
�إىل �أمعائه ،و�أحاطت بالغذاء غري املرغوب فيه
ليطردهما احلوت مع ًا �إىل املاء .فيجدهما �سعيد

احلظ ،وي�ستخل�ص مادة العنرب العطرية الفواحة،
ت�سمى
التي حتتوي على نحو  25يف املئة من ّ
مادة ّ
 ambreinلها رائحة ت�شبه رائحة امل�سك ،ينت�شر
عبقها ب�سرعة كبرية وتعلق باملالب�س.
كان حجم احلوت �ضخماً� ،إذ قارب طوله  15مرتاً.
فعر�ضت �أن نح�ضر رافعة
وحرنا ماذا نفعل به.
ُ
و�شاحنة �ضخمتني ،وننقله �إىل منطقة يف عمق
ال�صحراء ،وهناك ندفنه� ،أم ًال يف �أن يتحلل بعد
�سنوات ،في�سهل علينا ا�ستخال�ص عظامه و�إعادة
ترتيبها للعر�ض يف القرية ال�سياحية� ،أو يف املخيم،
�أو لإهداء الهيكل �إىل متحف الأحياء املائية .لقي
االقرتاح قبو ًال على �أن نرجئ التنفيذ �إىل ال�صباح.
عدت �إىل موقع حوت العنرب،
ويف ال�صباح،
ُ
ففوجئت مبا مل يكن ليخطر على بايل �أبداً .لقد
جاء يف الظالم من قام بف�صل الر�أ�س ،وا�ستخال�ص
الأمعاء ،ومل يرتك �إال كت ًال من الدهون واللحم وبحر ًا
من الدماء.
مل يكن من ال�صعب �إدراك �أن ثمة من فطن �إىل
�أهمية الر�أ�س والأمعاء ،ف�سعى �إليهما ،وترك لنا
ن�صف جثة احلوت ،لرنفعها على ال�شاحنة التي
�سارت بها يف �أغرب جنازة� ،إىل �أغرب قرب ،يف موقع
بعيد يف ال�صحراء.
كانون الثاين�/شباط 2016
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نفايات لبنان من كارثة إلى أخرى
يتحول لبنان ،الذي طاملا تباهى
من امل�ؤ�سف �أن
ّ
م�صدر
إىل
�
العامل،
إىل
�
الفكر
بت�صدير
�أبنا�ؤه
ّ
جمرد طرح الفكرة و�صمة عار على
للنفاياتّ .
الذين �أخفقوا عرب ال�سنني يف �إدارة هذا امللف.
ه ّلل اللبنانيون حني �أقر جمل�س النواب قوانني
مالية اعتربوا �أنها �أنقذت البلد من الوقوع حتت
طائلة املقاطعة والعقوبات الدولية .و�إذا كان
للو�ضع املايل بنك مركزي ي�سهر على رعايته،
يبدو �أن الو�ضع البيئي مرتوك مل�صريه .فالنفايات
غري املفروزة ت�ص َّنف نفايات كيميائية خطرة،
ويكفي وجود بطارية �أو م�صباح فيه بع�ض الزئبق
لتعترب كذلك .ونقل النفايات اخلطرة عرب احلدود
عملية مكلفة جد ًا حتكمها قوانني ومعاهدات،
وتتطلب �أذونات م�سبقة .عادة يتم ت�صدير
كميات حمدودة من النفايات اخلطرة ،من بلدان
ال متتلك جتهيزات مالئمة ملعاجلتها �إىل بلدان
تقبل با�ستقبالها وت�ستطيع �أن تثبت لهيئات
الرقابة الدولية �أن لديها املعدات الالزمة للمعاجلة
ال�سليمة� .أما ت�صدير ثالثة �آالف طن من النفايات
البلدية واملنزلية وال�صناعية يومي ًا� ،أي �أكرث من
مليون طن يف ال�سنة ،فهو فعلة �شنيعة غري
م�سبوقة.
الو�سطاء ،من امل�سرتزقني واملرتزقة ،يت�سابقون
لتقدمي عرو�ض ت�صدير النفايات �إىل بلدان �سائبة
ال تخ�ضع لقوانني دولية .وهذا ي�ضع لبنان يف
ويعر�ضه لعقوبات ال تقل
خانة الدول املارقة،
ّ
عن تلك التي حاول جتنبها يف القطاع املايل
روجوا لهذا
وامل�صريف .فهل يدرك ذلك الذين ّ
اخليار كحل؟
بع�ض الذين يدعمون خيار الت�صدير يطرحون
فرز النفايات قبل ت�صديرها ل�سحب املواد اخلطرة
منها .لكن �أمام هذا عقبات .فالفرز ال�صحيح يكون
يف امل�صدر ،ويتطلب فرتة لتعويد النا�س عليه،
املكونات اخلطرة،
كما يتطلب ترتيبات جلمع ّ
مثل البطاريات وف�ضالت مواد التنظيف وعبوات
الطابعات الفارغة والأدوية وغريها .و�إذا �س ّلمنا
جد ًال �أنه ميكن �إجناز هذه الرتتيبات وفرز النفايات
قبل ت�صديرها ،فلماذا الت�صدير بعد �أن يتم
الفرز ،حني ت�صبح معاجلة النفايات حملي ًا �سهلة
و�سليمة وبال خماطر؟
والأدهى بدء بع�ض البلديات ب�إقامة حمارق
�صغرية للنفايات ،هي �أ�شبه مبواقد ،لأن حمارق
النفايات ال�صلبة ،ذات املوا�صفات احلديثة التي
حتد من االنبعاثات ،تتطلب جتهيزات متطورة
ّ
وكبرية احلجم .وهذه ال تقام يف كل قرية �إذ
تعر�ض هواءها للتلوث .قبل خيار املحارق ،هناك
ّ
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حلول �أ�سهل و�أنظف و�أرخ�ص للمناطق الريفية،
خ�صو�ص ًا حني تتعاون بلدياتها يف �إطار احتادات.
وحتول
كيف دخل البلد يف هذا النفق امل�سدود،
ّ
مكب كبري للنفايات؟
�إىل ّ
يف غياب خطة وطنية للنفايات ،افتُتح مطمر يف
الناعمة قرب بريوت عام  1998كحل موقت لبريوت
و�ضواحيها وق�سم من جبل لبنان ،مع مركز فرز
ومعاجلة للنفايات الع�ضوية يف منطقة الكرنتينا.
كانت الفكرة �إقامة مراكز فرز ومعاجلة يف جميع
املناطق� ،ضمن خطة وطنية لإدارة النفايات يتم
و�ضعها وتطبيقها .لكن هذا مل يح�صل ،وظلت
املعاجلات حم�صورة بخطط طوارئ ،فيما بقي
مركز الكرنتينا للفرز وت�سبيخ النفايات الع�ضوية
لإنتاج «كومبو�ست» ومطمر الناعمة وحيدين
يف نطاق عملهما .ومل يتم تو�سيع قدرة معاجلة
النفايات الع�ضوية بالت�سبيخ وال البحث عن بدائل
ملطمر الناعمة منذ العام .1998
يف �شباط (فرباير)  2014وعدت احلكومة ،حتت
�ضغط الأهايل ،ب�إقفال مطمر الناعمة يف تاريخ
�أق�صاه كانون الثاين  .2015يف التاريخ املوعود،
وملا مل تكن ح�صلت �أي ا�ستعدادات اليجاد بدائل،
حدد وزير البيئة يوم  17متوز (يوليو)  2015تاريخ ًا
نهائي ًا لإقفال املطمر .يف اليوم املحدد ،اكت�شف
الأهايل �أن ال خطة وال بديل ،ف�أغلقوا الطرق �إىل
املطمر وبد�أت موجة االحتجاجات .حتت �ضغط
ال�شارع وجبال النفايات املرتاكمة ،دعت وزارة
البيئة املتعهدين على عجل �إىل مناق�صة لإدارة
مق�سمة لبنان �إىل مناطق ،وتاركة
النفايات،
ّ
للمتعهد اختيار طريقة العمل ومواقع مراكز
املعاجلة.
على روائح النفايات ،مت ف�ض العرو�ض يف � 24آب
(�أغ�سط�س) ،ثم �أعلن الوزير عن ال�شركات الفائزة
يف املناطق املختلفة ،وا�صف ًا املناق�صة ب�أنها الأكـرث
احرتافيـة و�شفافية يف تاريـخ لبنان .وما لبث
�أن �أعلن يف اليوم التايل �أنه طلب �إلغاء املناق�صـة
لعيوب �شابتها ،وذلك بال تف�سري �أو اعتذار.
من دون الدخول يف التفا�صيل ،ت�ساءل املتابعون:
حتى لو �سارت �أمور املناق�صات على �أف�ضل وجه،
هل و�ضعت خطة للفرتة الفا�صلة بني �إقفال املطمر
و�إيجاد املتعهدين اجلدد حللول ومواقع بديلة؟
وما هي التح�ضريات التي قام بها امل�س�ؤولون يف
الفرتة التي �سبقت تاريخ الإقفال املوعود؟ وملاذا مل
تتم م�صارحة النا�س بواقع احلال قبل �أن تغمرهم
النفايات؟
�صحيح �أن هناك م�صالح خمتلطة بال�سيا�سة
تعرقل الكثري من الربامج ،مبا فيها ما يتعلق

يون (بيروت)
جعفر ط ّ

ب�إدارة النفايات .لكن ال�صحيح �أي�ض ًا �أن هناك
وجوه ًا عدة من التق�صري يف جماالت ال عالقة
للخالفات ال�سيا�سية بها.
ف� ٌّأي من الأحزاب عار�ض ،مثالً ،منع القناين
البال�ستيكية ،امل�ستخدمة حالي ًا للم�شروبات
الغازية واملياه واحلليب ،ب�أخرى زجاجية �أو من
�أنواع بال�ستيك ميكن �إعادة ا�ستعمالها ،بعد فر�ض
�سعر على العبوات الفارغة ي�سرتده الزبون عند
�إعادتها �إىل ال�سوبرماركت؟ و�أي فريق �سيا�سي
عار�ض برناجم ًا ملنع توزيع �أكيا�س النايلون جمان ًا
يف ال�سوبرماركت وفر�ض �سعر عليها ،لدفع
تب�ضع؟ كان
النا�س �إىل اال�ستعا�ضة عنها بحقيبة ُّ
من �ش�أن هذين التدبريين فقط تخفيف عبء
معاجلة النفايات بنحو  20يف املئة.
وحني مت اقرتاح �إر�سال نفايات بريوت م�سافة مئة
كيلومرت لطمرها يف عكار �أو البقاع ،وبغ�ض النظر
عن مدى مالءمة املواقع ،هل �أخذت اللجان يف
االعتبار املبد�أ الأ�سا�سي يف �إدارة النفايات ،الذي
مينع نقلها للطمر م�سافة تزيد عن  30كيلومرت ًا
من موقع �إنتاجها؟
يبدو �أن امل�شكلة لي�ست يف خطة �سيئة ،بل انعدام
�أي خطة من الأ�سا�س ،بخالفات �سيا�سية �أو من
دونها.
اخلروج من النفق امل�سدود يتطلب البحث عن
حلول بديلة تالئم ظروف لبنان ،وهي متوافرة.
فاملطامر واملحارق وغريها قد تكون جزء ًا من
احلل ،وفق الو�ضع اخلا�ص بكل منطقة .لكن
الإدارة املتكاملة للنفايات تتطلب ،قبل الو�صول
اىل هذه اخليارات ،تخفيف الكمية والفرز يف
امل�صدر .فالأمناط اال�ستهالكية غري املالئمة
هي �أ�سا�س امل�شكلة ،و�أي حل قابل لال�ستمرار
ي�ستدعي تغيري ًا جذري ًا يف طريقة ا�ستهالك املوارد
و�إنتاج النفايات .لكن الواقع �أنه ال ميكن ا�سرتجاع
�سنتني �ضاعتا منذ ُوعد النا�س يف �شباط (فرباير)
 2014ب�إقفال مطمر الناعمة.
املطلوب وقفة �شجاعة متنع �صائدي العموالت
من رهن البلد ل�سنوات طويلة يف معاجلات �سيئة
تنقله من كارثة �إىل �أخرى ،بكلفة �أعلى ،حتت
�ضغط جبال النفايات .فمن الأف�ضل ا�ستخدام
مبالغ العموالت ،التي ي�سعى �إليها و�سطاء
ت�صدير النفايات ،من �أجل ا�ستخدام مطمر
الناعمة لب�ضعة �شهور وتنمية القرى املحيطة به،
ريثما يتم التح�ضري لتنفيذ برنامج عملي لإدارة
متكاملة للنفايات خالل � 12إىل � 18شهراً .لكن
من غري املتوقَّ ع �أن يقبل النا�س وعود ًا جديدة من
مر ال�سنني.
املجموعات نف�سها التي خذلتهم على ّ
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Steve McCurry

تغير املناخ
ور
يف ُ
ص َ
باري�س ـ «البيئة والتنمية»
�أقيم على هام�ش م�ؤمتر املناخ يف باري�س معر�ض �صور
فوتوغرافية مل�صورين مرموقني كر�سوا وقتهم لتوثيق
ذوب��ان الكتل اجلليدية واجلفاف والعوا�صف وتدهور النظم
البيئية وغري ذلك من ت�أثريات تغري املناخ .وقد مت عر�ضها يف
«املنطقة الزرقاء» قرب قاعة املفاو�ضات ،لتذكري قادة العامل وجميع
■
امل�شاركني يف امل�ؤمتر ب�أهمية الق�ضايا املتعلقة بتغري املناخ.

جحيم على الأر�ض .م�شهد من الق�صف والدمار في حلب.
كان الجفاف الطويل الأمد وهجر مئات �آالف المزارعين �أرا�ضيهم
ونزوحهم �إلى �أحياء الفقر في المدن �أحد �أ�سباب الأزمة المدمرة.
�إن للحروب والنزاعات �أ�سباب ًا بيئية وت�أثيرات بيئية �أي�ض ًا

احتماء من عا�صفة رملية
�صحراوية في راج�ستان ،الهند

Maysun
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Paul Sauders

دب قطبي يجثم وحيد ًا
على حافة كتلة ثلجية ذائبة
في �أرخبيل �سفالبارد النروجي
Joel Sartore

Rudi Dundas

برمائيات على �شفير االنقرا�ض� .أواخر �ضفادع جبلية �صفراء الأرجل في منتزه
كينغز كانيون بوالية كاليفورنيا الأميركية ،نفقت ب�سبب اكت�ساح مر�ض
فطري قاتل موئلها مع ارتفاع معدالت الحرارة ،ولم َ
يبق منها �إال ب�ضع ع�شرات
Colin Finlay

مياه ال�شرب �أ�سا�س الحياة ،لكن نحو بليون �شخ�ص يفتقرون �إليها.
هـذه فتاة من قبيلـة �سامبورو في �شمال غرب كينيا
تحمل «غالونين» من الميـاه يزنان  20كيلوغـرام ًا من بئر بعيـدة،
عـدة مـرات كـل يوم ،لت�أمين حاجة عائلتها و�سقي �أغنامها

رمز للمجتمع اال�ستهالكي :منطقة ميتة
في حو�ض نهر كولورادو في الواليات المتحدة
حيث تتدفق مياه ملوثة بالمخلفات ال�صناعية
والنفايات ومياه المجارير
چﷲ 13

Gerd Ludwig

بحر �آرال ،كازاخ�ستان� .1993 ،أدى تحويل مجاري الأنهار التي كانت ت�صب في هذا البحر الداخلي ،مقرون ًا بانح�سار هطول الثلوج على جبال بامير� ،إلى جفاف البحر
وتقل�صه على نحو �شبه كلي .وخالل العقود الما�ضية تغير المناخ المحلي ب�شكل حاد ،وابتليت المنطقة بعوا�صف غبارية حملت روا�سب �سامة من الزراعات المكثفة
وعمليات اختبار الأ�سلحة .ومع جفاف البحر ن�ش�أت على قاعه مقبرة ال�سفن ال�صدئة حيث كان خليج رائع الجمال
Aristride Economopoulos

Cameron Davidson
Jon Hope

�شبح الإع�صار �ساندي في بلدة
�سيبرايت بوالية نيوجرزي
الأميركية .قدرت خ�سائر
الإع�صار الذي اكت�سح غرب
المحيط الأطل�سي عام 2012
بنحو  75بليون دوالر ،وذهب
�ضحيته  233قتي ً
ال على الأقل
في ثمانية بلدان

�صورة جوية لمناجم الفحم التي ت�أكل غابة كثيفة
في جبال �آباال�ش في �شرق الواليات المتحدة

حي في مدينة �سان فرن�سي�سكو
بوالية كاليفورنيا الأميركية
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Matthew Turley

الرمال اكت�سحت منازل بلدة
كولمان�سكوب المهجورة في
�صحراء ناميبيا بعدما ازدهرت
ب�أعمال التنقيب عن الألما�س
في �أوائل القرن الع�شرين
Gerd Ludwig

Henry Dallal

م�ضخات �صدئة وبقع نفط مت�سربة من «غابة» من�صات النفط في �ضواحي باكو
عا�صمة �أذربيجان ،باتت ملعب ًا لأطفال الفقراء

بقايا نهر جليدي عمره � 10.000سنة
في جبل �أكونكاغوا ،الأرجنتين
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البيئة في شهر

تراجع مقلق للمياه
الجوف ّية في لبنان

ك�شفت وزارة الطاقة واملياه اللبنانية
عن «تراجع مقلق يف م�ستويات املياه
اجلوفية يف بع�ض املناطق» ،عزته
يف �شكل �أ�سا�سي �إىل اال�ستغالل
املفرط للآبار .والحظت يف تقرير
بعنوان «تقومي موارد املياه اجلوفية
ت�سرب املياه املاحلة
يف لبنان» �أن ّ
يطرح م�شكلة خطرية على طول
ال�شاطئ.ويعر�ض التقرير نتائج
درا�سة ا�ستغرقت ثالث �سنوات ،من
� 2012إىل  ،2014لتحديد خ�صائ�ص
موارد املياه اجلوفية وكمياتها ،علم ًا
�أنها مل تخ�ضع لأي تقومي منذ �أوائل
�سبعينات القرن الع�شرين .و�أو�صى
التقرير ب�ضرورة تو�سيع �شبكات
ر�صد املياه اجلوفية وال�سطحية
وت�شديد املراقبة على ا�ستخراج املياه
اجلوفية وتراخي�ص الآبار.

ال�صورة� :شالل جزين يف ال�شتاء ()LMT
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السعودية تخفض
الدعم عن الوقود
والمياه والكهرباء

�أك��دت وزارة امل��ال ال�سعودية يف
بيان املوازنة العامة لل�سنة املالية
 ،2016التي �أقرها جمل�س ال��وزراء
يف كانون الأول (دي�سمرب) برئا�سة
امللك �سلمان بن عبدالعزيز� ،أن
احلكومة تعتزم مراجعة وتقييم
ال��دع��م احل��ك��وم��ي ،وي�شمل ذلك
منظومة دعم املنتجات البرتولية
واملياه والكهرباء و�إع��ادة ت�سعريها
ب�شكل يراعي التدرج يف التنفيذ
خ�لال ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
وذل��ك «بهدف حتقيق الكفاءة يف
ا�ستخدام الطاقة واحل��ف��اظ على
املوارد الطبيعية ووقف الهدر».
و�أق��ر جمل�س ال���وزراء رف��ع �أ�سعار
الوقود واملياه والكهرباء بن�سب ت�صل
�إىل  67يف املئة ،جلعلها �أكرث توافق ًا
مع الأ�سعار العاملية.

السيسي يطلق مشروع الـ  1.5مليون فدان

�أطلق الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي م�شروع املليون ون�صف املليون
فدان� ،ضمن �سل�سلة امل�شاريع القومية الكربى التي تتبناها الدولة ،وبينها
م�شروع �شرق التفريعة يف قناة ال�سوي�س وامل�شروع القومي للطرق وحمطة
ال�ضبعة للطاقة النووية ،وم�شاريع البرتول واكت�شافات الغاز.
و�أعلن رئي�س احلكومة �شريف �إ�سماعيل �أن «امل�شروع ميثل نقطة انطالق
نحو اخلروج من الوادي ال�ضيق ،مبا يعمل على زيادة الرقعة الزراعية  20يف
املئة ،من  8ماليني فدان �إىل  9.5مليون فدان» ،منوه ًا ب�أنه ي�ستعيد ذاكرة
ي�ضيق الفجوة الغذائية .و�أكد �أن «امل�شروع
م�صر كدولة زراعية كربى و�سوف ّ
�سيت�ضمن �أحدث التقنيات من خالل ال�سبل احلديثة يف الري ،واالعتماد على
الطاقة ال�شم�سية ،و�سيغطي م�ساحات وا�سعة ،خ�صو�ص ًا ال�صعيد وجنوب
الوادي و�سيناء والدلتا».
ومت تق�سيم امل�شروع �إىل ث�لاث مراحل ،الأوىل لتنمية � 500أل��ف فدان
وا�ست�صالحها ،والثانية � 490ألف فدان ،والثالثة � 610آالف فدان ،مع فتح
نحو  13225بئر ًا جوفية« ،والدرا�سات ت�ؤكد �أن املخزون اجلويف من املياه يف
ومتجدد».
املناطق كافة كبري
ّ
و�أو�ضح وزير الزراعة ع�صام فايد �أن املحا�صيل التي �ستُزرع ت�ضم حما�صيل
ا�سرتاتيجية ،مثل القمح والذرة ال�صفراء ،و�أخرى ت�صديرية مثل الب�صل
والفول ال�سوداين والب�سلة والنخيل والنباتات الطبية� ،إ�ضافة اىل حما�صيل
ت�صنيعية مثل بنجر ال�سكر ودوار ال�شم�س وفول ال�صويا والتني والغوافة� ،إىل
وال�شمام والفا�صوليا.
جانب حما�صيل العنب والبطاطا والطماطم
ّ
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موافقة مسبقة لزراعة
المنغروف في أبوظبي

�أعلنت هيئة البيئة يف �أبوظبي عن بدء تطبيق
�إجراء احل�صول على موافقة م�سبقة قبل تنفيذ
م�شاريع جديدة لزراعة �أ�شجار املنغروف (القرم)
يف الإمارة .وذلك ل�ضمان �إدارة هذه املوائل ب�شكل
�أف�ضل والت�أكد من �أنها �ستعود بالنفع بيئي ًا من
دون �أن ت�ؤثر �سلب ًا على املوائل الأخرى.
وتعترب زراع��ة �أ�شجار املنغروف �أ�سلوب ًا �شائع ًا
لدى املطورين لتعوي�ض الآثار البيئية للم�شاريع
التنموية .وي�شمل ذلك زراعة امل�سطحات الطينية
على طول ال�ساحل� ،أو زيادة كثافة الأ�شجار يف
املنطقة التي توجد فيها �أ�شجار املنغروف ،علم ًا
�أن العديد من املناطق التي تغطيها هذه الأ�شجار
والتي ميكن ر�ؤيتها يف �أنحاء �أبوظبي اليوم هي
من املناطق املزروعة.
ومتثل �أ�شجار املنغروف عن�صر ًا هام ًا من املنظومة
البيئية يف الإم��ارة ،حيث توفر م�لاذ ًا طبيعي ًا
للحياة الفطرية وموطن ًا لأنواع عديدة من الطيور
والأ�سماك وال�سرطانات والرخويات .كما �أنها
تعد من «بواليع الكربون» التي متت�ص غازات
الدفيئة ،بالإ�ضافة �إىل قيمتها اجلمالية �إذ توفر
مناظر خ�ضراء.
إعصاران يخلفان أضرارا ً جسيمة
في جزيرة سقطرى اليمنية

�أ�سفر االع�صار «ميغ» عن مقتل � 14شخ�ص ًا
وع�شرات اجلرحى يف جزيرة �سقطرى اليمنية،
بعد �أي��ام على الإع�صار «ت�شاباال» الذي خلف
ثمانية قتلى يف �سقطرى و�أدى �إىل نزوح الآالف
من م�ساكنهم .و�أ�شارت ال�سلطات �إىل «انهيار
�ألف منزل وت�ضرر نحو �ألفني �آخرين» بالإع�صار
الذي �أحلق �أي�ض ًا ا�ضرار ًا مبئات مراكب ال�صيد
وت�سبب بنفوق �آالف ر�ؤو�س املا�شية و�أحلق �أ�ضرار ًا
ج�سيمة بالطرق يف اجلزيرة التي �أ�صبح  80يف
املئة منها غري �صالح.
وتقع �سقطرى يف املحيط الهندي على م�سافة
 350كيلومرت ًا من بر اليمن ،ويبلغ عدد �سكانها 50
�ألف ن�سمة ،معظمهم من ال�صيادين .وفيها مئات
الأنواع من النباتات واحليوانات النادرة.
�أ�شجار «دم الأخوين» النادرة
وقد اقتلعها الإع�صار

 160بليون دوالر سنويا ً كلفة دعم الطاقة في دول الخليج

�أكد الرئي�س التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �أحمد علي الإبراهيم �أن
كلفة دعم قطاع الطاقة يف دول املجل�س و�صلت �إىل  160بليون دوالر �سنوياً ،وهذا املبلغ ي�شمل �سيا�سات
دعم الوقود والطاقة الكهربائية .و�أ�ضاف �أن دول جمل�س التعاون تدر�س جدي ًا م�س�ألة رفع الدعم عن
الطاقة الكهربائية .ويف حال ا�ستمرار ازدياد معدالت اال�ستهالك احلالية فيجب عليها رفع �إنتاج الكهرباء
�إىل ال�ضعف حتى �سنة  .2030وقال« :يعني ذلك بناء حمطات خالل � 15سنة تعادل ما �أُن�شئ على مدى
 60عام ًا ما�ضية».
يناير/فرباير 2016
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البيئة في شهر

إنذار أحمر
من الضباب الدخاني
للمرة األولى في الصين

فجرت طبقة �سميكة من ال�ضباب الدخاين غلفت
العا�صمة ال�صينية بيجينغ يف  8كانون الأول
(دي�سمرب) � 2015أول «�إن��ذار �أحمر» ،ما يعني
�أعلى م�ستويات التلوث .وتكرر الإنذار الأحمر
بعد نحو �أ�سبوع .لكن معظم ال�سكان جتاهلوا
التحذيرات ب�أن يقل�صوا الوقت الذي مي�ضونه
خارج منازلهم ،كما خرقوا حظر قيادة ال�سيارات
التي تنتهي لوحاتها ب�أرقام مفردة يوم ًا ومزدوجة
يوم ًا �آخر.
وك���ان ن��ظ��ام اال�ستجابة احلكومي تعر�ض
النتقادات �شديدة لعدم �إ�صدار «�إن��ذار �أحمر»
�سابق ًا خالل فرتات من ال�ضباب الدخاين الكثيف
الذي جتاوز امل�ستويات اخلطرة �إىل حد كبري.
وذكر تقرير لوزارة حماية البيئة �أن ال�صناعات
الثقيلة والكيميائية هي ال�سبب الرئي�سي يف
ال�ضباب الدخاين ال��ذي غطى �شمال ال�صني
طوال �أ�سابيع .و�أو�ضح �أن الفحم ي�شكل ن�سبة
 90يف املئة من �إنتاج الطاقة يف مدن ال�شمال
با�ستثناء بيجينغ وتياجنني ،وال يزال ي�ستخدم
على نطاق وا�سع للتدفئة يف ال�شمال بد ًال من
الطاقة النظيفة ،وهذا ي�ساهم يف تلوث خطري
للهواء خالل ف�صل ال�شتاء.

مواطنون ي�صورون احتفال رفع العلم
و�سط ال�ضباب الدخاين يف �ساحة تيانامنن
يف بيجينغ ،بعد �إ�صدار �سلطات العا�صمة
�أول «�إنذار �أحمر» من تلوث خطري للهواء
(رويرتز)2015/12/8 ،
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البيئة في شهر

رئيس تنزانيا
يجمع القمامة

���ش��ارك الرئي�س ال��ت��ن��زاين جون
ماغوفويل يف جمع القمامة �أمام مقر
الرئا�سة يف العا�صمة دار ال�سالم ،بعد
�أن �ألغى احتفاالت عيد اال�ستقالل
يف  9كانون الأول (دي�سمرب) وجعله
يوم ًا وطني ًا للنظافة.
ب��ع��د ت���ويل م��اغ��وف��ويل ،امللقب
«ب��ل��دوزر» ،ال�سلطة ر�سمي ًا يف 5
ت�شرين الثاين (نوفمرب) املا�ضي،
اتخذ �سل�سلة من �إجراءات التق�شف،
و�أ�صدر تعليمات للحد من �إنفاق
احلكومة ،مبا يف ذلك تقييد �سفر
امل�س�ؤولني �إىل دول �أجنبية ،الأمر
ال��ذي لقي ا�ستح�سان املواطنني
يف البلد الفقري ال��ذي ي�سكنه نحو
 47مليون ن�سمة يعترب معظمهم
�أن امل�س�ؤولني ي�سيئون ا�ستغالل
منا�صبهم.
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غرامة على األكياس
البالستيكية في
بريطانيا تقلص
استخدامها ٪78

�أف��ادت «تي�سكو» ،كربى �شركات
ال�سوبرماركت يف بريطانيا� ،أن
الغرامة التي فر�ضتها احلكومة
ال�بري��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى الأك��ي��ا���س
البال�ستيكية �أدت �إىل خف�ض
ا�ستخدام املت�سوقني لهذه الأكيا�س
بن�سبة  78يف املئة.
وك��ان��ت احلكومة فر�ضت غرامة
خم�سة بن�سات على الأك��ي��ا���س
البال�ستيكية اعتبار ًا من ت�شرين
الأول (�أك��ت��وب��ر)  2015بهدف
تقلي�ص ا�ستخدامها .وهي تعتزم
ا�ستخدام الأم���وال املح�صلة من
ال��غ��رام��ات يف الأع��م��ال اخلريية
وحمالت التوعية للتقليل من �إنتاج
النفايات.

فرنسا تدشن أكبر
محطة للطاقة الشمسية
في أوروبا

افتتحت يف جنوب غرب فرن�سا ر�سمي ًا
�أكرب حمطة للكهرباء ال�شم�سية يف
�أوروبا تولد طاقة توازي اال�ستهالك
ال�سنوي لنحو � 50ألف منزل .و�أعلنت
�شركة «نيوين» التي ت�شغلها �أن
الطاقة ال�شم�سية قادرة اليوم على �أن
حتل حمل الطاقة النووية.
ُو�ضعت هذه املحطة قيد الت�شغيل
على مراحل منذ �أيلول (�سبتمرب)
 .2015وتنتج بكامل طاقتها نحو
 350جيغاواط �ساعة �سنوياً.
و�سوف تباع الكهرباء �إىل ال�شبكة
العامة ب�سعر � 11سنت ًا للكيلوواط
�ساعة� ،أي �ضعفي �سعر الكهرباء
التقليدية ،ول��ك��ن �أرخ�����ص من
الكهرباء النووية امل��ق��درة للجيل
املقبل من املفاعالت.

 20مليون مولود
في الصين سنة 2016

تتوقَّ ع ال�صني ت�سجيل نحو ثالثة
ماليني مولود �إ�ضايف �سنوي ًا ،بعد
تخ ّليها ر�سمي ًا عن �سيا�سة الطفل
ال��واح��د يف �أواخ���ر ت�شرين الأول
(�أكتوبر)  2015وال�سماح لكل عائلة
ب�إجناب طفلني.
وي���أت��ي ه���ذا التليني التاريخي
لل�سيا�سة بعد  35عام ًا على فر�ض
���ض��واب��ط قا�سية على ال���والدات
واجهت �إدان��ات ب�سبب االنتهاكات
ال��ت��ي ج��رت يف �إط��اره��ا ،مب��ا يف
ذل��ك الإجها�ض الق�سري واخللل
يف ال��ت��وازن ال�سكاين ال��ذي �أدت
�إليه ،وخ�صو�ص ًا �شيخوخة ال�سكان
وجتاوز الذكور عدد الإناث.
ويجيز هذا التعديل لنحـو  90مليون
امر�أة �صينية �إجناب طفل ثان .وقد
ولد نحو  17مليون طفل يف .2014
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القطب الشمالي :حرارة قياسية
وسخونة أسرع من المعدل العالمي
�سجل العلماء �أعلى درجة حرارة يف املنطقة
القطبية ال�شمالية منذ � 115سنة .وا�ستناد ًا
�إىل التقرير ال�سنوي لإدارة املحيطات
وال��غ�لاف اجل���وي يف ال��والي��ات املتحدة
( )NOAAارتفع معدل درجات احلرارة يف
هذه املنطقة من �شهر ت�شرين الأول (�أكتوبر)
 2014حتى �أيلول (�سبتمرب)  2015مبقدار
 1.3درج��ة مئوية عن املعدل ال��ع��ام ،وهو
الأعلى منذ بدء الت�سجيالت عام .1900
وقال العامل ريك �سبيرنيد« :ارتفاع درجات

احلرارة هنا �أ�سرع مرتني مما يف بقية �أنحاء
العامل .ونحن نعلم �أن ما يجري يف املنطقة
القطبية ال�شمالية ال يقت�صر على هذه املنطقة
وحدها».
وكان العلماء �أعلنوا �سابق ًا �أن م�ساحة طبقة
اجلليد يف املنطقة القطبية ال�شمالية تقل�صت
�إىل الن�صف تقريب ًا خالل الـ� 35سنة املا�ضية.
وي�ؤدي ذوبان اجلليد اىل تدمري البيئة التي
تعي�ش فيها احليوانات القطبية ،وبد�أت �أنواع
من الأ�سماك الهجرة �أبعد �إىل ال�شمال.

بلورات ملح
على ورق المنغروف

تفرز �شجرة املنغروف امللح من خالل غدد
خا�صة على �سطوح �أوراقها .وهذه �إحدى
ميزات التكيف التي متكن هذه ال�شجرة
من العي�ش يف املياه املاحلة.

ضحايا الضجيج  10آالف
في أوروبا سنويا ً

 2016السنة الدولية للبقول
�أعلنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة � 2016سنة دولية
للبقول حتت �شعار «بذور مغذية مل�ستقبل
م�ستدام» .و�سوف تهيئ هذه ال�سنة
فر�صة لتح�سني ا�ستخدام
ال�ب�روت�ي�ن ال��ب��ق��ويل
وت��ع��زي��ز الإن��ت��اج
العاملي للبقول.
وت�شكل املحا�صيل
ال��ب��ق��ول��ي��ة ،مثل
العد�س والف�صولياء
وال��ب��ازالء واللوبياء،
ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من �سلة
الأغ��ذي��ة العاملية .وتوفّ ر
م�صدر ًا حيوي ًا من الربوتني
النباتي والأح��م��ا���ض الأمينية،
وينبغي تناولها كجزء من نظام غذائي �صحي ملعاجلة البدانة والوقاية من الأمرا�ض املزمنة مثل ال�سكري
و�أمرا�ض �أوعية القلب وال�سرطان.
وتوفر البقول �أي�ض ًا م�صدر ًا هام ًا للربوتني النباتي للحيوانات ،ولها خوا�ص تثبيت النيرتوجني التي
ت�ساهم يف زيادة خ�صوبة الرتبة.
يناير/فرباير 2016

�أظهرت درا�سة �أن  27يف املئة من �سكان فرن�سا
ممن يعي�شون يف مدن كبرية يعانون من م�شاكل
ال�ضو�ضاء ،ما يخلق لهم م�شاكل �صحية كبرية.
�شملت الدرا�سة  11بلداً ،وجاءت فرن�سا يف املرتبة
الثالثة يف الئحة �أكرث الدول �ضجيج ًا بعد الواليات
املتحدة وايطاليا .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن  27يف
املئة من �سكان املدن الفرن�سية (خ�صو�ص ًا باري�س،
ليون ،مر�سيليا ،تولوز) يعانون من م�شاكل
عديدة ب�سبب ال�ضو�ضاء التي قال  7يف املئة من
امل�ستطلعة �آرا�ؤه��م �إنها مرتفعة للغاية .وجاءت
باري�س �أكرث املدن �ضجيج ًا يف فرن�سا ،ولكنها يف
املرتبة الثانية بعد نابويل وقبل بروك�سل ولندن.
ذكرت الدرا�سة �أن لل�ضو�ضاء �أثر ًا �سيئ ًا جد ًا على
ال�صحة ال يقت�صر على االح�سا�س بعدم االرتياح
�أو االنزعاج �أو ال�ضيق .فهي ت ��ؤدي �إىل �إ�صابة
ال�سكان ب�أمرا�ض يف اجلهاز ال�سمعي بن�سبة ال
تقل عن  30يف املئة ،وهذا يعتمد على املنطقة التي
ي�سكن فيها املرء �أو املكان الذي مي�ضي فيه وقته.
ومن امل�شاكل ال�صحية الأرق وعدم الرتكيز ونفاد
ال�صرب ( ،)%30وعدم التحمل والع�صبية (،)%33
واملعاناة من �صداع يكون قوي ًا �أحيان ًا (.)%30
وذهبت الدرا�سة �أبعد من ذلك عندما ك�شفت
عن �أن ال�ضو�ضاء قد ت��ؤدي �أي�ض ًا �إىل الإ�صابة
ب�أمرا�ض ال�شرايني وبجلطة يف الدماغ .وذكرت
�أن ال�ضو�ضاء تقتل نحو � 10آالف �شخ�ص �سنوي ًا يف
�أوروبا ،خ�صو�ص ًا يف مدنها الكربى ال�صاخبة.
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موضوع الغالف

اإلمارات ومصر واملغرب يف الطليعة

وزارات البيئة العربية
 22چﷲ
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نشرت مجلة «البيئة والتنمية» يف عدد أيلول (سبتمبر) 2003

نتائج استطالع أجرته عن املواقع البيئية العربية ىلع اإلنترنت،

خلص إلى أن معظم املواقع الحكومية تضع الترويج والدعاية

غاية لها بدالً من تقديم املعلومة املفيدة واإلعالم الهادف.
فما الذي تغير خالل االثني عشر عامًا التي مضت؟

يف هذا التقرير تفتح مجلة «البيئة والتنمية» من جديد ملف
املواقع اإللكترونية لوزارات البيئة العربية ،وتضع بين أيدي

قرائها نتائج تقييم لهذه املواقع قام به مختصون يف اإلعالم
البيئي ومطوّرو مواقع حكومية ىلع اإلنترنت

عبدالهادي النجار

وزارة البيئة واملياه ،الإمارات
moew.gov.ae

قدم تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام ،2002
الذي �أعده برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،الكثري
من احلقائق املثرية واملقلقة .فهو �أ�شار �إىل �أن ا�ستخدام
املعلوماتية يف الدول العربية �أقل منه يف �أي منطقة �أخرى
من العامل ،حيث مل تتجاوز ن�سبة م�ستخدمي الإنرتنت 0.6
يف املئة ،وكان  1.2يف املئة فقط من املواطنني ميلكون جهاز
كومبيوتر �شخ�صياً.
وقد ركز التقرير �آنذاك على نقطة يف غاية الأهمية ،وهي
�أن ال�سيا�سات العربية التي حتاول الت�صدي لفجوة املعلومات
تركز على البنية التحتية لقطاع االت�صاالت .لكن مثل
هذه ال�سيا�سات ،على رغم �أهميتها ،لن ت�ؤدي �إىل النتائج
املرجوة ما مل تقم الدول العربية ب�إيالء اهتمام مماثل لعن�صر
املحتوى .فمعظم امل��واد املتاحة على الإنرتنت هي باللغة
االنكليزية التي ال تتقنها �إال ن�سبة �صغرية من ال�سكان .وقلة
املواد املتوفرة بالعربية على
الإن�ترن��ت حت��رم امل��واط��ن
العربي من املنافع املرجوة
يف ع�صر املعلومات.
خالل ال�سنوات املا�ضية،
ازداد ع���دد م�ستخدمي
الإنرتنت يف العامل العربي
ب�شكل م��ط��رد ،فاللغة
ال��ع��رب��ي��ة �أ���ص��ب��ح��ت مع
منت�صف  2015يف املرتبة
ال��راب��ع��ة ك���أك�ثر اللغات
العاملية ا�ستخدام ًا على

يف عصر اإلنترنت
يناير/فرباير 2016

وزارة الطاقة واملعادن
واملاء والبيئة ،املغرب
environnement.gov.ma
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موضوع الغالف
ترتيب املواقع الإلكرتونية لوزارات �أو هيئات البيئة يف  14دولة عربية (تقييم �إجمايل)
املرتبة

الدولة

الوزارة  /الهيئة

املوقع الإلكرتوين الر�سمي

املجموع (من )100

الإمارات
م�صر
املغرب
ال�سعودية
لبنان
الكويت
�سورية
قطر
العراق
تون�س
فل�سطني
الأردن
ُعمان
اجلزائر

وزارة البيئة واملياه
وزارة البيئة
وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
الرئا�سة العامة للأر�صاد و حماية البيئة
وزارة البيئة
الهيئة العامة للبيئة
وزارة الدولة ل�ش�ؤون البيئة
وزارة البيئة
وزارة البيئة
وزارة البيئة والتنمية امل�ستدامة
وزارة �ش�ؤون البيئة
وزارة البيئة
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
وزارة املوارد املائية والبيئة

moew.gov.ae

91.30

eeaa.gov.eg

83.20

environnement.gov.ma

75.15

pme.gov.sa

67.35

moe.gov.lb

67.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
مالحظة :هناك  8دول عربية من دون موقع فاعل لوزارة البيئة على الإنرتنت لأ�سباب خمتلفة

وزارة البيئة ،م�صر
eeaa.gov.eg

الإنرتنت بعد الإنكليزية وال�صينية والإ�سبانية .و�شهدت
هذه اللغة تزايد ًا يف عدد امل�ستخدمني جتاوز
� 6000ضعف بني عامي  2000و.2015
ووف��ق تقديرات االحت��اد ال��دويل
لالت�صاالت للعام  ،2015لدى 40.3
يف املئة من البيوت العربية ات�صال
بالإنرتنت ،كما �أن  42.8يف املئة من
البيوت العربية متلك كومبيوتر .ون�سبة
م�شرتكي الهاتف املحمول �إىل عدد ال�سكان
العرب هو  108.2يف املئة� ،أي يوجد من
لديه �أكرث من ا�شرتاك واح��د� .أما ن�سبة من
ي�ستخدمون الإنرتنت يف العامل العربي فقد
�أ�صبحت  37يف املئة ،وهي تتجاوز  90يف املئة
يف بع�ض البلدان اخلليجية مثل قطر والبحرين
والإمارات.
متثل هذه الأرق��ام ثورة للإنرتنت العربي من الناحية
التقنية ،وت�شري �إىل �أن �شبكة «الويب» �أ�صبحت م�صدر ًا
�أ�سا�سي ًا للتوا�صل وتبادل املعارف بني العرب .ولكن ،هل
واكبت وزارات البيئة العربية هذه الثورة وا�ستفادت منها؟
وكيف كان �أداء مواقعها احلكومية على الإنرتنت؟
�أجرى فريق من اخلرباء واملخت�صني ،بتكليف من جملة
«البيئة والتنمية» ،تقييم ًا ملواقع وزارات وهيئات البيئة العربية
على الإنرتنت� ،آخذين يف االعتبار �أربعة مكونات �أ�سا�سية هي:
املحتوى ،التفاعل ،الت�صميم ،التواجد و�إغناء املحتوى.
محتوى املوقع
اعترب فريق التقييم �أن املحتوى يحتل الأولوية يف تقييم
خ�صـه بخم�س وثالثني عالمـة من
مواقع الإنرتنت ،ولذلك ّ
�أ�صل مئة .ويق�صـد باملحتوى ما يت�ضمنه املوقع من تغطيات
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epa.org.kw

58.20

moen.gov.sy

57.05

moe.gov.qa

56.63

moen.gov.iq

49.33

environnement.nat.tn

46.10

environment.pna.ps

44.70

moenv.gov.jo

43.70

moeca.gov.om

28.80

www.mre.dz

28.48

الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ،ال�سعودية
pme.gov.sa

�إخبارية لن�شاطات الوزارة والفعاليات البيئية الوطنية و�أخبار
�إقليمية ودولية ،كما يلحظ ما يقدمه املوقع يف جمال التوعية
البيئية من مقاالت و�صور و�أفالم وعرو�ض و�أدل��ة� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،على املوقع �أن يحتوي على التقارير الدورية ونتائج
االختبارات والقيا�سات وخال�صات امل�شاريع البيئية الوطنية.
وكجزء من املحتوى ،يجب �أن ي�شتمل املوقع على املواد
الت�شريعية البيئية الوطنية كالقوانني واملرا�سيم والقرارات
الر�سمية ،وكذلك ن�صو�ص االتفاقيات الدولية التي متت
امل�صادقة عليها .وك�أي موقع حكومي ،يجب �أن يوفر حمتوى
غري تخ�ص�صي ،ك�إعالنات الوزارة اخلا�صة بامل�شاريع والعقود
بالإ�ضافة �إىل فر�ص العمل املتاحة وامل�سابقات .وقد اطلع
الفريق على عناوين املحتويات وم�ضمونها العام من دون
اخلو�ض يف دقتها.
جمموع العالمات مئة .وقد منح الفريق خم�س عالمات
من �أ�صل مئة للمواقع التي حتتوي على عمل ا�ستثنائي يعترب
كانون الثاين�/شباط 2016

مميز ًا بني جميع املواقع.
حلت الإمارات يف املرتبة الأوىل ،ح�سب نوعية املحتوى،
تليها م�صر ولبنان وال�سعودية وفل�سطني.
التفاعل
�أعطى فريق التقييم مقدار التفاعل الذي ي�سعى املوقع �إىل
حتقيقه اعتبار ًا رئي�سي ًا يف التقييم ،وخ�صه بع�شرين عالمة
من �أ�صل مئة .ويق�صد بالتفاعـل الأدوات التي ي�ستخدمها
املوقع لتعزيز التوا�صل وامل�شاركة بني زواره من جهة و�إدارته
والوزارة عموم ًا من جهة �أخرى.
لتحقيق هذا التفاعل ،يجب �أن يوفر املوقع لزواره ب�شكل
�سهل معلومات االت�صال كالهاتف والربيد الإلكرتوين ،و�أال
يكون البحث عن هذه املعلومات الب�سيطة مهمة معقدة �أو
م�ستحيلة .كذلك يجب �أن ي�ستفيد املوقع من الأدوات التقنية
اال�ستثنائية للإنرتنت ،خ�صو�ص ًا توفري النماذج الإلكرتونية
لل�شكاوى واالقرتاحات ،و�أي�ض ًا اال�ستمارات وا�ستطالعات
ال��ر�أي .ومن املفيد �أن يحوي و�سائل تفاعل دورية و�آنية،
كخدمات اال�شرتاك يف املوقع والر�سائل الدورية واملحادثة
الفورية وغريها.
حلت الإمارات يف املرتبة الأوىل ،ح�سب �إتاحة التفاعل،
تليها م�صر و�سورية وقطر وتون�س.
التصميم
ال ميكن ملوقع �إلكرتوين �أن يكون ناجح ًا ما مل يدعم حمتواه
بت�صميم جيد .ولذلك خ�ص فريق التقييم ت�صميم املوقع
بع�شرين عالمة من �أ�صل مئة.
مل يكن تقييم ت�صميم املواقع على �أ�سا�س جمايل بحت،
بل اعتمد على القواعد التقنية املتعارف عليها يف ت�صميم
املواقع وااللتزام بتحقيق هذه القواعد ي�ؤدي عادة �إىل ت�صميم
جميل وعملي .ومن القواعد التقنية التي مت اعتمادها �أن
يكون املوقع �سهل اال�ستخدام ،بحيث ميكن الو�صول �إىل
معظم املعلومات بثالث نقرات على الأكرث ،وتكون كتل املوقع
موزعة وموظفة ب�شكل جيد.
كذلك يجب �أن يكون املوقع قاب ًال للنفاذ من الأ�شخا�ص
العاديني ،وذلك با�ستخدام تباين جيد يف الألوان وخطوط
ب�أحجام و�أنواع مقروءة .ويكون الت�صميم مميز ًا متى �أخذ
بعني االعتبار متطلبات من يعاين من م�شاكل يف الر�ؤية
كامل�صابني بعمى الألوان وحمدودي النظر.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،يجب �أن يكون املوقع �سريع ًا يف
التحميل ،و�أن يكون متوافق ًا مع �أجهزة االت�صال املختلفة
كالكومبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف اخلليوية ،ومع
املت�صفحات احلديثة مثل كروم وفايرفوك�س و�سفاري.
حل املغرب يف املرتبة الأوىل ،ح�سب جودة الت�صميم،
تليه الإمارات والكويت وم�صر و�سورية.
التواجد وإغناء املحتوى
يعرب تواجد املوقع على الإنرتنت عن مدى م�ساهمته يف
خدمة زواره ،وقد مت تخ�صي�ص ع�شرين عالمة من �أ�صل مئة
لذلك .ومن �أجل التقييم ،مت النظر �إىل مدى م�ساهمة املوقع
يف �إغناء املحتوى على الإنرتنت ،من خالل عدد ال�صفحات
امل�ؤر�شفة يف حمرك البحث «غوغل» كواحد من �أهم امل�ؤ�شرات
يناير/فرباير 2016

وزارة البيئة ،لبنان
moe.gov.lb

الهيئة العامة للبيئة ،الكويت
epa.org.kw

وزارة الدولة ل�ش�ؤون البيئة،
�سورية moen.gov.sy

وزارة �ش�ؤون البيئة ،فل�سطني
environment.pna.ps

على تواجد املوقع .ومن امل�ؤ�شـرات التي مت تقييمهـا معـدل
حتديث ال�صفحات �سنوياً ،والرتابط مع مواقع الإنرتنت
الأخرى .وقد حلظ فـريق التقييم ِقـدم املوقـع ا�ستنـاد ًا �إىل
تاريخ ت�سجيـل ا�سم النطاق اخلا�ص به وتاريخ �أوىل املقاالت
التي ظهرت فيه.
حلت ال�سعودية يف املرتبة الأوىل ،ح�سب التواجد و�إغناء
املحتوى ،يليها املغرب والإمارات وم�صر ولبنان.
چﷲ 25

موضوع الغالف
● عدد مواقع الوزارات امل�شمولة بالتقييم هو  14موقعاً،
وهي التي متلك حمتوى وت�صميم ًا معترب ًا ميكن اخ�ضاعه
ومكر�س خ�صي�ص ًا لوزارة
للتقييم مع ا�سم نطاق م�ستقل
ّ
البيئة .الدول التي �شملها التقييم هي :الأردن ،الإمارات،
تون�س ،اجلزائر ،ال�سعودية� ،سورية ،العراق ،عمان،
فل�سطني ،قطر ،الكويت ،لبنان ،م�صر ،املغرب .وقد �أخذ
بعني االعتبار عند تقييم موقع وزارة البيئة العراقية موقعها
ال�سابق الذي ال يزال مفع ًال ،وذلك قبل دجمها مع وزارة
ال�صحة لت�صبحا وزارة ال�صحة والبيئة ،علم ًا �أن موقع الوزارة
اجلديدة يكاد يخلو حالي ًا من �أي حمتوى يخ�ص البيئة.
● مل ي�شمل التقييم  6دول عربية هي البحرين وجزر القمر
وجيبوتي وال�سودان وال�صومال وموريتانيا ،لأن وزارات
تكر�س موقع ًا م�ستق ًال
�أو هيئات البيئة يف هذه الدول مل ّ
لها على الإنرتنت ي�ضم حمتوى جدير ًا بالتقييم ،و�إن كان
بع�ضها ميلك ا�سم نطاق .واملفارقة هنا �أال يكون هناك موقع
خم�ص�ص لوزارة البيئة البحرينية التي يحظى مواطنوها
بن�سبة نفاذ مرتفعة �إىل الإنرتنت ت�صل �إىل  91يف املئة من
عدد ال�سكان.
● مل ي�شمل التقييم دولتني عربيتني هما ليبيا واليمن،
�إذ ال ت�ضم حكومتا هاتني الدولتني حالي ًا وزارة للبيئة.
بالتايل ،ف�إن املواقع التي �شملها التقييم مت ّثل ما ن�سبته
 64يف املئة من الدول العربية ،ومل ي�شمل التقييم  27يف املئة
من الدول العربية لعدم وجود موقع «ويب» معترب لوزارات
البيئة فيها ،وكذلك مل ي�شمل  9يف املئة من الدول العربية
هي التي ال توجد لديها وزارة للبيئة.

وزارة البيئة ،قطر
moe.gov.qa

وزارة البيئة ،العراق
moen.gov.iq

شمولية التقييم
هدفت الدرا�سة �إىل تقييم مواقع جميع وزارات البيئة يف
الدول املن�ضوية حتت مظلة جامعة الدول العربية وعددها 22
دولة .لكن التقييم الفعلي مل ي�شملها جميع ًا وفق ما ي�أتي:
ترتيب مواقع وزارات البيئة
ح�سب نوعية املحتوى
املجموع
املرتبة الدولة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الإمارات
م�صر
املغرب
لبنان
ال�سعودية
فل�سطني
الكويت
�سورية
الأردن
العراق
تون�س
قطر
ُعمان
اجلزائر
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(من )100

ترتيب مواقع وزارات البيئة
ح�سب �إتاحة التفاعل
املجموع
املرتبة الدولة

92.00

1

92.00

2

91.00

3

88.00

4

77.00

5

76.00

6

74.00

7

71.00

8

66.00

9

61.50

10

60.00

11

59.50

12

38.00

13

16.50

14

الإمارات
م�صر
�سورية
قطر
تون�س
ال�سعودية
لبنان
العراق
الكويت
اجلزائر
الأردن
ُعمان
املغرب
فل�سطني

(من )100

النتائج
ت�صدر املوقع الإلكرتوين لوزارة البيئة واملياه الإماراتية جميع
ّ
مواقع وزارات البيئة العربية على الإنرتنت ،وذلك مبجموع
مرتفع من العالمات و�صلت �إىل  91.3عالمة من �أ�صل 100

ترتيب مواقع وزارات البيئة
ح�سب جودة الت�صميم
املجموع
املرتبة الدولة

93.00

1

66.00

2

64.00

3

63.00

4

50.00

5

50.00

6

44.00

7

43.00

8

40.00

9

39.00

10

30.00

11

27.00

12

27.00

13

23.00

14

املغرب
الإمارات
الكويت
م�صر
�سورية
العراق
اجلزائر
فل�سطني
لبنان
الأردن
قطر
تون�س
ال�سعودية
ُعمان

(من )100

ترتيب مواقع وزارات البيئة
ح�سب التواجد و�إغناء املحتوى
املجموع
املرتبة الدولة

85.50

1

84.50

2

81.50

3

76.00

4

68.00

5

61.00

6

54.50

7

48.50

8

47.50

9

44.00

10

43.50

11

42.50

12

39.50

13

34.50

14

ال�سعودية
املغرب
الإمارات
م�صر
لبنان
قطر
العراق
تون�س
الأردن
�سورية
اجلزائر
فل�سطني
ُعمان
الكويت

(من )100

100.00
94.00
93.00
88.00
77.00
60.00
35.00
33.00
29.00
29.00
20.00
19.00
16.00
15.00
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وزارة البيئة ،الأردن
moenv.gov.jo

وزارة البيئة والتنمية امل�ستدامة ،تون�س

environnement.nat.tn

وزارة البيئة وال�ش�ؤون
املناخيةُ ،عمان
moeca.gov.om

وزارة املوارد املائية والبيئة ،اجلزائر

www.mre.dz

متيز مبحتواه اجليد وخدماته التفاعلية
عالمة متاحة .وقد ّ
التي يتفرد بها عن بقية املواقع.
ويف املرتبة الثانية جاء موقع وزارة البيئة امل�صرية مبجموع
 83.20عالمة .وكان يف املحتوى مناف�س ًا ملوقع وزارة البيئة
واملياه الإماراتية� ،إال �أن اخلدمات التفاعلية التي يقدمهـا
جاءت دون م�ستوى موقـع الوزارة الإماراتية بفارق معترب
و�إن جـاء يف املرتبة الثانيـة عربي ًا من حيث هذه اخلدمات.
موقع وزارة الطاقة واملعادن وامل��اء والبيئة يف املغرب
حل يف املرتبة الثالثة مبجموع قدره  .75.15وقد �ساعده يف
حتقيق هذا الرتتيب حمتواه التناف�سي مع موقعي الإمارات
وم�صر ،وجودة ت�صميمه التي كانت الأف�ضل بني جميع
مواقع وزارات البيئة العربية ،وكذلك دعمه للمحتوى على
الإنرتنت حيث حل يف املرتبة الثانيـة بعد موقع ال�سعودية.
ولكن نقطة �ضعف موقـع وزارة البيئـة املغربية كانت يف
عدم �إتاحته التفاعل مع الزوار فحل يف املرتبة قبل الأخرية
لهذا العن�صر.
يف املرتبة الرابعة حل موقع الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة يف ال�سعودية بعالمة �إجمالية هي .67.35
وذلك بف�ضل دعمه اال�ستثنائي للمحتوى العربي التخ�ص�صي
على الإنرتنت� ،إذ حقق املرتبة الأوىل والعالمة التامة يف
تواجده على الإنرتنت .ولكن الأمر الكارثي يف هذا املوقع هو
�سوء ت�صميمه الذي مل يواكب �ضخامة حمتواه اال�ستثنائية
بني جميع مواقع الويب الأخ��رى ،ومل يكن �أ�سو�أ منه يف
العمانية.
الت�صميم �سوى موقع وزارة البيئة ُ
يناير/فرباير 2016

موقع وزارة البيئة اللبنانية هو �أول مواقع وزارات البيئة
العربية� ،إذ تعود �أوىل �صفحاته �إىل ت�شرين الثاين (نوفمرب)
 .1997لكنه جاء يف املرتبة اخلام�سة مبجموع  67عالمة ،وقد
�ساعده يف احل�صول على هذه املرتبة حمتواه اجليد وتواجده
القدمي على ال�شبكة العاملية.
وجاءت يف مراكز متو�سطة ،بح�سب الرتتيب ،مواقع
وزارات البيئة يف الكويت و�سورية وقطر والعراق وتون�س
وفل�سطني والأردن.
وحل يف املرتبتني الأخريتني موقع وزارة البيئة وال�ش�ؤون
املناخية يف ُعمان ،وموقع وزارة املوارد املائية والبيئة يف
اجل��زائ��ر ،حيث يوجد الكثري مما ميكن عمله لتح�سني
تناف�سية هذين املوقعني.
من املالحظ �أن عالمة التقييم الإجمالية ملواقع وزارات
البيئة يف الدول العربية كانت تتنا�سب مع ن�سبة النفاذ �إىل
الإنرتنت التي يتمتع بها مواطنو هذه الدول .وت�ستثنى من
ذلك مواقع وزارات البيئة يف م�صر والعراق و�سورية التي
حظيت بتقييم فاق معدالت النفاذ �إىل الإنرتنت .وعلى
العك�س من ذلك كان تقييم مواقع وزارات البيئة يف ُعمان
وقطر والكويت �أدنى من معدالت النفاذ وال يتنا�سب معها.
وذلك باعتبار �أن معدالت النفاذ �إىل الإنرتنت تعطي م�ؤ�شر ًا
على الو�ضع التقني ومدى ا�ستخدام املواطنني للإنرتنت،
وبالتايل من املفرت�ض �أن يواكب ذلك اهتمام متزايد بالتواجد
احلكومي على الإنرتنت حيث تكون الفر�صة �أكرب للو�صول
■
�إىل املواطن ب�شكل مبا�شر.
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أخبار أفد
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قمة املناخ العاملي يف باريس
«أفد» يدعو إلى تنويع االقتصاد واالنتقال السريع إلى الطاقة النظيفة
ب��أه��داف النمو الحالية ل�ضمان
�شارك المنتدى العربي للبيئة
م�ستقبل م�ستدام» ،م�ضيف ًا �أن
والتنمية في قمة المناخ COP21
الدول العربية «يمكنها �أن ت�صبح
التي عقدت في باري�س في كانون
دو ًال رائدة في الطاقة المتجددة،
الأول (دي�سمبر)  ،2015بوفد �ضم
كما كان حالها كدول نفطية».
�أع�ضاء م��ن خم�س دول عربية
وذكّ ��ر البيان ب��أن المنتدى «دعا
ينتمون �إل��ى قطاعات مختلفة.
ً
دائ��م �ا �إل���ى ث�لاث��ة م�����س��ارات في
و�ضم الوفد الأمين العام نجيب
ال��ت��ف��او���ض ،بحيث يتم اعتبار
�صعب ونائب الرئي�س الدكتور
ال�����ص��ي��ن ودول االق��ت�����ص��ادات
محمد الع�شري ،اللذين �شاركا
ال�سريعة النمو مجموعة منف�صلة
في عدد من جل�سات المفاو�ضات.
ً
ت�سعري
حول
اجتماع
يف
ا
متحدث
الع�شري
حممد
أفد»
�
«
أمناء
�
جمل�س
رئي�س
نائب
ع��ن غيرها م��ن ال���دول النامية
كما �شاركا في اجتماعات جانبية
رفيعة الم�ستوى لبحث ق�ضايا الكربون نظمته م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة ،و�إىل ميينه الأمني العام جنيب �صعب
الفقيرة .واعتماد هذا المبد�أ في
مخت�صة ذات �صلة بالنقا�شات ،خا�صة ت�سعير الكربون وتمويل التح ّول �إلى جولة المفاو�ضات الأخيرة كان حا�سم ًا في التو�صل �إلى اتفاق».
وا�ست�ضافت �شبكات تلفزيونية عربية وعالمية م�س�ؤولي «�أفد» خالل الم�ؤتمر
اقت�صاد �أخ�ضر.
وجاء في بيان �أ�صدره المنتدى عقب الموافقة على اتفاقية المناخ �أن «المنتدى وبعده لتقديم تحليالت عن م�سار المفاو�ضات وااللتزامات المتوقعة من
ي�شعر باالعتزاز لأنه كان جزءاً من هذه العملية .فقد �أعطى تقرير «�أفد» حول االتفاقية ،بينها �سكاي نيوز ،فران�س  ،24الجزيرة ،راديو مونتي كارلو الدولي،
�أثر تغير المناخ على البلدان العربية ،الذي �صدر عام  ،2009حجة دامغة �إذاعة ال�شرق ،التلفزيون العربي ،ال�شبكة التركية  .TRTكما ن�شرت ال�صحف
للمفاو�ضين �أن اتفاق ًا قوي ًا لمحاربة تغير المناخ هو في م�صلحة البلدان والمواقع االلكترونية االقليمية البيان التحليلي الذي �أ�صدره «�أفد» عن نتائج
العربية» .وقد �شارك مندوبون من «�أفد» في جميع مراحل م�ؤتمرات المناخ الم�ؤتمر.
لم�ساعدة المفاو�ضين في التو�صل �إلى نتائج متوازنة.
وقال �صعب �إن « �أفد» يتحمل م�س�ؤولية م�ضاعفة خالل الفترة المقبلة لتقديم
وحث البيان الدول العربية على «�أن تبد�أ حا ًال بتنويع اقت�صاداتها وتعيد النظر الم�شورة حول االنتقال ب�شكل �سل�س �إلى اقت�صاد جديد يقوم على التن ّوع.
ّ

اجتماع مجلس أمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية

عقد مجل�س �أمناء المنتدى العربي
للبيئة والتنمية اجتماعه ال�سنوي في
 16ت�شرين الثاني (نوفمبر) 2015
على هام�ش م��ؤت��م��ره الثامن حول
اال�ستهالك الم�ستدام ،في فندق فيني�سيا
انتركونتيننتال ـ ب��ي��روت .ت��ر�أ���س
االجتماع رئي�س المجل�س الدكتور عدنان
ب��دران ،ال��ذي �أثنى على الجهود التي
بذلها الأمين العام والعاملون في «�أفد»
من �أجل انجاح الم�ؤتمر رغم الظروف
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ورح��ب بان�ضمام الأع�ضاء
ال�صعبةّ .
الجدد �إلى مجل�س الأمناء :الدكتور علي
الطخي�س ،رئي�س لجنة الزراعة والمياه
والبيئة في مجل�س ال�شورى ال�سعودي،
والدكتور عبدالكريم ���ص��ادق ،كبير
االقت�صاديين في ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية ،وال�سيد
مالك �سكر ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
«�أف��ي��ردا» .وج��رى ال��ت��داول ب�أ�سماء
ج��دي��دة ر�شحها الأع�����ض��اء لع�ضوية

مجل�س الأمناء ،فتمت الموافقة على
ع�ضوية رندلى بي�ضون ،وهي خبيرة
في القانون التجاري الدولي ،ومازن
الم�صري ،مدير �شركة «�إدغو» للطاقة.
ناق�ش المجل�س م��و���ض��وع التقرير
ال�سنوي عن و�ضع البيئة العربية ل�سنة
 .2016وبعد المداوالت تقرر اعتماد
مو�ضوع «�أهداف التنمية الم�ستدامة ـ
التحديات وفر�ص تحقيقها في البلدان
العربية بحلول �سنة  .»2030على �أن

ُي�شرف على تحرير التقرير نجيب
�صعب وي�ساهم فيه ك��ل م��ن محمد
الع�شري وعبدالكريم �صادق وابراهيم
عبدالجليل وح�سين �أباظة.
كما �أجاز المجل�س برنامج العمل ل�سنة
 2016و�أعطى التو�صيات الالزمة الى
الأم��ان��ة العامة بخ�صو�ص تنفيذه.
وقرر المجل�س تفعيل �صندوق الوديعة
وا�ستقطاب �أع�ضاء جدد من الم�ؤ�س�سات
وال�شركات والقطاع العام.
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www.afedonline.org
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صعب يقدم تقرير املنتدى العربي يف مجلس وزراء البيئة العرب
ق��دم الأم��ي��ن العام للمنتدى العربي
للبيئة والتنمية (�أف��د) نجيب �صعب
تقرير المنتدى ح��ول «اال�ستهالك
الم�ستدام» �إل��ى ال���دورة  27لمجل�س
الوزراء العرب الم�س�ؤولين عن �ش�ؤون
البيئة ،التي عقدت في  19ت�شرين
الثاني (نوفمبر)  2015في مقر جامعة
الدول العربية في القاهرة ،وتحدث فيها
الأمين العام للجامعة نبيل العربي.
افتتح وزي��ر البيئة الأردن��ي الدكتور
طاهر ال�شخ�شير بكلمة ن��وه فيها
بالدور الذي يلعبه المنتدى «لإتاحة
معلومات موثوقة ت�ساعد في تطوير
�سيا�سات وبرامج �إنمائية مالئمة ت�أخذ
البيئة في االعتبار» .و�أ�شاد بالمحتوى
الر�صين للم�ؤتمر ال�سنوي الثامن
للمنتدى ،الذي عقد في بيروت لعر�ض
التقرير ومناق�شته و�شارك فيه 600
مندوب من  48دولة.
وعر�ض �صعب �أبرز نتائج تقرير «�أفد»
حول دور تعديل �أنماط اال�ستهالك في
رعاية البيئة و�إدارة �أف�ضل للموارد،
خا�صة ف��ي م��ج��االت ال��م��اء والطاقة
والغذاء .وقال �إن النتيجة الأبرز التي

خل�ص اليها التقرير ه��ي �أن زي��ادة
الإنتاج لتلبية الطلب ت�ستنزف الموارد
وال ت��ؤدي وحدها �إلى �ضمان ح�صول
النا�س على ح�صة عادلة منها ،لذا
ال ب��د م��ن تعديل �أن��م��اط اال�ستهالك
وتعزيز الكفاءة ،لأن ه��ذا �أق��ل كلفة
على االقت�صاد والبيئة معاً .و�إذ ر�أى
�أن الدعم غير المتوازن لأ�سعار الماء
والطاقة والغذاء ي�شجع على �أنماط
ا�ستهالكية تت�سم بالتبذير والهدر ،نوه

بالبرامج اال�صالحية التي بد�أتها �ست
دول عربية لإ�صالح �أنظمة الدعم بما
يحقق تر�شيد اال�ستهالك.
ولخ�ص تو�صيات م��ؤت��م��ر «�أف���د»
بالدعوة �إل��ى �سيا�سات تدعم �أنماط
اال�ستهالك والإنتاج الأكثر ا�ستدامة،
وفر�ض �ضرائب على الممار�سات غير
الم�ستدامة بدل فر�ضها على الإنتاج،
واعتماد م��ب��د�أ «الملوث ي��دف��ع» بما
يعك�س الكلفة الحقيقية للموارد

الطبيعية .وحث على �إدخ��ال مفهوم
اال�ستدامة وح�سابات الموارد في النظام
التعليمي ،وتخ�صي�ص ميزانيات
للبحث العلمي والتطوير ال تقل عن 2
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
لتطوير تكنولوجيات مبتكرة ،خا�صة
في مجاالت تحلية المياه والطاقة
المتجددة ومعالجة مياه ال�صرف
ال�صحي ومعدات الري الموفرة للمياه
ومكونات البناء الأخ�ضر.

تقرير «أفد» يف مؤتمر ومعرض الطاقة يف البحرين
تم عر�ض تقرير المنتدى العربي
للبيئة وال��ت��ن��م��ي��ة (�أف�����د) ح��ول
«اال���س��ت��ه�لاك الم�ستدام م��ن �أج��ل
ادارة �أف�ضل للموارد» في م�ؤتمر
ومعر�ض �إدارة الطاقة الثاني الذي
ا�ست�ضافته البحرين خالل الفترة
 6ـ  8كانون الأول (دي�سمبر) 2015
في مركز الخليج الدولي للم�ؤتمرات
بفندق الخليج تحت �شعار «الطاقة
الم�ستدامة للدول النامية».
وقام الدكتور ابراهيم عبدالجليل،
مدير برنامج الطاقة وتغير المناخ
ف��ي «�أف�����د» وال��م��ح��رر ال��م�����ش��ارك
للتقرير ،بتقديم �أبرز النتائج التي
تو�صل اليها التقرير وا�ستطالع
يناير/فرباير 2016

الر�أي العام الذي �أجراه المنتدى في
 22بلداً عربي ًا .ف�أ�شار �إلى �أن الدعم
غير المتوازن لأ�سعار الماء والطاقة
وال���غ���ذاء ف��ي المنطقة العربية
ي�شجع على �أن��م��اط ا�ستهالكية
تت�سم بالتبذير والهدر ،وال ي�ساعد
بال�ضرورة على تخفيف العبء عن
الفقراء� ،إذ يذهب نحو  90في المئة
من �أم��وال الدعم �إلى الأغنياء .لكن
هناك اتجاه ًا وا�ضح ًا �إلى تغيير هذا
النمط ،بحيث بد�أت �ست دول عربية
تطبيق �إج���راءات �إ�صالحية لنظام
دعم الأ�سعار.
كما تم توزيع ن�سخ مطبوعة من
التقرير على الم�شاركين في الم�ؤتمر.
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أخبار
تقرير عمل املنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) لسنة 2015
ف��ي خ�ضم ال��ت��ح��دي��ات الم�صيرية
التي تواجهها المنطقة والنزاعات
التي تع�صف بن�صف البلدان الـ22
التي ت�شكل نطاق عمل المنتدى
ال��ع��رب��ي للبيئة والتنمية «�أف���د»
كمنظمة �إقليمية ،كان على «�أف��د»
ا�ستنباط و�سائل بديلة لتحقيق
مهمته ،المتمثلة في دعم ال�سيا�سات
والبرامج البيئية ال�ضرورية لتنمية
العالم العربي ا�ستناداً �إل��ى العلم
والتوعية.
وفي حين منعت الأو�ضاع ال�سائدة
في المنطقة تحقيق بع�ض البرامج
بالكامل ل�سنة  ،2015ت��م تجاوز
الأه���داف المحددة لبرامج �أخ��رى.
وهنا بع�ض العالمات البارزة:
● �أ���ص��در «�أف���د» تقريره ال�سنوي
الثامن ح��ول اال�ستهالك الم�ستدام
من �أج��ل �إدارة �أف�ضل للموارد في
ال��ب��ل��دان العربية .وق��د ���ش��ارك في
�إع���داده  80محرراً وم�ؤلف ًا وخبيراً
ومراجعاً ،بالتعاون مع  7منظمات
ومراكز �أبحاث �إقليمية ودولية و4
جامعات .وي��أت��ي ه��ذا التقرير في
وقته المنا�سب ،بعد �أ�سابيع من
اعتماد القمة العالمية للأمم المتحدة
ح��ول �أه���داف التنمية الم�ستدامة
في �أيلول (�سبتمبر) « 2015تعديل
�أنماط اال�ستهالك والإن��ت��اج» كواحد
م��ن الأه����داف ال���ـ 17ال��ت��ي �أق��رت��ه��ا.
ويوفر تقرير «�أفد» مرجع ًا ت�ستعين
به البلدان العربية للح�صول على
حقوقها وال��وف��اء بالتزاماتها نحو
تحقيق �أه��داف التنمية الم�ستدامة
حتى �سنة  ،2030خا�صة في مجال
اال�ستهالك والإنتاج الم�ستدام .كما
عقد المنتدى م�ؤتمره ال�سنوي الثامن
حول اال�ستهالك الم�ستدام بح�ضور
نحو  600مندوب من  48دولة.
● �شارك في م�ؤتمر «�أف��د» ال�سنوي
عمان برعاية جاللة الملك
ال�سابع في ّ
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عبدالـله الثاني  500مندوب من 44
دولة.
● تم ا�ستخدام تقارير «افد» ال�سبعة
ال�سابقة خالل �سنة  2015كمراجع
رئي�سية في  62بحث ًا ودرا�سة .كما تم
الدخول �إلى �أجزاء منها على الإنترنت
�أكثر من � 280ألف مرة .وقدم «�أفد»
تقريره ال�سابع حول الأم��ن الغذائي
في  10اجتماعات �إقليمية ودولية.
● بحثت �ستة اجتماعات وطنية
و�إقليمية ودولية خالل  2015تقرير
«�أفد» حول االقت�صاد الأخ�ضر ،الذي
تم ا�ستخدامه كمرجع لتطوير مزيد
من ا�ستراتيجيات النمو الأخ�ضر في
العالم العربي .وتابع «�أفد» ن�شاطه
في منتديات دولية مخت�صة لمناق�شة
ر�ؤي��ت��ه ح���ول المنطقة العربية،
بينها منتدى النمو الأخ�ضر العالمي
( )GF3في كوبنهاغن ومنبر المعرفة
حول النمو الأخ�ضر ( )GGKPفي
البندقية.
● تم ا�ستخدام دليل كفاءة المياه
الذي �أ�صدره المنتدى �ضمن مبادرة
االقت�صاد الأخ�ضر ،باال�شتراك مع
�شركة «�أكواباور» ،في  4ور�ش تدريب.

كما تم توزيع  2000ن�سخة مطبوعة
منه على م�ؤ�س�سات عامة وخا�صة،
وو�ضعته ال�شبكة العربية لإدارة
الموارد المائية ()AWARENET
ف��ي متناول �أع�ضائها ف��ي ن�سخة
�إلكترونية .وي�ستمر ا�ستخدام دليل
«كفاءة الطاقة» للتدريب وكمرجع
لتدابير خف�ض ا�ستهالك الطاقة.
● ان�ضم «�أفد» كع�ضو ا�ست�شاري �إلى
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
للأمم المتحدة ( )ECOSOCبعد
ت�صويت الجمعية العامة على قبول
ع�ضويته كمنظمة �إقليمية .وتمت
دع��وة «�أف��د» �إل��ى تعيين مندوبين
دائمين في مقرات الأم��م المتحدة
في نيويورك وجنيف وفيينا .وهذا
ي�ضاف �إل��ى �صفة ع�ضو مراقب في
مجال�س برنامج الأمم المتحدة للبيئة
واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
والمجل�س االقت�صادي االجتماعي
لجامعة الدول العربية.
● �ساهم «�أف���د» ف��ي  26اجتماعـ ًا
�إقليمي ًا ودول��ي �اً ،ك��ان م�شارك ًا في
تنظيم  6منها ،بينها قمة مدن البيئة
العالمية وقمة عين على الأر���ض
ف��ي �أب��وظ��ب��ي ،والجمعية العامة
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
( ،)IRENAوقمة طاقة الم�ستقبل.
كما تم تعيين «�أفد» ع�ضواً في اللجنة
اال�ست�شارية العليا الم�شرفة على
�إعداد تقرير توقعات البيئة العالمية

الذي ي�صدره برنامج الأمم المتحدة
للبيئة (.)HLG - GEO6
● تم ا�ستخدام برنامج «�أفد» للتربية
البيئية ،ال���ذي ي��ق��وم على دليل
للمعلومات والن�شاطات وموقع
�إلكتروني ،في مزيد من المدار�س،
خا�صة في الإم��ارات ولبنان والأردن
والجزائر.
● �صدرت في الجزائر طبعة خا�صة
من دليل «�أف��د» للن�شاطات البيئية
المدر�سية �أعدها فريق من المدر�سة
الفائزة بم�سابقة «�أفد» البيئية على
الفي�سبوك.
● ق��دم «�أف����د»  6200ك��ت��اب بيئي
لمكتبات المدار�س اللبنانية من خالل
وزارة التربية.
● ا�ست�ضاف «�أفد»  42طالب ًا جامعي ًا
�ضمن مبادرة منتدى قادة الم�ستقبل
البيئيين ،ود َّرب طالبين في برنامج
زمالة.
● تابعت � 8صحف عربية ن�شر
�صفحات بيئية �شهرية من �إع��داد
«�أفد» ومجلة «البيئة والتنمية».
و�أح��دث المنتدى خرق ًا في �إي�صال
مو�ضوع البيئة �إلى الجمهور العربي
الوا�سع من خالل و�سائل التوا�صل

االج��ت��م��اع��ي ،حيث ازداد متابعو
ال�صفحة البيئية  AFEDmagعلى
في�سبوك من � 100ألف عام � 2013إلى
� 600ألف عام  2014و�صو ًال �إلى �أكثر
من � 890ألف ًا عام  .2015وذلك �إ�ضافة
�إلى �صفحات برنامج التربية البيئية
و�صفحة «�أفد» الر�سمية.
● تم �إنتاج � 4أفالم وثائقية جديدة
ف��ي موا�ضيع :ال�صحراء ،البحار،
النفايات ،الهواء� ،شارك فيها بع�ض
�أبرز الخبراء العرب ،وهي مخ�ص�صة
ال�ستخدام ال�شبكات التلفزيونية
وحمالت التوعية وبرامج التعليم.
● دعم «�أفد» � 18صحافي ًا في برامج
زمالة وتدريب.
كانون الثاين�/شباط 2016

يوم بال سيارات يف األردن
�أطلقت الجمعية الملكية لحماية
الطبيعة في الأردن مبادرة «يوم بال
�سيارات» التي تهدف الى ت�شجيع
ريا�ضة الم�شي وتخفيف االختناقات
عمان .و�شارك
المرورية داخل مدينة ّ
عقل بلتاجي� ،أم��ي��ن ع� ّ�م��ان ،في
م�سيرة على الأقدام لإطالق المبادرة
ال��ه��ادف��ة �إل���ى التخفيف م��ن الأث��ر

ال�سلبي لعوادم ال�سيارات على البيئة
وال�صحة وت�شجيع ريا�ضة الم�شي.
وقال بلتاجي �إن تغير المناخ ي�شغل
العالم برمته وعلينا الت�صدي لهذه
الظاهرة من خالل تقليل انبعاث غاز
ثاني اوك�سيد الكربون والمحافظة
على البيئة وت�شجيع مثل هذه
عمان مدينة
المبادرات ،لكي تكون ّ

بال دخان وال انبعاثات.
وتم في نهاية الم�سيرة التي �شارك
فيها ع��دد كبير م��ن المواطنين
وتالميذ ال��م��دار���س التوقيع على
وثيقة لدعم المبادرة وتعزيزها
وتبني هذا ال�سلوك الح�ضاري.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
ع�ضو في «�أفد»

ابتكارات هيئة البيئة – أبوظبي يف حماية اإلرث الطبيعي لإلمارة
نفذت هيئة البيئة ف��ي �أبوظبي
العديد من المبادرات والم�شاريع
الرائدة لتر�شيد اال�ستهالك و�إيجاد
ح��ل��ول عملية لتنويع م�صادر
الطاقة وحماية الموارد الطبيعية
والبيئية .وق��ال��ت رزان خليفة
المبارك ،الأمينة العامة للهيئة،
«�إن انت�شار ثقافة االب��ت��ك��ار في
وق��ت �سريع �ساهم ب��إث��راء العمل
البيئي وحفز على طرح مبادرات
بيئية مبتكرة قدمت حلو ًال ناجحة
للت�صدي للتحديات البيئية،
بعد �أن �أ�صبح التطور االقت�صادي
الهائل ومعدالت التو�سع الح�ضري
ي�شكالن �ضغوط ًا ج�سيمة على
ال��م��وارد الطبيعية وعلى مظاهر
التنوع البيولوجي وعلى �أنماط
الحياة في دولة الإمارات».
ومن مبادرات الهيئة في هذا الإطار:

موازنة مائية لإمارة �أبوظبي
تلبي الزيادة الكبيرة المتوقعة
في الطلب على المياه :ت�سعى

هيئة البيئة ـ �أبوظبي �إلى التقليل
م��ن ا�ستهالك ال��م��ي��اه الجوفية
بن�سبة  80في المئة بحلول �سنة
 ،2030وقد كلفت جامعتي الإمارات
وليدز وم�ؤ�س�سة «وتيرواي�س»
في المملكة المتحدة تطوير نهج
ديناميكي من �أجل �إعداد الموازنة
المائية لإم���ارة �أبوظبي وتعزيز
الفهم حول م�صادر المياه والطلب
عليها .وتهدف هذه الدرا�سة الهامة
�إلى �إعطاء �صورة مف�صلة عن توفر
يناير/فرباير 2016

م�شروع الكربون الأزرق ونظام
معلومات مبتكر لإعداد تقارير
الم�ؤ�شرات :يمثل م�شروع الكربون
الأزرق خ��ط��وة مهمة ف��ي جهود
المحافظة على التنوع البيولوجي
في االم��ارات والتخفيف من تغير
المناخ .كما تتعاون هيئة البيئة
ـ �أبوظبي وبرنامج الأم��م المتحدة
للبيئة (يونيب) من خالل مبادرة
�أبوظبي العالمية للبيانات البيئية،
على تطوير نظام �إلكتروني لإعداد
التقارير الذكية وفق ًا لم�ؤ�شرات
محددة.

المياه وا�ستهالكها بين مختلف
القطاعات في �أبوظبي �سواء في
الوقت الراهن �أو في الم�ستقبل.

�إطالق موقع تجريبي وتقنيات
م��ب��ت��ك��رة ل��درا���س��ة فعالية
ا�ستخدام المياه المعالجة في
الري بد ًال من االعتماد الكلي على
المياه الجوفية .فقد بادرت الهيئة
بالتعاون مع حكومة نيوزيلندا
�إلى تبني م�شروعين يهدفان �إلى
الحفاظ على الخزانات الجوفية من
الهدر وتقنين ا�ستعماالتها ،وهما
م�شروع تقييم �إعادة ا�ستخدام مياه
ال�صرف ال�صحي في ري الغابات
وم�شروع ح�ساب اال�ستهالك الأمثل
لمحا�صيل النخيل.

�أدوات قيا�سية مبتكرة ت�ضمن
ام��ت��ث��ال ال��ق��ط��اع ال�صناعي
والتطويري للقوانين البيئية:

طورت الهيئة العديد من الأدوات
القيا�سية ال��ت��ي ت�ضمن امتثال
ال��ق��ط��اع ال�صناعي والتطويري
للقوانين البيئية وتطبيق �أعلى
المعايير لحماية البيئة وال�صحة
وال�سالمة العامة ،بما ف��ي ذلك
تعزيز �أنظمة التراخي�ص التي
تعتمدها للحد من الأثر البيئي.

غ��رف��ة العمليات البيئية:

تتلقى غرفة العمليات البيئية
ف��ي هيئة البيئة كم ًا ه��ائ�ل ًا من
البيانات المتنوعة من ع��دد من
الم�صادر الخارجية والداخلية
كمحطات المراقبة الخا�صة بالهيئة
وال���درا����س���ات البيئية وت��ق��اري��ر
الزيارات التفتي�شية التي تنفذها
فرق الهيئة ،بالإ�ضافة �إلى البيانات
التي تر�سلها الجهات الحكومية
الأخرى وبيانات التنوع البيولوجي.

�أح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ل��درا���س��ة
ومراقبة التنوع البيولوجي في
�إمارة �أبوظبي :من هذه التقنيات

ا�ستخدام طائرات بال طيار ،و�أجهزة
تعقب جي �إ�س �إم ،وكاميرات مراقبة
وط���ائ���رات م��روح��ي��ة ،و�أج��ـ��ـ��ه��زة
تتبع الموقع ،في �إح�صاء الدالفين
والطيور المتكاثرة ومراقبة الأنواع
المهددة باالنقــرا�ض .وتت�ضمن
جهود الهيئة مراقبة الموائل والأنواع
الهامة والمهددة باالنقرا�ض ،التي
ت�شمل  15نوع ًا بري ًا رئي�سياً ،و11
نوع ًا بحري ًا رئي�سياً ،و 7موائل برية
وبحرية .وتعتبر الطائرات بال طيار
من التقنيات الحديثة التي �سيتم
توظيفها ب�شكل كبير في الم�ستقبل
لفهم الأن�����واع ن��ظ��راً ال�ستحالة
المحافظة عليها في غياب البيانات
الميدانية الدقيقة.
هيئة البيئة ـ �أبوظبي ع�ضو في «�أفد»
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أخبار
طبسون جبل
موسى يف خطر!

�أ�صدرت جمعية حماية جبل مو�سى
ف��ي لبنان بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة
«درو�سو�س» كتابها الثاني للأطفال
بعنوان «طب�سون في خطر»� ،ضمن
�سل�سلة «مغامرات طب�سون» الهادفة
ال��ى توعية ال�صغار ح��ول ���ض��رورة
الحفاظ على المواقع الطبيعية .وقد
�أرفق الكتاب ب�أ�سطوانة مدمجة تروي
الق�صة بال�صوت.
و�أقامت الجمعية حفل توقيع للكتاب
برعاية وح�ضور مدير عام وزارة التربية
فادي يرق والكاتب نجيب ق�صار� ،ضمن
فعاليات معر�ض بيروت العربي للكتاب
في مركز بيال للمعار�ض.
طب�سون ،الحيوان الظريف الذي دخل
قلوب ال�صغار والكبار في مغامرته
الأول��ى «طب�سون طب�سون» ،يكمل
م�شواره في جبل مو�سى مواجه ًا خطر
تقطيع الأ�شجار والمقالع والمرامل
التي كادت تق�ضي على بيئته و�أ�صدقائه
الحيوانات وحتى بيوت جيرانه الب�شر
وم��زروع��ات��ه��م .تنتف�ض الطبيعة
ا�ستجابة للقائد طب�سون لتعيد الأمور
الى ن�صابها.

جمعية حماية جبل مو�سى ع�ضو في «�أفد».

مسابقة أصدقاء البيئة للمدارس يف قطر 2016/ 2015

�أط��ل��ق مركز �أ���ص��دق��اء البيئة في
قطر م�سابقة «ج��ائ��زة �أ�صدقاء
البيئة للمدار�س »2016 / 2015
وذلك في لقاء عقد في مقر المركز
بح�ضور عدد كبير من الم�شرفين
وج��م��اع��ات �أ���ص��دق��اء البيئة في
المدار�س والمعلمين والمعلمات
و�شركة «كونوكوفيلب�س» الراعية
للم�سابقة .

وقال يو�سف علي الكاظم الم�شرف
العام على الجائزة« :م�ضت 19
�سنة على �إط�ل�اق ال��ج��ائ��زة عام
 1996ك ��أول جائزة من نوعها في
مجل�س التعاون الخليجي» ،الفت ًا
�إلى �أنها ت�ساهم ب�صورة فاعلة في
تر�سيخ ال�سلوك البيئي ال�سليم
لدى الطلبة و�أنها قد �أ�صبحت من
ال��م��ب��ادرات المجتمعية الحيوية
من حيث م�شاركة الأ�سر و�أولياء
الأم���ور وتفاعلهم م��ع �أن�شطتها
وم�سابقاتها.
وتت�ضمن جائزة �أ�صدقاء البيئة
ل��ل��م��دار���س ال��م�����س��اب��ق��ة ال��ع��ام��ة
وم�����س��اب��ق��ات ال�����دوري الثقافي
البيئي والإب�����داع الفني البيئي

والفيلم البيئي التوعوي لكل من
المرحلتين الإع��دادي��ة والثانوية
وم�سابقة ال��دك��ت��ور �أح��م��د قطب
للبحوث العلمية وجائزة �أف�ضل
م�شرف ورائدة بيئية.
وت�شمل موا�ضيع جائزة البحوث
العلمية م�شكلة الأم���ن الغذائي
وحلولها ،والت�أثيرات المختلفة
لتقنية الناتو ،والت�أثيرات المختلفة
للتكنولوجيا على الأبناء ،وم�شكلة
التلوث بالر�صا�ص وت�أثيرها على
الطفل.
وح��دد � 5أي��ار (مايو)  2016ك�آخر
موعد لت�سليم الم�شاركات.
مركز �أ�صدقاء البيئة في قطر
ع�ضو في «�أفد»

جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
�أقيم حفل توزيع الجوائز
و���ش��ه��ادات التقدير على
الفائزين بجوائز م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي
ل��ل��ع��ام ،2015 / 2014
برعاية وح�ضور الأمير
ال�شيخ �صباح الأحمد.
ت��م ع��ر���ض فيلم وثائقي
عن �أهم �إنجازات الم�ؤ�س�سة وم�شاريعها المختلفة ،ثم �ألقى
مديرها العام الدكتور عدنان �شهاب الدين كلمة قال فيها:
«يتجدد اللقاء عام ًا بعد �آخر على �أر�ض الكويت ،بلد العطاء
الإن�ساني العالمي ،بين قيادة �آمنت ب�أهمية العلم ودور
المعرفة في النهو�ض بالأمة وتطور المجتمع وتر�سيخ ال�سالم

واال�ستقرار ف��ي العالم،
والتالقي والتفاهم بين
الح�ضارات ،و�ساهمت في
تر�سيخ العمل الإن�ساني
العالمي ،مع نخبة جديدة
م��ن العلماء والباحثين
المتميزين ،الذين نذروا
�أنف�سهم للعطاء العلمي».
بعد مرور  36عام ًا على انطالق «جائزة الكويت» ،تكون
كرمت  106من العلماء
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي َّ
الكويتيين والعرب الذين قدموا م�ساهمات بارزة ومتميزة
في تخ�ص�صاتهم العلمية.

م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ع�ضو في «�أفد»

دائرة النقل يف أبوظبي تستضيف املؤتمر العاملي للطرق 2019
�أعلنت دائ��رة النقل في �أبوظبي
توقيع دولة الإمارات مذكرة تفاهم
م��ع الجمعية العالمية للطرق
(ب���ي���ارك) ال�ست�ضافة الم�ؤتمر
العالمي ال�����س��اد���س والع�شرين
للطرق  2019في �أبوظبي .و�سيتم
و�ضع �إطار تنظيمي �شامل للتعاون
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م��ع الجمعية العالمية للطرق
ولجانها المتخ�ص�صة في �سبيل
�إنجاح الم�ؤتمر المزمع عقده من
� 6إلى  10ت�شرين الأول (�أكتوبر)
 2019في مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض.
وك��ان��ت دائ���رة النقل ف��ازت بحق

ا�ست�ضافة الم�ؤتمر العالمي للطرق
بعد مناف�سة عالمية لتنظيم هذه
الفعالية الدولية المخت�صة في
مجال البنى التحتية للنقل.
جدير بالذكر �أن الجمعية العالمية
للطرق تجمع ف��ي ه��ذا الم�ؤتمر
الهيئات الإدارية العاملة في مجال

الطرق من  120حكومة �إلى جانب
�أع�ضاء الجمعية في �أكثر من 140
دولة .وقد تم قبول دولة الإمارات
ك�أحدث ع�ضو في الجمعية بتاريخ
 29ت�شرين الأول (�أكتوبر) .2014

دائرة النقل في �أبوظبي
ع�ضو في «�أفد»
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جامعة البترا يف مؤتمر التغير املناخي
وتأثيراته يف الطاقة واملاء والغذاء

�ألقى الدكتور م��روان الموال ،رئي�س
جامعة البترا ،كلمة افتتاحية في
م�ؤتمر «التغير المناخي وت�أثيراته في
الطاقة والماء والغذاء في منطقة ال�شرق
الأو�سط» ،الذي عقد في  5كانون الأول
(دي�سمبر)  2015في فندق ميريديان
ونظمته الأكاديمية العربية للعلوم
برعاية جامعة البترا وبالتعاون مع عدد
من الجامعات الأردنية والعربية.
�أك���د ال��م��وال اه��ت��م��ام جامعة البترا
بالعالقة الوثيقة بين الممار�سات
البيئية وال��ت��غ��ي��رات المناخية،
وم�ساعيها للم�ساهمة في هذا المجال
و�ضمن �إم��ك��ان��ات��ه��ا .فهي �شجعت

الأبحاث العلمية المرتبطة بالبيئة
ودعمتها ،كما و�ضعت �سيا�سات
ِ
المحافظة
داعمة للن�شاطات المختلفة
على البيئة ،ونفذت م�شاريع بيئية
على م�ستوى الجامعة مثل التحول
�إلى الطاقة ال�شم�سية التي �أ�صبحت
الم�صدر الوحيد للكهرباء في الجامعة.
كما �أن�����ش��أت محطة لمعالجة مياه
ال�صرف و�إعادة ا�ستخدامها في الري.
و�أ�ضافت م�ساقات درا�سية خا�صة
بالبيئة �ضمن برامجها الأكاديمية.
وه��ي ت�شجع ال��م��ب��ادرات الطالبية
المهتمة بالبيئة وتدعمها.

جامعة البترا ع�ضو في «�أفد»

احتفال الجمعية العربية لحماية الطبيعة

«أكوا باور السعودية» ملشروع
طاقة الرياح يف املغرب
ا���س��ت��ك��م��ل ال���ف���رع ال��م��غ��رب��ي
ل�شركة «�أك��وا باور ال�سعودية»
مخطط تمويل م�شروع خالدي
ال�ستغالل طاقة الرياح في �إنتاج
الكهرباء قرب طنجة في �شمال
المغرب ،والذي يعد �أول م�شروع
من نوعه ينجز في �إطار القانون
الجديد ال��ذي ي�سمح ل�شركات
القطاع الخا�ص باال�ستثمار في
�إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة
وب��ي��ع��ه��ا م��ب��ا���ش��رة للعمالء
ال�صناعيين عبر ال�شبكة الوطنية
للكهرباء.
وتعد «�أك��وا باور» �أول م�ستثمر
في المخطط المغربي للطاقة
ال�شم�سية ،م��ن خ�لال فوزها
بعقد �إن�شاء وا�ستغالل محطة
«ن��ور» في ورزازات في جنوب
ال��ب�لاد ،التي تعد �أكبر محطة
لإن��ت��اج ال��ك��ه��رب��اء م��ن الطاقة
ال�شم�سية في العالم.
وتملك «�أكوا باور»  70في المئة
م��ن ال�شركة المغربية التي
�ستتولى �إنجاز م�شروع خالدي،
فيما يملك �صندوق «�أري���ف»
لال�ستثمار في البنيات التحتية
في �أفريقيا ح�صة  25في المئة،
و�شركة «ي��و بي �إ���س» الدولية
للطاقات المتجددة ح�صة  5في
المئة.

وي��ه��دف الم�شروع �إل���ى �إق��ام��ة
محطة كهربائية تعمل بطاقة
ال��ري��اح بقدرة  120ميغاواط.
وك�شفت ال�شركة �أنها تعاقدت
مع ث�لاث مجموعات �صناعية
مغربية لتزويدها بنحو  85في
المئة من �إنتاج هذه المحطة،
فيما تتوا�صل االت�����ص��االت مع
�صناعيين �آخ��ري��ن .و�أ���ش��ارت
�إل��ى �أن الح�صة المتبقية من
الإنتاج �سيتم �ضخها في ال�شبكة
الوطنية عبر المكتب الوطني
للكهرباء .وتقدر كلفة الم�شروع
بنحو  165مليون يورو.
وح�صلت ال�شركة على قر�ض
بقيمة  126مليون يورو ،ي�شارك
فيه البنك المغربي للتجارة
الخارجية بن�سبة  56في المئة
والبنك الأوروب��ي لإعادة الإعمار
بن�سبة  44في المئة.
وي��ن��درج ال��م�����ش��روع ف��ي �إط���ار
المخطط المغربي ال�ستغالل
طاقة ال��ري��اح ال��ذي يهدف �إل��ى
بلوغ ق��درة �إنتاجية ت�صل �إلى
�ألفي ميغاواط من الكهرباء في
�أفق  .2020ويتوقع المغرب �أن
ت�ساهم الطاقات المتجددة ،بما
فيها الطاقة ال�شم�سية وطاقة
ال��ري��اح ،بح�صة  42ف��ي المئة
من القدرة الإنتاجية للكهرباء
بحلول .2020

�أكوا باور ع�ضو في «�أفد»

عقدت الجمعية العربية لحماية الطبيعة حفلها ال�سنوي العا�شر في فندق
�إنتركونتيننتال ـ الأردن ،ح�ضره مئات المنا�صرين لم�شاريعها وم�ساعيها في مجاالت
الزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة.
وكان بين الح�ضور الفالحة المبدعة �إلهام العبادي ،التي تدرب �سكان قريتها
«البيو�ضة» في ال�سلط على الزراعة الع�ضوية وتوجههم نحو االكتفاء الذاتي .كما
�إ�ست�ضاف الحفل الفالح عبدالرحمن قا�سم ( 77عام ًا) الذي ا�ستطاع بعد  31عام ًا من
ا�ست�صدار قرار ق�ضائي ،با�ستعادة �أر�ض �أجداده الم�صادرة داخل م�ستعمرة «بيت
�إيل» وهدم البناء اال�ستعماري عليها .وهو رف�ض مبلغ  28مليون دوالر ثمن ًا للأر�ض،
كما رف�ض �إغراءات منحه وعائلته جوازات �سفر �أجنبية مقابل تنازله عنها.

الجمعية العربية لحماية الطبيعة ع�ضو في «�أفد»

يناير/فرباير 2016
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من اليمني :الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند ،ووزير خارجيته لوران فابيو�س ،و�أمني عام الأممم املتحدة بان كي مون،
والأمينة التنفيذية التفاقية تغري املناخ كري�ستيانا فيغريي�س ،يحتفون ب�إقرار اتفاقية باري�س

قمة باريس نجحت حيث فشل اآلخرون

اتفاق مناخي
إلنقاذ األرض

أقر االتفاق الهدف الطموح جد ًا باحتواء ارتفاع درجة
� ّ
ح��رارة الأر���ض «�أدن��ى كثري ًا من درجتني مئويتني» ،بل
دعا �إىل «موا�صلة اجلهود للحد من ارتفاعها �أكرث من 1.5
درجـة مئويـة» قيا�سـ ًا �إلـــى ما قبل عهد ال�صناعـة ،وهو
أ�شد ه�شا�شة� ،إذ كــــان الهدف
ما تطـــالــــب به الدول ال ّ
درجتني مئويتني حتى الآن.
وباتت امل�ساعدة ال�سنوية للدول النامية وقيمتها مئة
بليون دوالر بدء ًا من �سنة « 2020حد ًا �أدنى» لتنفيذ م�شاريع
التخفيف من االنبعاثات والتكيف مع ت�أثريات تغري املناخ.
و�س ُيطرح اقرتاح بهدف جديد �أعلى �سنة  ،2025وهو طلب
ملح للدول النامية الفقرية ب�شكل خا�ص .ومن املتوقع �أن
ّ
ي�شجع االتفاق على التحول �إىل اقت�صاد قليل الكربون يف
مرحلة �أوىلٍ ،
وخال من الكربون خالل عقود قليلة ،مبا يدفع
القطاع اخلا�ص �إىل ا�ستثمار تريليونات الدوالرات يف الطاقة
املتجددة يف الدول النامية.

مئويتين وصوالً إلى  1.5درجة مئوية ،وتقديم 100

«ال أسمع اعتراضًا»
بدا رئي�س قمة املناخ وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س
�شديد الت�أثر لدى �إعالن �إقرار االتفاق ،وهو احتاج �إىل دقائق
كي يتمكّ ن من ذلك و�سط ت�صفيق وفود  195دولة .وقال« :ال
�أ�سمع اعرتا�ض ًا ،مت تب ّني اتفاق باري�س حول املناخ .مبطرقة
�صغرية ميكن حتقيق �أ�شياء عظيمة» ،م�شري ًا �إىل �أن االتفاق
«طموح ومتوازن وميثل نقطة حتول تاريخية» يف اجلهود
الدولية ملنع تبعات كارثية حمتملة الرتفاع درجة حرارة
الكوكب .ويف الواقع ،جاء االعرتا�ض الوحيد من نيكاراغوا،
وهو موقف تقليدي فولكلوري مل مينع اقرار االتفاق.
واعترب وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،الذي قاد
وفد املفاو�ضني الأمريكيني� ،أن االتفاق «ن�صر لكل من هو
على �سطح الكوكب وللأجيال املقبلة» .و�أ�ضاف« :حددنا
م�سار ًا هنا ،والعامل التف حول اتفاق �سيمنحنا �صالحية ر�سم
طريق جديدة لكوكبنا ،م�سار ذكي وم�س�ؤول وم�ستدام».
و�صعد الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند �إىل املن�صة
و�أم�سك بيد الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة ب��ان كي مون

أقر االتفاق الدولي ملكافحة تغير املناخ هدف احتواء

ارتفاع درجة حرارة األرض أدنى كثيرًا من درجتين

بليون دوالر سنويًا ىلع األقل مساعدات للدول النامية،
ومراجعة آلية التنفيذ كل خمس سنوات

باري�س ـ «البيئة والتنمية»

ال�صور خا�صة
بـ «البيئة والتنمية»
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خرجت قمة املناخ يف باري�س باتفاق تاريخي
أقرته  195دولة ،وتبقى العربة يف تنفيذه والتزام
� ّ
التعهدات .لكن االتفاق فتح ع�صر ًا جديد ًا للتعاون بني
الدول النامية وال�صناعية� ،إذ مت ال�ضغط لإقراره على نحو
قوي وملزم من حتالف برز يف الأي��ام الثالثة الأخ�يرة من
املفاو�ضات �ضم الدول الأفريقية ودول الكاريبي واملحيط
الهادئ الأكرث ت�ضرر ًا من اجلفاف وارتفاع البحار� ،إىل �أمريكا
وكندا ودول االحتاد الأوروبي والربازيل.
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وفابيو�س ،يف حني تعانقت م�س�ؤولة املناخ يف الأمم املتحدة
كري�ستيانا فيغريي�س طوي ًال مع كبرية املفاو�ضني الفرن�سية
لوران�س توبيان.
وقال وزير البيئة املالديفي رئي�س جمموعة دول اجلزر
ال�صغرية طارق ابراهيم �إن «التاريخ �سيحكم على النتيجة،
ولي�س على �أ�سا�س االتفاق اليوم ،بل على �أ�سا�س ما �سنقوم به
بدء ًا من اليوم» .ور�أت منظمة «غرينبي�س» ومنظمات غري
حكومية �أخرى �أنه ي�شكل «منعطفاً» ،وي�ضع م�صادر الطاقة
الأحفورية «يف اجلانب اخلاطىء من التاريخ».
ي�سرع هذا االتفاق ،الذي يدخل حيز التنفيذ
ويفرت�ض �أن ّ
�سنة  ،2020العمل خلف�ض ا�ستخدام الطاقة الأحفورية
مثل النفط والفحم والغاز ،وي�شجع على اللجوء �إىل م�صادر
الطاقة املتجددة ،وتغيري �أ�ساليب �إدارة الغابات والأرا�ضي
الزراعية .وت�سمح التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن
خلف�ض انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س احل��راري
بعدم جتاوز ارتفاع احلرارة ثالث درجات عمـا كـانت قبل
الثورة ال�صناعية ،يف حني يعترب معظم العلماء �أن زيادة
درجتني هي العتبة دون اال�ضطرابات املناخية التي تخلف
عواقب خطرية .لذا مت التوافق على زيادة تعهـدات تخفي�ض
انبعاثات الكربون يف موعد ال يتجـاوز �سنة � ،2018أي قبل
دخـول االتفـاق موعد التنفيذ يف .2020
وي�ضع االتفاق �آلية تفرت�ض مراجعتها كل خم�س �سنوات
اعتبار ًا من  ،2025وهو تاريخ اعتربته املنظمات غري احلكومية
مت�أخراً .وكانت نقاط اخل�لاف الأ�سا�سية تتعلق بدرجة
احلرارة التي يجب اعتبارها عتبة لالحتبا�س احلراري ،وعدم
جتاوزها ،و«التمييز» بني دول ال�شمال واجلنوب يف جهود
مكافحة االحتبا�س احلراري ،ما يعني �ضرورة حترك الدول
املتطورة �أو ًال با�سم م�س�ؤوليتها التاريخية يف انبعاثات الغازات
امل�سببة لالحتبا�س احلراري ،وقد مت �أخذ ذلك يف االعتبار.

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

وزير البرتول ال�سعودي علي النعيمي :الهدف تخفي�ض االنبعاثات ال الوقود الأحفوري

وزير الدولة الإماراتي ل�ش�ؤون املناخ �سلطان اجلابر متحدث ًا يف اجلل�سة العامة :الإمارات دخلت ع�صر الطاقة النظيفة واملتجددة بخطة طموحة لتنويع االقت�صاد

جنيب �صعب �أمني عام «�أفد» وا�سماعيل اجلزويل الرئي�س ال�سابق للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ ،يف حلقة خا�صة لتقييم نتائج امل�ؤمتر �أدارها ح�سان التليلي يف �إذاعة مونت كارلو الدولية

ندوة حول كفاءة الطاقة يف جناح جمل�س التعاون اخلليجي

مفاو�ضون عرب يناق�شون
م�سودات الن�صو�ص النهائية
قبل �إقرارها

جزر .و�أُدرج بند يو�ضح �أن االتفاق «لن ي�شكل قاعدة لتحميل
امل�س�ؤوليات �أو املطالبة بتعوي�ضات» ،وهذا ا�ستجابة لطلب
الواليات املتحدة ،حيث �أن النظام الق�ضائي الأمريكي معقد
يف هذا اخل�صو�ص ويفتح املجال ملطالبات غري مفتوحة لو �أُقر
هذا البند.
وعلى نقي�ض بروتوكول «كيوتو» امل�برم عام ،1997
لن تكـون معاهـدة باري�س ملزمـة قانونياً ،وهـو �أمـر كان
�س ُيقابل بالرف�ض يف الكونغر�س الأمريكي ،حيث يرى
جمهوريون كرث املعاهدة حماولة خطرية لتهديد الرخاء
االقت�صادي من �أجل م�ستقبل غري م�ضمون حتى لو كان
�أقل تلوثاً .لكن املراجعـة كل خم�س �سنوات واحلوافز املالية
�ستكون نوع ًا من االلزام.
وك��ان��ت مطالبات بت�سعري انبعاثات ث��اين �أوك�سيد
الكربون ،ال�سبب الرئي�سي يف ارتفاع درجة حرارة الأر�ض،
لتحفيز حمطات الكهرباء وامل�صانع على التحول �إىل �أنواع
�أنظف من الطاقة .لكن م�صدري النفط الكبار يعار�ضون ذلك
ويرف�ضون تبني حل معتمد على �آليات ال�سوق .ويت�ضمن
اتفاق باري�س �إ�شارة �ضمنية وفق املحللني باحتمال �أن يبني
يف نهاية املطاف ج�سر ًا �صوب �آلية عاملية لتداول انبعاثات
ثاين �أوك�سيد الكربون� .إذ �إن اجلزء امللزم من االتفاق ي�سمح
للدول بتعوي�ض انبعاثاتها طوع ًا من طريق �شراء الأر�صدة
من الدول الأخرى .و�أكد الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند
«ال�سعي �إىل بناء حتالف للدول الراغبة يف ت�سعري انبعاثات
ثاين �أوك�سيد الكربون».
اتفاقيـة باري�س لي�ست مثاليـة ،كما هي حـال �أي
ت�سويـة دولية .فما زالت �ضـوابط االنبعاثات «رخ��وة»،
وما زالت الدول الفقرية تخ�شى �أال تكفي امل�ساعـدات التي
�ستح�صل عليها حلمايتها من عواقب تغري املناخ ،كما
�أن االتفاقيـة لي�ست كلهـا ملزمة قانوني ًا وقد تتن�صل
منها بع�ض احلكومات يف امل�ستقبـل .ولكـن ال ميكـن �إال
اعتبارهـا «قفـزة كـربى للب�شريـة» ،ورمبا �أكرب انت�صـار
■
للديبلوما�سيـة العامليـة.

وكان الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند اقرتح على منرب
م�ؤمتر باري�س املناخي قبيل �إق��رار االتفاق� ،إتاحة املجال
�أم��ام «ال��دول الراغبة يف امل�ضي �أ�سرع» يف مكافحة تغري
املناخ بتحديث تعهداتها قبل �سنة  2020يف جمال خف�ض
االنبعاثات .وقال�« :س�أتقدم من الغد بهذا االقرتاح».
تجاوز عقبات أميركية
وتسعير الكربون
يف وقت ترفــ�ض الدول املتقدمة تقدمي امل�ساعدة وحدها،
وتطالب دو ًال مثل ال�صـني وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة
والدول النفطية الغنية بامل�ساهمة ،ن�ص االتفــاق على �أن
«تقدم الدول املتقدمة موارد مالية مل�ساعدة الدول النامية،
وت�شجيع الأطراف الآخرين (دو ًال �أو جمموعات دول) على
تقدمي الدعم طوعاً» ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق باخل�سائر التي
ال ميكن تعوي�ضها املرتبطة بذوبان كتل اجلليد �أو ارتفاع
م�ستوى املياه .وخ�ص�ص االتفاق ف�ص ًال كام ًال لهذه امل�س�ألة،
ما ي�شكل ن�صر ًا للدول الأ�شد ه�شا�شة مثل تلك الواقعة على
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املغرب يستضيف قمة تغير املناخ 2016
بأكبر محطة شمسية يف العالم
على ح��دود ال�صحراء ال�شرقية
للمغرب ،وحت��ت �أ�شعة �شم�س
تنعم بها البالد لأك�ثر من 300
يوم يف ال�سنة ،جترى التجارب
الأخرية قبيل افتتاح حمطة لإنتاج
الطاقة ال�شم�سية وربطها بال�شبكة
الوطنية للكهرباء .وك��ان ملك
امل��غ��رب حممد ال�ساد�س د�شن
الأ�شغال يف حمطة «نور »1ر�سمي ًا
يف �أيار(مايو) .2013
تبعد املحطة نحو  20كيلومرت ًا عن
مدينة ورزازات ال�صحراوية يف
جنوب �شرق املغرب .وعلى م�ساحة
ت�ضاهي  600ملعب كرة قدم ينت�شر
ن�صف مليون من الألواح الزجاجية
املقو�سة يف � 800صف
العاك�سة ّ
طويل م��ت��واز ،يف م�شهد يبهر
العينني .وتتحرك هذه املرايا ،التي
يبلغ ارتفاع كل منها نحو  12مرتاً،
يف حركة بطيئة متناغمة �شبيهة
بحركة زه��ور دوار ال�شم�س� ،إذ
تالحـق �أ�شعة ال�شم�س وتلتقطها
وحتولها اىل طاقة نظيفة.
كـلف اال�ستثمـار يف حمطـة

«ن���ور »1نحو  600مليون ي��ورو
لإنتاج  160ميغاواط من الكهرباء.
و�ستتبعها «ن���ور� »2سنة 2016
و«ن��ور� »3سنة  ،2017وفتح باب
تقدمي العرو�ض ملحطة «ن��ور.»4
وع��ن��دم��ا تكتمل ك��ل امل��راح��ل
�ست�صبح «ن����ور» �أك�ب�ر حمطة
للكهرباء ال�شم�سية يف العامل
على م�ساحة  30كيلومرت ًا مربعاً.
ويهدف امل�شروع يف جممله اىل
توليد  580ميغاواط كافية لإمداد
مليون بيت بالكهرباء.

وبح�سب تقديرات وزارة الطاقة
واملعادن والبيئة واملاء يف املغرب،
ف����إن ت�شغيل حم��ط��ة «ن���ور»1
�سيمكن من تفادي انبعاث 240
�ألف طن من ثاين �أوك�سيد الكربون
يف ال�سنة ،على �أن ت�صل �إىل
� 522ألف طن مع انهاء املرحلتني
الثانية والثالثة.
ويطمح املغرب ،الـذي ي�ستورد
 94يف املئة من حاجاته الطاقوية،
�إىل �إنتاج  42يف املئة من طاقته من
م�صادر متجددة بحلول  ،2020عرب

اال�ستفـادة من ال�شم�س والرياح
والطاقة الكهرمائية .و�إ�ضافة اىل
حمطة نور يف ورزازات ،يخطط
املغرب لإن�شاء حمطات �شم�سية
يف مناطق �أخ��ـ��رى من �ش�أنهـا
خف�ض انبعاثات ث��اين �أوك�سيد
الكربون بنحو ت�سعة ماليني طن
�سنوي ًا ابتداء من .2020
وي�ستعد امل��غ��رب نهاية 2016
ال�ست�ضافة امل�ؤمتـر العاملي الثاين
والع�شـرين للمنـاخ  COP22الـذي
يفرت�ض �أن يتابع مقررات م�ؤمتر
باري�س ،الذي انتهى يف  12كانون
الأول (دي�سمرب)  2015باتفاق
تاريخي يهدف اىل احتواء ارتفاع
درجة حرارة الأر�ض «ب�أدنى من
درجتني مئويتني ،مع ال�سعي
للحـد م��ن ارت��ف��اع��ه��ا عند 1.5
درج��ة مئوية .وقد �أ�شاد العديد
من امل�شاركني يف قمة باري�س
باجلهود التي يبذلها املغرب على
�صعيد ا�ستخدام م��وارد متجددة
للطاقة ،معتربين م�شروع نور
«ثورة نوعية» يف هذا االطار.

جليد القطب
يف ساحة
«البانتيون»
حي من اجلليد �أقامه فنانون يف
متثال ّ
�ساحة مبنى البانتيون ()Panthéon
يف باري�س لعر�ض منوذج عن ذوبان
اجلليد القطبي ب�سبب تغري املناخ .وقد
مت �شحن اجلالميد اجلليدية مبا�شرة
من غرينالند ،وبلغ وزنها ع�شرة
�أطنان .ومع انتهاء القمة ،كان اجلليد
ماء.
حتول ً
والبانتيون هو مقربة «الرجال
العظماء» يف باري�س.
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كيف يواجه
ريف ّيو املغرب
أزمة العطش؟

يعاين كثري من قرى املغرب النائية ندرة املياه ويكون الو�صول �إىل �أقرب منبع �صعب ًا ومرهق ًا

عبداحلكيم الروي�ضي (طنجة)
«ي�شيدون ملعب غولف ،يزرعون على جنباته
بع�ض الأزهار ،ويهدرون املياه يف لعبة الأثرياء
هذه ،ثم يزعمون �أنهم يحافظون على البيئة» .ويطلق
حممد قهقهته ال�ساخرة ،وهو فالح �أربعيني كان ي�ضرب
مث ًال عن التبذير يف املياه ،بعدما دعانا هو و�أ�صدقا�ؤه الثالثة
لالن�ضمام �إىل جل�ستهم ذات ليل يف حقل زيتون يف قرية
غري بعيدة عن مدينة وزان يف �شمال الغرب وكانوا ي�شربون
ال�شاي ويدخنون القنب الهندي يف غليون طويل.
جتاوزت احلرارة يف نهار ذاك اليوم الأربعني درجة
مئوية� .أما الآن وقد م�ضى على غروب ال�شم�س ب�ضع �ساعات،
فال يزال اجلو حار ًا و�صوت ال�صرار مي أل �آذاننا .فج�أة هب
علينا ن�سيم عليل ،تبعته بع�ض حبات مطر ،جعلتنا نن�سى
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حر النهار الذي مل ي�شهد له �أهل القرية مثيالً ،ح�سبما حدثنا
الفتى عاطف عندما رافقناه ذلك النهار يف رحلته جللب املاء.
كانت الطريق نحو املورد بعيدة وعرة امل�سالك .وبدا الفتى
م�سرع ًا يف م�شيه �أثناء العودة كي ال تبتعد الأتان عنه� .إنها
حتمل على ظهرها  60ليرت ًا من املاء ،وتعرف طريقها جيداً،
وتريد الو�صول عند الغروب ،كي ت�أكل وت�شرب وت�سرتيح.
قال لنا عاطف ،وهو فتى يف ربيعه ال�ساد�س ع�شر ي�سكن
وعائلته يف قرية على مقربة من نهر �أ�صبح جافاً« :هكذا نحن
عادة نق�صد قرية عني امزيد حيث يوجد املاء .نذهب مبا�شرة
بعد الفجر �أو قبل الغروب ،فاحلرارة ال حتتمل �صيفاً».
و�أ�ضاف :ما�شيتنا �أي�ض ًا عط�شى ،وب�ستاننا يحتاج �إىل الكثري
من املاء يف هذا احلر».
�صادفنا يف طريقنا �أطفا ًال عائدين من املرعى ،وقطعان
�أغنام جتري مثرية فوقها �سحابة من الغبار� .صرنا جميع ًا
لربهة داخـل ال�سحابة ،و�شيئ ًا ف�شيئ ًا بد�أ الغبار ينح�سر ،حتى
دنونا من مزارع يروي القنب الهندي على مقربة من النهر.
هناك روى لنا عاطف بع�ض ذكرياته الأوىل« :كنت �آتي �أنا
و�إخوتي �إىل الوادي ،نرعى املا�شية ون�سبح ون�صطاد ال�سمك.
يبق من مياهه �سوى القليل،
�أما الآن ومع �أول ال�صيف ،فلم َ
ي�ستغلها الفالحون يف الري».
ناقوس العطش
تعاين قرى املغرب النائية من �شح املياه ،وي�ضطر الأهايل �إىل
ال�سري م�سافات طويلة للو�صول �إىل �أقرب منبع .وقد يتحملون
عناء االنتظار طوي ًال يف طابور غري منتظم �أمام ال�صنبور.
«املاء ملك للجميع» ،يقول حممد بنعطا ،وهو مهند�س
زراعي ومن�سق التجمع البيئي ل�شمال املغرب ،مبدي ًا لنا
�أ�سفه ملا يعانيه النا�س من �أزمة يف توزيع الرثوة املائية .وال
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ين�سى �أن يذكرنا بربنامج تزويد املجتمعات القروية باملاء،
الذي جنح يف ربط ن�سبة مهمة من �سكان البوادي بال�شبكة
العامة ،قـائالً« :يجب على الإدارة متابعة مثل هذه الربامج
حتى يتم ربط جميع البوادي ب�شبكة املياه» .ويلفت �إىل �أن
حاجات ال�صناعة وال�سياحـة والزراعة �إىل املاء يف ازدياد،
لهذا فالكميات املتوافرة للفرد يف تناق�ص ،م�ضيف ًا �أن «�شبح
العط�ش قادم ال حمالة».
يبلغ تعداد �سكان املغرب  34مليون ن�سمة ح�سب �إح�صاء
 .2014وتزداد احلاجة �إىل املاء كل �سنة يف حني يقل ن�صيب
الفرد منه .وقدرت املياه العذبة املتوافرة عام  1970بنحو 1800
مرت مكعب للفرد ،لكنها �أ�صبحت ال تتعدى  800مرت مكعب
للفرد عام  2010وفق ًا للمعطيات الر�سمية ،علم ًا �أن ما دون
 1000مرت مكعب للفرد �سنوي ًا يعترب ندرة مائية.
هناك العديد من املعطيات ال�صادرة عن مراكز دولية ت�ضع
املغرب يف خانة الدول التي �ستعاين نق�ص ًا حاد ًا يف املوارد
املائية خالل امل�ستقبل القريب .وقد حذر تقرير ملعهد املوارد
املائية يف جامعة كاليفورنيا من �أن ي�صبح املغرب بعد � 25سنة
�ضمن ع�شرين بلد ًا هي الأكرث ت�ضرر ًا من م�شكلة نق�ص املياه،
ب�سبب التغريات املناخية والتنمية االقت�صادية والتمدن
والنمو ال�سكاين .ون�شرت الأمم املتحدة خريطة حلالة املوارد
املائية يف العامل ،حيث �صنفت املغرب �ضمن الدول التي
�ستعاين من تراجع كبري يف مواردها املائية بحلول .2025
بلد املسطحات املائية
يطل املغرب على واجهتني بحريتني هما البحر املتو�سط
واملحيط الأطل�سي .ويعترب اللجوء �إىل حتلية مياه البحر
�أمر ًا حتمي ًا يف اجلنوب ذي املناخ اجلاف .وقد مت ت�شييد
�أول حمطة لتحلية املياه يف طرفاية عام  1976بقدرة  75مرت ًا
مكعب ًا يف اليوم ،تبعتها عدة حمطات �أكربها تلك املوجودة
يف العيون بقدرة  7000مرت مكعب .لكن كلفة ا�ستغالل هذه
التكنولوجيا باهظة ،فتحلية مرت مكعب واحد من املاء تكلف
نحو ثالثة دوالرات.
يعتمد املغرب على الأمطار والثلوج كم�صدر �أويل للمياه،
لكنها غري منتظمة .كما يعول على م�سطحاته املائية من
�أنهار وبحريات و�سدود منت�شرة يف �أرجائه .ومتتاز جغرافية

البالد ب�شبكة نهرية مهمة ت�ضم �سبعة �أنهار رئي�سية تنحدر
جميعها نحو املحيط الأطل�سي ،با�ستثناء نهر ملوية الذي
ي�صب يف البحر املتو�سط ،ونهر درعة الذي ي�صب يف
ال�صحراء وهو �أطول نهر ويتخذ من �سل�سلة جبال الأطل�س
الكبري منبع ًا له وميتد على طول  1200كيلومرت.
ويف املغرب اليوم � 128سد ًا كبري ًا و� 100سد �أخرى ب�أحجام
خمتلفة موزعة يف �أنحاء البالد .وكانت فرن�سا بنت � 13سد ًا
يف املغرب قبل خروجها منه عام  .1956وعرفت فرتة امللك
الراحل احل�سن الثاين ت�شييد عدد كبري من ال�سدود الكربى،
�أولها �سد الوحدة الذي مت ت�شيده عام  1996يف ال�شمال ب�سعة
 3.8بليون مرت مكعب.
لكن �سيا�سة ال�سدود هذه غري قادرة وحدها على مواجهة
�أزمة العط�ش املحتملة ،كما يقول حممد بنعطا الذي يدعو
�إىل تر�شيد ا�ستعمال املاء وعدم تلويثه ،واجتناب امل�شاريع
املفرطة يف ا�ستهالكه مثل �إن�شاء مالعب الغولف وا�ستخراج
الغاز ال�صخري ،واختيار املحا�صيل الزراعية التي ال حتتاج
�إىل ري كثيف ،م�ضيفاً« :ال يعقل �أن بلد ًا يتهدده اجلفاف
ي�ستنزف املياه لإنتاج الطماطم بق�صد ت�صديرها �إىل
■
اخلارج».

كان هذا النهر �إىل زمن
قريب دائم اجلريان� ،أما الآن
فقد باتت مياهه جتف
مع اوائل ال�صيف،
مثل العديد من «الوديان»
ال�صغرى يف املغرب

ملعب غولف يف مراك�ش.
وي�ستهلك ري امل�ساحات
الع�شبية ملالعب الغولف
كميات �ضخمة من املياه

نقل نظيف ملدينة ذكية

ترام دبي
دبي ـ «البيئة والتنمية»
الرقم  11ف�أل ح�سن للنقل امل�ستدام يف دبي .فقد
نقل «ترام دبي» منذ ت�شغيله يف 2014/11/11
نحو �أربعة ماليني راك��ب ،و�سط م�ؤ�شرات جناح الكفاءة
الت�شغيلية وااللتزام بدقة مواعيد الرحالت وحتقيق �أعلى
معايري ال�سالمة.
يبلغ طول خط ال�ترام  11كيلومرتاً ،ب��دء ًا من منطقة
املر�سى وجمريا بيت�ش رزيدن�س ،مرور ًا مبدينة دبي للإعالم
وقرية املعرفة ،حتى مر�أب الرتام بالقرب من �أكادميية �شرطة
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دبي .وهو ي�ضم حالي ًا  11قطار ًا و 11حمطة موزعة على
مناطق الأن�شطة والكثافات ال�سكانية.
�ساهم الرتام يف حت�سني حركة التنقل داخل مدينة دبي،
خ�صو�ص ًا يف املناطق ذات الأهمية ال�سياحية واالقت�صادية
التي يخدمها .وعزز منظومة النقل اجلماعي بو�سيلة �سهلة
ومريحة وذات كفاءة عالية ،ف�ض ًال عن تخفي�ض االنبعاثات
الكربونية وحت�سني البيئة املعي�شية لل�سكان .وقد وفرت
هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي مواقف �إ�ضافية للمركبات
بالقرب من املحطات ،لت�شجيع ال�سكان على ا�ستخدام الرتام.
كما نفذت م�سار ًا للدراجات الهوائية موازي ًا مل�ساره بطول
كانون الثاين�/شباط 2016

«إتيكيت» الترام :قواعد بسيطة لرحلة مريحة

● ادخل مق�صورة الرتام املخ�ص�صة لنوع بطاقتك ،وال ت�ستخدم املق�صورة الذهبية
وبحوزتك البطاقة الف�ضية ،لتجنب غرامة تبلغ  100درهم ( 27دوالراً).
● �أف�سح املجال للركاب اخلارجني من عربات الرتام قبل �أن ت�صعد �إىل متنه،
وجتنب مزاحمة الركاب الآخرين.
● �أحت املكان جللو�س كبار ال�سن واملعوقني �أو ًال ،ثم للن�ساء والأطفال.
● ميكنك ا�صطحاب حقيبتني بحجم حم��دود ،ويجب و�ضعهما يف الأماكن
املخ�ص�صة للحقائب.
● حافظ على نظافة الرتام وجتنب تناول الأطعمة وامل�شروبات وم�ضغ العلكة.
● ال تتحدث يف الهاتف املحمول ب�صوت مرتفع ،وال ترفع �صوت املو�سيقى فينتقل
من �سماعات الأذن �إىل الركاب.
● ال ت�ضع قدميك على املقاعد ،وال ت�ستند �إىل الأبواب ،وال ترك�ض داخل املحطة �أو
على ر�صيف الرتام.
● مينع �إدخال احليوانات والدراجات الهوائية �إىل حمطات وعربات الرتام.

ت�سعة كيلومرتات يقع بني حمطة ال�صفوح وحمطة مدينة
دبي للإعالم .ويتكامل الرتام مع و�سائل النقل الأخرى ،مثل
مرتو دبي واحلافالت و�سيارات الأجرة والنقل البحري.
ال ي�ستخدم ترام دبي الوقود �أو الغاز ،بل الكهرباء ،لذلك
ال ينجم عن ت�شغيله انبعاث غاز ثاين �أوك�سيد الكربون
وامللوثات امل�صاحبة لعملية حرق الوقود .ويعني هذا �أن
الأماكن التي يخدمها تعترب �أقل تلوث ًا وانبعاثات كربونية
مقارنة بغريها ،ولعل �سكانها �أقل عر�ضة للإ�صابة بالأمرا�ض
القلبية و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي .وال�ستخدام الرتام �أثر
�إيجابي على �صحة الركاب �أي�ضاً ،فهو يتيح لهم املجال للم�شي
�إىل حمطتة ومنها ،وهذا ي�ستغرق يف املعدل  10ـ  20دقيقة.
يعد ترام دبي الأول خارج �أوروبا الذي ي�ستخدم تكنولوجيا
التغذية الكهربائية الأر�ضية ( )APSمن دون احلاجة �إىل
�أ�سالك هوائية معلقة على كامل اخلط .وهو الأول عاملي ًا
الذي يعمل يف درجة ح��رارة ت�صل �إىل  50درجة مئوية،
ويتحمل الظروف املناخية القا�سية مثل الرطوبة والبيئة
الرملية .وهو �أي�ض ًا �أول ترام يف العامل مزود مبحطات مكيفة
الهواء للركاب ،كما تتوافر ج�سور م�شاة مكيفة الهواء لربط
املحطات باملناطق املجاورة.
يناير/فرباير 2016

ويف �إطار �سعي دبي لتحقيق ر�ؤية املدينة الذكية ،يوفر
الرتام خدمة «واي فاي» جمانية للركاب تتيح لهم ات�صا ًال
�سـل�س ًا وموثوق ًا بالإنرتنت .وهناك �شا�شات تلفزيونية
مثبتة على متنه وداخل املحطات ،لبث الر�سائل و�إر�شادات
ال�سالمة.
وي�ستخدم نظام حتديد املواقع لتحديد املوقع اجلغرايف
ُ
جلميع عربات الرتام وتغذية مركز التحكم بتلك البيانات.
وي�ستفاد من ذلك يف توجيه �سائقي التـرام ب�أخذ احليطة
عند وقوع طارئ قريب من موقعهم ،ويف حتديد الزمن
الالزم للو�صول �إىل املحطة التالية من �أجل االلتزام باملواعيد
املحددة للو�صول .كما ي�ستخدم نظام التنبيه ال�صوتي يف
جميع املحطات لإبالغ الركاب بالرتام التايل ووقت و�صوله،
وكذلك على منت ال�ترام لتنبيه الركاب ببيانات املحطة
التالية.
يبلغ طول الرتام  44مرتاً ،وي�ضم  7مق�صورات بطاقة
ا�ستيعابية تبلغ  408ركاب .والعربات موزعة على درجة
ذهبية ودرجة ف�ضية .و�صممت حمطات ترام دبي من دون
موظفني ،وميكن �شراء تذكرة �أو �إ�ضافة ر�صيد �إىل بطاقة
«نول» عرب جهاز بيع التذاكر املوجود يف جميع املحطات■ .
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حديقة
التجارب
مكتبة نباتية عاملية

يف عاصمة الجزائر

حديقة التجارب ،هكذا �سماها الفرن�سيون،
لوظيفتها الأ�صلية لدى �إن�شائها عام  1832بعد
عامني من احتاللهم اجلزائر ،وهم ال يعلمون �أنها �ست�صبح
�إحدى �أجمل حدائق العامل .ترتبع على م�ساحة  32هكتار ًا،
بعدما كانت م�ساحتها  100هكتار قبل التو�سع العمراين.
تطل من منطقة «احلامة» على البحر املتو�سط وحتر�س
ظهرها ه�ضبة «العنا�صر» ،يف موقع و�سط العا�صمة
اجلزائرية يجمع بني البحر وزرقة ال�سماء .ك�أنها الرئة التي
يتنف�س بها �أهل املدينة هواءهم والتي حتافظ على بع�ض
التوازن الطبيعي يف وجه «همجية» التح�ضر امللوث.
�أن�ش�أ الفرن�سيون احلديقة لإجراء جتارب علمية على
النباتات والأ�شجار التي يتم جلبها من الدول الأفريقية ،عرب
التزاوج بني الأ�صناف �أو جتريب زراعتها يف مناخ متو�سطي
قبل نقلها اىل فرن�سا و�أوروبا عموماً .وا�شتهرت احلديقة
مب�شاتل متطورة ملختلف انواع الكروم والفواكه واخل�ضر.
وقد ُمثلت فيها عدة �أفالم �سينمائية ،بينها «طرزان».
تنق�سم حديقة التجارب حالي ًا اىل حديقة على الطراز
الفرن�سي ت�شابه حدائق ق�صر فر�ساي ،و�أخرى بريطانية.
وتبعد احلديقة الفرن�سية عن البحر نحو  200مرت فقط،
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علي ياحي

(اجلزائر)
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معبر الأ�شجار المت�شابكة

تزينها �أ�شجار النخيل املروحي امل�سمى «وا�شنطونيا»� .أما
احلديقة الربيطانية فتغلب عليها الأ�شجار ال�ضخمة العتيقة
وامل�ساحات اخل�ضراء املرتامية ب�أنواع خمتلفة من النباتات.
ي�شعر الزائر للوهلة الأوىل مبناخ خمتلف عن بقية �أنحاء
اجلزائر العا�صمة التي ترتاوح حرارتها بني  6درجات مئوية
�شتاء و 38درجة �صيفاً .ويقول القيمون على احلديقة �إن
احلرارة فيها ال تنخف�ض عن  15درجة �شتاء وال تتعدى 25
درجة �صيفاً .وت�ساهم يف تلطيف جوها �أحوا�ض مائية
جميلة حتوي �أنواع ًا من الأ�سماك.
�ساعد املناخ املعتدل على منو نباتات خمتلفة يف
احلديقة ،حيث مت �إح�صاء ت�أقلم نحو  2500نوع ،بينها 25
نوع ًا من النخيل ،جيء بها من بلدان تختلف يف طبيعتها
وبيئتها عن مناخ احلديقة املتميز .ويقول مديرها عبدالرزاق
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طيور وت�شكيلة �أزهار
في حديقة التجارب

زريات �إنها تزخر بنباتات نادرة ،مثل �شجرة درا�سينا
املعروفة ب�شجرة التنني التي زرعت عام  ،1847و�أ�شجار
�سيكوز وعمرها � 98سنة� ،إىل جانب �أ�شجار �أخرى معمرة
مثل الفيكو�س والبيل�سان التي ترتفع  30مرت ًا والكافور
واجلنكة ونباتات اخليزران.
ويف املكان حديقة حيوان ال تتعدى م�ساحتها هكتار ًا
واحداً .وقد �أن�ش�أها الفرن�سي جوزيف دونغ عام  1900لو�ضع
احليوانات الربية املجلوبة من �أدغال �أفريقيا ملدة �شهرين قبل
�إر�سالها �إىل �أوروبا ،بهدف الت�أكد من خلوها من الأمرا�ض
وتعويدها على مناخ جديد وتهيئتها للت�أقلم يف حدائق
�أوروبا .وعلى رغم �صغر م�ساحتها ،حتر�ص ال�سلطات على
جلب �أنواع من احليوانات الربية �إليها ،كالأ�سود والنمور
والتما�سيح ،بالإ�ضافة اىل الأنواع التي تعي�ش يف اجلزائر
يناير/فرباير 2016

كالغزالن والطيور والقردة واجلياد الوح�شية.
ولعل �أ�شهر احليوانات التي مرت على احلديقة التم�ساحة
«جاكلني» التي كانت �أول �ضيوفها ،وقد ا�ستقدمت مع
ذكرها «�آندوف» من نهر امل�سي�سيبي يف الواليات املتحدة
عام  1900وعا�شت حتى  ،1990لتحمل الرقم القيا�سي
املعمر
يف العامل بعمرها الطويل .ومنها �أي�ض ًا الدب ّ
«�أوري�سو�س» والن�سر «�أكتور» من البريو الذي يقال �إن عمره
جتاوز املئة وما زال حياً.
ومن م�شاهري العامل الذين زاروا حديقة التجارب املفكر
كارل مارك�س الذي زارها عام  1842وكتب م�شاهداته
عن حياة اجلزائريني البائ�سة مقارنة برخاء امل�ستعمرين
الفرن�سيني ،والأديب الفرن�سي فيكتور هوغو والرئي�س
■
الفرن�سي �شارل ديغول.
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جودو الكومودو
أندري غودكوف ،روسيا

عظاءتان �ضخمتان من نوع كومودو تت�صارعان على �شاطئ
متنزه كومودو الوطني الخالب في �إندوني�سيا .زار �أندري
المكان عدة مرات� ،آم ًال التقاط �صورة للمعارك ال�ضارية
بين الذكور �أثناء مو�سم التزاوج في ال�صيف .وبعد محاوالت
فا�شلة عاد في كانون الأول (دي�سمبر) و�شهد هذه المعركة
غير المتوقعة على قمة تلة .يقول« :كان عر�ض ًا ال ين�سى».
للكومودو مخالب �ضخمة و�أ�سنان م�سننة ،وهو ينت�صب على
قائمتيه الخلفيتين للم�صارعة ،ربما نزاع ًا على الموئل .ولهذه
المخلوقات التناف�سية ال�ضخمة غالف خارجي واق من حرا�شف
مقواة بعظام �صغيرة .وهي �أكبر العظاءات في العالم ،وقد يبلغ
ّ
طولها ثالثة �أمتار ووزنها  150كيلوغرام ًا.
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أجمل صور الطبيعة لسنة 2015

صراع البقاء
Andrey Gudkov / Wildlife Photographer of the Year 2015

يناير/فرباير 2016

لندن ـ «البيئة والتنمية»
«ق�صة ثعلبني» �صورة م�ستف َّزة تعرب عن ال�صراع
من �أجل البقاء والتفاعل املبا�شر بني مفرت�س
وفري�سته .لكنها �أذهلت املحكمني يف جائزة �أف�ضل م�صوري
احلياة الفطرية ل�سنة  ،2015حتى �أنهم اعتربوها مثا ًال
�صارخ ًا على ت�أثريات تغري املناخ.
فمع ارتفاع درجات احلرارة ،بد�أت الثعالب احلمراء
تقتحم موائل الثعالب القطبية يف كيب ت�شر�شل يف �شمال
كندا وتناف�سها ،بل تفرت�سها �أحياناً .التقط هذه ال�صورة
الكندي دون غوتو�سكي ،وفاز بجائزة �أف�ضل م�صور للحياة
الفطرية ل�سنة  .2015وفاز يف فئة ال�صغار �أندري بيالنيك
( 14عاماً) من جمهورية الت�شيك عن �صورته «قتال
الطيور».
هذه امل�سابقة ال�سنوية ،التي ينظمها متحف التاريخ
الطبيعي يف لندن ،ا�ستقطبت هذه ال�سنة �أكرث من � 42ألف
م�شارك من  96بلداً .ووزعت اجلوائز يف  18فئة خمتلفة،
خالل احتفال �أقيم يف املتحف .وبعد عر�ض ال�صور الفائزة
وجمموعة خمتارة يف املتحف بني  16ت�شرين الأول
(�أكتوبر) و 10ني�سان (�أبريل)  ،2016يجول املعر�ض يف
بريطانيا وبلدان �أخرى حل�ض النا�س على احرتام العامل
الطبيعي واحلفاظ عليه.
امل�شاركة يف م�سابقة  2016مفتوحة للم�صورين
املحرتفني والهواة من جميع الدول حتى �شباط (فرباير)
 .2016وميكن االطالع على التفا�صيل وال�شروط على املوقع
الإلكرتوين www.nnm.ac.uk

Wildlife Photographer
of the Year is developed
and produced by
the Natural History
Museum, London
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قصة ثعلبين

دون غوتوسكي ،كندا
(أفضل مصور للحياة الفطرية سنة )2015

مجمدة تظهر �سلوك ًا م�ستغرب ًا �شهده متنزه
لحظة َّ
وابو�سك الوطني في خليج هد�سون في �شمال كندا
�أوائل ال�شتاء .فلي�س من عادة الثعالب الحمراء �أن
ت�صطاد الثعالب القطبية ،لكن حيثما تتداخل
موائل حيوانين مفتر�سين فيمكن �أن يحدث نزاع.
في هذه الحالة �أدى النزاع �إلى هجوم مميت.

Don Gutoski / Wildlife Photographer of the Year 2015

أشرعة املرج

كالوس تام ،أملانيا
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Klaus Tamm / Wildlife Photographer of the Year 2015

بعد عثوره على عدد من
نبات الأوركيديا (ال�سحلبية)
ذات م�ساء ،عاد كالو�س في
ال�صباح لي�صورها ،فوجد �أن
ب�صالتها نُ ب�شت و�أُكلت ،ربما
بفعل خنزير بري .وو�سط
خيبته ،الحظ وجود نبتتين
منعزلتين من نوع �سيف
الغراب في المرج المقابل.
ا�ستعمل زاوية منخف�ضة
وفتحة وا�سعة في الكاميرا
لعزل �أزهارهما الوردية
البراقة و�إبرازها في بحر
من �أع�شاب المروج.
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جاء من األعماق

فابيان ميشنيه ،فرنسا
(الفائز يف فئة التصوير تحت املاء)

Fabien Michenet / Wildlife Photographer of the Year 2015

في ليل المحيط الأطل�سي ،ت�صعد
مخلوقات غريبة من الأعماق لت�أكل .هذا
الأخطبوط ال�صغير ،مث ًال ،ال يتعدى طوله
ال�سنتيمترين .يقول فابيان« :توقف �أمامي
ملوح ًا بمج�ساته» .ومن دون �أن يزعجه
بوم�ضة قوية ،التقط �صورة لعالمه غير
المرئي ،تظهر �أن�سجة ج�سمه ال�شفافة التي
تموهه .وتبدو على �أذرعه بواكير خاليا
ال�صباغ البرتقالية التي تتيح للأخطبوط �أن
يغير لونه حين ي�صل �إلى مرحلة البلوغ� .أما
الغدة اله�ضمية وكي�س الحبر فتحيط بهما
�أن�سجة عاك�سة تجعلهما �أقل و�ضوح ًا.

Ondrej Pelánek / Wildlife Photographer of the Year 2015

قتال الطيور البحرية

أندري بيالنيك ،جمهورية التشيك (أفضل مصور للحياة الفطرية يف فئة الصغار)

ذكور طيور الراف البحرية على �شبه جزيرة فارانغر النروجية تعر�ض قوتها
ناف�شة ري�شها ،معلنة منطقة �سيطرتها للتودد �إلى الإناث في مو�سم التزاوج .التقط
الفتى �أندري هذه ال�صورة الفائزة عندما قفز �أحد الذكور �إلى �أعلى محذر ًا جيرانه
من االقتراب .والغريب في هذه الطيور �أنها تت�صرف وفق �ألوان ري�شها .فالذكور
يناير/فرباير 2016

القاتمة تتزاوج في منطقة �سيطرتها� .أما الذكور الفاتحة الألوان (�إلى اليمين
والي�سار) فتكون «تابعة» وال تملك �أر�ض ًا ت�سيطر عليها ،بل ت�شكل تحالفات غير
م�ستقرة مع ذكور م�سيطرة ت�ساعدها على اجتذاب �إناث� ،أم ًال في الظفر بتزاوج
«على الهام�ش» �إذا �سنحت الفر�صة .وثمة ذكور «مت�سللة» تتنكر ك�أنثى.
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كتاب الطبيعة

Wim van den Heever / Wildlife Photographer of the Year 2015

القفزة األخيرة

ويم فان دين هيفر ،جنوب أفريقيا
(الفائز يف فئة الحيوانات الثديية)

تت َّبع ويم طوال ثالثة �أيام هذا الفهد الذي كان يحاول ت�أمين
وجبة طعام .وفوجئ بر�ؤيته ي�صطاد في �سهول مك�شوفة،
فالفهود عادة تكمن لطرائدها .وعندما اقترب هذا الظبي،
لم يحجب الهجوم المفاجئ �سوى ع�شب ق�صير .يقول وليم:
ّ
انق�ض الفهد على الظبي ب�سرعة وقوة ال ت�صدقان».
«فج�أة
وتعتمد الفهود �أ�سلوب التمويه والت�سلل ،مقتربة من فري�ستها
قبل االنق�ضا�ض عليها بقفزة قد ت�صل �إلى �ستة �أمتار ،لتوجه
ع�ضة �سريعة �إلى م�ؤخر الرقبة .وجبة مثل هذه تكفي الفهد
قرابة �أ�سبوعين.

هجرة أبي منجل القرمزي
جونثان جاغو ،فرنسا
(الفائز يف الفئة العمرية  17 – 15عامًا)

على قارب قبالة جزيرة الن�سوا في �شمال �شرق
البرازيل ،التقط جونثان هذه ال�صورة ل�سرب
من طيور �أبي منجل القرمزية على خلفية من
الرمال وال�سماء الزرقاء.
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وحوش منكسرة
بريتا جاشينسكي
أملانيا  /بريطانيا
(الفائزة يف فئة
التصوير الصحايف)

Britta Jaschinski / Wildlife Photographer of the Year 2015

نمور و�أ�سود في �سيرك
«النجوم ال�سبعة» بمدينة
غويلين في ال�صين .وقد
تم انتزاع �أنيابها ومخالبها،
وعندما تنتهي «و�صلتها» على
حلبة ال�سيرك تحب�س في
�أقفا�ص �ضيقة يمكن ر�ؤيتها
خلف الم�سرح .خالل ال�سنوات
الع�شرين الما�ضية� ،سافرت
بريتا �إلى بلدان كثيرة
موثقة عالم الحيوانات
الأ�سيرة ،لكنها قالت �إنها لم
ت�شاهد في �أي مكان �آخر
«مثل هذا الحرمان الوح�شي».

Jonathan Jagot / Wildlife Photographer of the Year 2015

يناير/فرباير 2016
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مؤتمر املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2015

حول االستهالك املستدام للطاقة واملاء والغذاء

الدعم يشجع التبذير
وتغيير العادات ٍ
آت
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جل�سة الإفتتاح

راغدة حداد وعماد فرحات
الدعم غير المتوازن لأ�سعار الماء والطاقة والغذاء
في المنطقة العربية ي�شجع على �أنماط ا�ستهالكية
تت�سم بالتبذير والهدر ،وال ي�ساعد بال�ضرورة على تخفيف
العبء عن الفقراء� ،إذ يذهب نحو  90في المئة من �أموال الدعم
�إلى الأغنياء .لكن هناك اتجاه ًا وا�ضح ًا �إلى تغيير هذا النمط،
بحيث ب��د�أت �ست دول عربية تطبيق �إج��راءات �إ�صالحية
لنظام دعم الأ�سعار .هذا ما ركز عليه تقرير «اال�ستهالك
الم�ستدام» للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) ،الذي تم
�إطالقه ومناق�شته في الم�ؤتمر ال�سنوي للمنتدى في بيروت
من � 16إلى  17ت�شرين الثاني (نوفمبر)  .2015و�أكد التقرير
�أن كل برامج رعاية البيئة لن تجدي ما لم تترافق مع تبديل
جذري في العادات اال�ستهالكية.
عقد الم�ؤتمر في فندق فيني�سيا في بيروت ،بم�شاركة نحو
 600مندوب من  48دولة ،مثلوا  180م�ؤ�س�سة من القطاعين
العام والخا�ص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز
الأبحاث والجامعات والمجتمع المدني وو�سائل الإعالم .كما
�شارك فيه نحو  40طالب ًا جامعي ًا من  12بلد ًا عربياً ،في �إطار
يناير/فرباير 2016

عدنان بدران

مبادرة «قادة الم�ستقبل البيئيين» التي يرعاها المنتدى
العربي للبيئة والتنمية .وكانت هيئة البيئة في �أبوظبي
ال�شريك الر�سمي في م�ؤتمر «�أفد».
ي�شير تقرير «اال�ستهالك الم�ستدام» ،وهو الثامن في
�سل�سلة «البيئة العربية» التي ي�صدرها «�أفد»� ،إلى �أن قبول
الم�ستهلكين بالتغيير يبقى �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لو�ضع �سيا�سات
اال�ستهالك الم�ستدام مو�ضع التنفيذ .ف�إذا خفف المواطن
العربي ،مثالً ،معدل ا�ستهالك اللحوم الحمراء  25في المئة،
من  17كيلوغرام ًا للفرد في ال�سنة حالياً ،يمكن توفير 27
بليون متر مكعب من المياه ،على اعتبار �أن انتاج كيلوغرام
واحد من اللحم يتطلب  16متر ًا مكعب ًا من المياه.
ومن �أهم ا�ستنتاجات التقرير �أن الحل لي�س دائم ًا في
التحول �إلى �أ�صناف �أخرى
تخفيف كمية اال�ستهالك ،بل في
ّ
�أقل �ضرر ًا بالبيئة وال�صحة ،من اللحم �إلى ال�سمك والحبوب
والخ�ضار مثالً� ،أو من الكهرباء المنتجة من النفط والفحم
�إلى طاقة ال�شم�س والرياح .وقد �أيد ا�ستنتاجات «�أفد» تقرير
حديث �صدر عن منظمة ال�صحة العالمية وفيه �أن ا�ستهالك
كميات كبيرة من اللحم الأحمر واللحوم الم�ص ّنعة قد يزيد
اال�صابة بال�سرطان بن�سبة  18في المئة.

ال�صور :حممد عزاقري
ميكن تنزيل ال�صور
وم�شاهدة اجلل�سات على
«يوتيوب» من خالل موقع
«�أفد» الإلكرتوين

www.afedonline.org
چﷲ 53

مؤتمر االستهالك املستدام

جانب من احل�ضور
من الهيئات
املشاركة يف املؤتمر
املعهد الدويل لبحوث ال�سيا�سات
الغذائية ( )IFPRIيف وا�شنطن،
البنك الدويل� ،شبكة الب�صمة
العاملية ( ،)GFNمنظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة (فاو)،
هيئة البيئة – �أبوظبي ،املركز
الدويل املتو�سطي للدرا�سات
الزراعية املتقدمة (،)CIHEAM
معهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة،
املعهد العايل لدرا�سات التنمية
يف جنيف ،برنامج الأمم املتحدة
للبيئة ،برنامج الغذاء العاملي،
اللجنة االقت�صادية واالجتماعية
لغربي �آ�سيا (�إ�سكوا) ،مركز
الأن�شطة الإقليمي للإنتاج
واال�ستهالك امل�ستدامني (SCP/
 ،)RACجامعة الدول العربية،
خطة البحر املتو�سط (UNEP/
 ،)MAPالبنك الإ�سالمي للتنمية،
ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية ،املنظمة
الإقليمية حلماية البيئة البحرية،
جمل�س ال�شورى ال�سعودي،
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي،
املركز اللبناين حلفظ الطاقة،
برنامج النمو امل�ستدام يف
�سيداري ،بنك البحر املتو�سط،
البنك املغربي للتجارة اخلارجية
لأفريقيا� ،شركة الكازار للطاقة،
املعهد العايل للعلوم الفالحية يف
تون�س ،اجلامعة الأمريكية يف
بريوت ،جامعة اخلليج العربي،
جامعة الروح القد�س ـ الك�سليك،
اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة،
جامعة بريوت العربية ،جامعة
البرتاء ،اجلامعة الأردنية،
اجلامعة اللبنانية ،ال�شبكة
العربية للبيئة والتنمية(رائد).
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جنيب �صعب

حافظ غامن

وعر�ضت في الم�ؤتمر نتائج ا�ستطالع الر�أي العام العربي
ُ
الذي �أج��راه «�أف��د» من �أجل معرفة مدى ا�ستعداد النا�س
لتبديل عاداتهم اال�ستهالكية ،وقد ا�ستقطب � 31ألف م�شارك
من  22بلد ًا عربياً .ووجد اال�ستطالع �أن الجمهور العربي
على ا�ستعداد لكي يدفـع �أكثر لقاء الكهرباء والوقود والماء،
ولتغيير عاداته اال�ستهالكية ،اذا كان هذا ي�ساهم في رعاية
الموارد وحماية البيئة ،على �أن يتم تعوي�ض ذلك بمنافع
اجتماعية �أكبر ،مثل التعليم وال�ضمان ال�صحي ونظم تقاعد
منا�سبة( .يمكن االطالع على نتائج اال�ستطالع من موقع «�أفد»

المبادرات العربية لتعزيز الكفاءة واال�ستثمار في الطاقة
المتجددة .وعن عـودة الم�ؤتمر ال�سنوي للمنتدى �إلى بيروت
بعد �سنتين ،قـال ب��دران�« :ستبقى بيروت مدينة حية
حي بديناميكية وريادة
ترف�ض التقاع�س وال�شرنقة .فلبنان ّ
و�إبداعات �شعبه ،وقد علمتنا بيروت وعلمنا لبنان ع�شق
الحياة والحريات والعمـل الد�ؤوب مهمـا بلغت الخالفـات بين
قياداته ال�سيا�سية».

)www.afedonline.org

وتم عر�ض فيلم �أنتجه «�أفد» بعنوان «ا�ستهالك الم�ستقبل».
واقت�صرت وجبات الغداء خالل الم�ؤتمر على �أطباق
�صحية م��ن النظام الغذائي لحو�ض البحر المتو�سط
والمنتجات المحلية والع�ضوية ،ان�سجام ًا مع م�ضمون تقرير
«اال�ستهالك الم�ستدام» .وا�ستعي�ض عن عبوات المياه
البال�ستيكية بعبوات زجاجية يمكن �إعادة تعبئتها.
بدران :ستبقى بيروت
افتتح الم�ؤتمر بكلمة ترحيبية من رئي�س مجل�س �أمناء
«�أف��د» الدكتور عدنان ب��دران الذي قـال« :ي�صدر تقرير
اال�ستهالك الم�ستدام في وقت ال تزال بع�ض البلدان العربية
الأعلى عالمي ًا في ا�ستهالك الطاقة والمياه ،وكفاءة الري
�سلبية �إذ يذهب �أكثر من ن�صف المياه هدراً» ،منوه ًا ببع�ض

صعب :اإلصالح البيئي
قدم نجيب �صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة
والتنمية ،تقرير �أعمـال المنتدى ل�سنة  .2015ف�أكد �أن
المنتدى «ي�ستمر في ال�سعي لجعل البيئة و�إدارة الموارد
ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا في خيارات البقاء العربية ،لأن��ه رغم كل
الحروب والنزاعات لن ي�ستطيع �سكان المنطقة الهرب من
واجب الحفاظ على الر�أ�سمال الطبيعي وتنميته ل�ضمان
ا�ستمرار الحياة نف�سها» .و�أو�ضح �أن��ه «في حين منعت
الأو�ضـاع ال�سائدة في المنطقة تحقيق بع�ض البرامج بالكامل
ل�سنة  ،2015تم تجاوز الأهداف المحددة لبرامج �أخرى».
وعـدد �أعمال «�أفد» في مجـال تطوير ال�سيا�سات واالقت�صاد
ّ
الأخ�ضر والتربية والتوعية البيئية ،مركز ًا على دور «�أفد»
في اال�صالحات التي بد�أتها �ست دول عربية ل�سيا�سات
دعم �أ�سعار الطاقة والمياه «التي ت�ؤدي �إلى هدر كبير في
الموارد»( .تقرير �أعمال «�أفد» ل�سنة  2015في ال�صفحة )30
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غانم :برامج البنك الدولي
�ألقى الدكتور حـافظ غانم ،نائب رئي�س البنك الدولي لمنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،كلمة رئي�سية ركز فيها على
التمويل الأخ�ضر ،ووجهة نظر البنك الدولي ب�ش�أن كيفية
م�ساعدة المنطقـة في التغلب على ال�صعوبات التي تواجههـا.
ولفت �إلى �أن عمل البنك الدولي في لبنان ت�أثر في الفترة
الأخيرة بعدم قدرة البرلمان على �إقـرار الم�شاريع والقرو�ض.
لكن هـذا العمل �سي�ست�أنف بعـد موافقة البرلمان م�ؤخر ًا على
ثالثـة م�شاريع ،وثمة درا�سات لم�شاريع م�ستقبلية.
و�أو�ضح غانم �أن البنك الدولي يعتمد م�ؤ�شرات للإجهاد
البيئي في المنطقة ،محذر ًا من �أن البلدان العربية تبدد
ر�أ�سمالها الطبيعي الذي تعتمد عليه اقت�صاداتها ،بما في
ذلك الغابات والنفـط والهواء النظيف والمياه العذبة .و�أكد
على العالقة الوثيقـة بين التدهور البيئي وعدم اال�ستقرار
االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي ،منوه ًا بالمنتدى العربي
للبيئة والتنمية «الذي يخلق اندفاعة في المنطقـة العربية
نحو م�ستقبل �أكثر ا�ستدامة ،بتحويل التحديات البيئية
�إلى فر�ص» ،م�ضيفاً« :الرعايـة البيئيـة الجيدة هي تنميـة
جيدة»( .ن�ص كلمة غانم في ال�صفحة )74
وناق�شت جل�سات الم�ؤتمر على امتداد يومين الق�ضايا التي
تناولها تقرير «�أفد» حول اال�ستهالك الم�ستدام وم�ساهمته
في �إدارة �أف�ضل للموارد في البلدان العربية� ،إ�ضافة �إلى
مبادرات وبرامج في هذا الإطار تنفذ في المنطقة العربية.
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ومن الموا�ضيع الرئي�سية التي تمت مناق�شتها �أنماط ا�ستهالك
الماء والغذاء وكيف ت�ؤثر على البيئة ،برامج الغذاء الم�ستدام
وخ�صو�ص ًا النظام الغذائي لحو�ض البحر المتو�سط ،الطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة وت�أثيرهما في �إدارة اال�ستهالك،
�إ�صالح �سيا�سات دعم الأ�سعار ،مكافحة تغير المناخ من خالل
تغيير �أنماط اال�ستهالك والإنتاج ،التمويل الأخ�ضر ،م�شاريع
مبتكرة �شبابية لنمط حياة م�ستدام .وقد ت�ضمنت كل جل�سة
عرو�ض ًا من خبراء وم�س�ؤولين واختتمت بنقا�ش مع الح�ضور.
وبعد المناق�شات و�أخذ �آراء الم�شاركين� ،أ�صدر الم�ؤتمر
مجموعة تو�صيات لم�ساعدة البلدان العربية في التحول
�إلى �أنماط م�ستدامة لال�ستهالك والإنتاج ،وفق الأو�ضاع
االجتماعية واالقت�صادية الخا�صة بكل بلد .ومن �أهم هذه
التو�صيات الدعوة �إلى �سيا�سات تدعم �أنماط اال�ستهالك
والإنتاج الأكثر ا�ستدامة ،وفر�ض �ضرائب على الممار�سات
غير الم�ستدامة بدل فر�ضها على الإنتاج ،واعتماد مبد�أ
«الملوث يدفع» بما يعك�س الكلفة الحقيقية للموارد
الطبيعية ،و�إدخال مفهوم اال�ستدامة وح�سابات الموارد في
النظام التعليمي.
كما �أو�صى الم�ؤتمر بتخ�صي�ص ميزانيات للبحث العلمي
والتطوير ال تقل عن  2في المئة من الناتج المحلي الإجمالي،
خا�صة في تكنولوجيات تحلية المياه والطاقة المتجددة
ومعالجة مياه ال�صرف ال�صحي ومعدات الري الموفرة للمياه
ومكونات البناء الأخ�ضر( .التو�صيات في ال�صفحة ■ ) 56

شركاء املؤتمر
ال�شريك الر�سمي:
هيئة البيئة ـ �أبوظبي.
�شارك يف رعاية امل�ؤمتر:
البنك الإ�سالمي للتنمية،
ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية ،م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي ،منظمة
الأغذية والزراعة (فاو) ،اللجنة
االقت�صادية واالجتماعية لغربي
�آ�سيا (�إ�سكوا)� ،أفريدا ،جرنال
�إلكرتيك ،الكازار ،جمموعة البحر
املتو�سط� ،أرامك�س .ال�شركاء
الإعالميون :جملة البيئة
والتنمية ،تلفزيون امل�ستقبل،
�إذاعة مونت كارلو الدولية،
احلياة ،النهار ،ديلي �ستار،
غالف ماغازين ،الو�سط ،ال�شرق،
اخلليج ،القب�س ،املدى ،املغربية،
�أراب �آد ،ليبانون �أوبورت�شونيتيز،
برومو�سفن.
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توصيات املؤتمر الثامن للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

االستثمار األخضر
ورفع الدعم تدريجيًا
مع حوافز وخدمات
ناقشت جلسات مؤتمر «أفد» السنوي الثامن
مضمون تقرير «االستهالك المستدام» .وبعد
أخذ آراء المشاركين ،أصدر المؤتمر مجموعة
توصيات لمساعدة البلدان العربية في التحول
إلى استهالك وإنتاج مستدامين وفق األوضاع
االجتماعية واالقتصادية الخاصة بكل بلد

 56چﷲ

جنيب �صعب يعر�ض
التو�صيات للنقا�ش ،و�إىل
ي�ساره الوزير جعفر
عبداهلل ،عبدالكرمي
�صادق ،علي الطخي�س،
حممود الدويري ،ابراهيم
عبداجلليل

�أق � ّر م�ؤمتر «�أف��د» الثامن ما تو�صل �إليه تقرير
«�أف��د» ل�سنة  2015من �أن اعتماد �أمن��اط مالئمة
لال�ستهالك �شرط لتحقيق الإدارة الر�شيدة للموارد مبا
ي�ساهم يف دع��م م�سار التنمية امل�ستدامة واحلفاظ على
البيئة .و�أخذ يف االعتبار اال�سرتاتيجية العربية لال�ستهالك
والإنتاج امل�ستدامني ،التي �صدرت عن جمل�س الوزراء العرب
امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة .و�أكد على العالقة املرتابطة بني
الطاقة واملياه والغذاء ،خا�صة مع تعاظم ت�أثريات تغري املناخ.
وملا كانت زيادة الإنتاج ت�ستنزف املوارد وال ت�ؤدي وحدها �إىل
�ضمان ح�صول جميع النا�س على ح�صة عادلة منها ،فال بد
من تعديل �أمناط اال�ستهالك وتعزيز الكفاءة ،لأن هذا �أقل
كلفة على االقت�صاد والبيئة معاً .كما �أيد امل�ؤمتر الدعوة �إىل
حت�سني كفاءة الطاقة وتر�شيد ا�ستخدامها وتعميم م�صادر
الطاقة النظيفة واملتجددة ،وحت�سني كفاءة ا�ستهالك املياه،
وتعديل العادات الغذائية بالتحول �إىل بدائل �أقل ا�ستهالك ًا
للمياه و�أف�ضل لل�صحة ،كالتخفيف من تناول اللحوم احلمراء
كانون الثاين�/شباط 2016

وزيادة ا�ستهالك البقول واخل�ضار وال�سمك والدجاج.
و�إذ ر�أى امل�ؤمتر �أن الدعم غري املتوازن لأ�سعار املاء والطاقة
والغذاء ي�شجع على �أمناط ا�ستهالكية تت�سم بالتبذير والهدر،
�أ�شاد باجتاه بع�ض البلدان العربية �إىل تغيري هذا النمط،
بحيث بد�أت �ست منها تطبيق �إجراءات �إ�صالحية لنظام دعم
الأ�سعار مبا يحقق تر�شيد اال�ستهالك .ونوه امل�ؤمتر بالدور
الذي لعبه «�أفد» يف هذا التحول ،خ�صو�ص ًا يف تقاريره
حول املياه والطاقة والأمن الغذائي واالقت�صاد الأخ�ضر ،التي
و�ضعت يف �أولويات تو�صياتها اال�ستبدال التدريجي للدعم
بخدمات وتقدميات اجتماعية مالئمة.
يتطلب تغيري الأمناط اال�ستهالكية جهود ًا حثيثة يف
الرتبية والتوعية ،ترتافق مع حزمة من ال�سيا�سات احلكومية
وا�سرتاتيجيات قطاع الأعمال ومبادرات املجتمع املدين
والأكادميي وو�سائل الإعالم .غري �أن قبول امل�ستهلكني يبقى
الأ�سا�س لو�ضع ال�سيا�سات مو�ضع التنفيذ .وقد �أظهر ا�ستطالع
«�أفد» للر�أي العام يف  22بلد ًا عربي ًا �أن اجلمهور م�ستعد لقبول
تعديالت جذرية يف عاداته مبا ي�ؤدي �إىل تر�شيد اال�ستهالك
وينعك�س �إيجاب ًا على تخفي�ض الطلب على الطاقة واملياه
وتعديل �أمناط التغذية� ،شرط توفري احلوافز والبدائل.
وجد اال�ستطالع ،الذي ا�ستقطب � 31ألف م�شارك� ،أن
اجلمهور العربي على ا�ستعداد لكي يدفع �أكرث لقاء الكهرباء
والوقود واملاء ولتغيري عاداته اال�ستهالكية ،اذا كان هذا ي�ساهم
وعبت �أكرثية جتاوزت  80يف
يف رعاية املوارد وحماية البيئة .رّ
املئة عن قبولها بتغيري يف العادات الغذائية و�أ�صناف الطعام،
�شرط توفري الأ�صناف البديلة بكميات كافية و�أ�سعار منا�سبة.
كما �أظهر اال�ستطالع اهتمام ًا متزايد ًا بكفاءة الطاقة� ،إذ قال
�أكرث من الن�صف �إن م�ستوى ا�ستهالك الكهرباء والوقود هو
ال�شرط الأ�سا�سي الذي يحكم اختيارهم للأجهزة املنزلية �أو
لل�سيارة .والالفت �أن  82يف املئة وجدوا �أن احلكومات ال تعمل
ما فيه الكفاية ملعاجلة امل�شاكل البيئية ،وو�صلت الن�سبة �إىل
 99يف املئة يف بلدين .ووجد  72يف املئة �أن و�ضع البيئة يف
بلدانهم تدهور خالل ال�سنني الع�شر الأخرية.
�أو�صى امل�ؤمتر مبجموعة من االجراءات التي ت�ساعد البلدان
العربية على التح ّول �إىل اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني ،وفق
الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية اخلا�صة بكل بلد:
 .1احلوكمة الر�شيدة :نظام حوكمة يعزز ال�شفافية
وامل�ساءلة وامل�شاركة املجتمعية ،من �أجل دعم �أمناط اال�ستهالك
والإنتاج الأكرث ا�ستدامة والتحول اىل اقت�صاد �أخ�ضر ،مع
�ضمان توزيع من�صف وعادل للرثوة و�إ�شراك املر�أة وال�شباب
وخمتلف �شرائح املجتمع يف عملية �صنع القرار.
 .2ال�سيا�سات التكاملية :اعتماد �سيا�سات �إمنائية
متكاملة ،تدمج اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني وتخ�ضري
االقت�صاد كعنا�صر �أ�سا�سية لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف
القطاعات االقت�صادية كافة.
 .3الإطار التنظيمي :قوانني و�أنظمة تدعم وت�شجع
االنتقال �إىل �أمناط ا�ستهالك و�إنتاج �أكرث ا�ستدامة ،مثل
يناير/فرباير 2016

موا�صفات البناء ( ،)codesوالرتخي�ص للمنتجات الزراعية
امل�ستدامة ( ،)certificationو�إل�صاق الت�صنيف البيئي
وكفاءة الطاقة واملياه على الأدوات املنزلية وال�صناعية وو�سائل
النقل (.)labeling
 .4احلوافز :اال�ستبدال التدريجي للدعم بخدمات وتقدميات
اجتماعية �أف�ضل ،لكي تعك�س الأ�سعار الكلفة احلقيقية
للموارد ،خا�صة الطاقة واملياه .و�ضع حوافز اقت�صادية ت�شجع
على التحول �إىل �أمناط ا�ستهالك و�إنتاج �أكرث ا�ستدامة،
و�إ�صالح النظام املايل وال�ضريبي لتحقيق هذا الهدف ،مثل
فر�ض �ضرائب على املمار�سات غري امل�ستدامة بدل فر�ضها
على الإنتاج ،واعتماد مبد�أ «امللوث يدفع» ،مبا يعك�س الكلفة
احلقيقية للموارد الطبيعية.
 .5املوارد الب�شرية :اال�ستثمار يف تنمية املوارد الب�شرية
حتول نوعي نحو �أمناط ا�ستهالك و�إنتاج م�ستدامة،
لإحداث ُّ
من خالل نظام تعليمي يدمج اعتبارات اال�ستدامة يف جميع
التخ�ص�صات وينتج عنه خلق حمرتفني خمت�صني يف خمتلف
املجاالت ،مبا يدعم االنتقال �إىل اقت�صاد �أكرث ا�ستدامة
ي�ستخدم املوارد على نحو متعقّ ل وكفوء.
 .6التمويل :توجيه مزيد من املوارد املالية نحو خطط
وبرامج ون�شاطات تنموية م�ستدامة ،على �أن ت�شمل ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة .ويجب ا�ستعمال �أدوات التمويل لتحفيز
الطلب املحلي واال�ستثمارات واملمار�سات التي تعزز اال�ستهالك
والإنتاج امل�ستدامني ،مبا يف ذلك الطاقة املتجددة واملحا�صيل
الزراعية امل�ستدامة وال�سلع واملنتجات وو�سائل النقل مبا يف
ذلك النقل العام وال�سيارات ال�صديقة للبيئة.
 .7الأبحاث والتطوير :تخ�صي�ص ميزانيات للبحث العلمي
والتطوير ال تقل عن  2يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل،
والتوجه �إىل تطوير تكنولوجيات مبتكرة ،خا�صة يف جماالت
حتلية املياه والطاقة املتجددة ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
واملدخالت الزراعية ومعدات الري املوفرة للمياه ومكونات
البناء الأخ�ضر وغريها من التقنيات.
 .8امل�شرتيات احلكومية اخل�ضراء :توجيه الإنفاق على
امل�شرتيات احلكومية لتحفيز �أمناط اال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامة ،ب�إعطاء �أف�ضلية للمنتجات واخلدمات ال�صديقة
للبيئة الالزمة للدوائر احلكومية واملدار�س وامل�ست�شفيات
وخمتلف ادارات الدولة الأخرى ،ونظم النقل والبنية التحتية
العامة ومواد البناء واملعدات واللوازم املكتبية و�سواها.
 .9التوعية ون�شر املعلومات :ا�ستخدام جميع و�سائل
الإعالم والإعالن والن�شر والتوعية واالت�صال االجتماعي
لتعميم الفوائد الناجمة عن �أمناط اال�ستهالك امل�ستدام ،وذلك
لإي�صال املعلومات ال�صحيحة �إىل خمتلف �شرائح ال�شعب مبن
فيهم �صانعو القرار ،والقطاع اخلا�ص ،وعامة النا�س ،ودفع
■
اجلمهور �إىل اتخاذ القرارات اال�ستهالكية ال�صائبة.
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طالب من  14جامعة عربية يف اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر

إعالن قادة املستقبل البيئيين يف مؤتمر «أفد» 2015

نريد قوانين وأسسًا متينة
الستهالك وإنتاج مستدامين
كانت لل�شباب م�شاركة مميزة يف امل�ؤمتر الثامن للمنتدى العربي
للبيئة والتنمية (�أفد) ،وب�شكل خا�ص طالب من  14جامعة عربية
�شاركوا يف �إطار مبادرة «قادة امل�ستقبل البيئيني» التي يرعاها
املنتدى .وهم عقدوا جل�سات خا�صة ناق�شوا خاللها املوا�ضيع املطروحة
يف تقرير «�أفد» حول اال�ستهالك امل�ستدام .وقدموا تو�صيات �إىل اجلل�سة
اخلتامية يف �ستة جماالت:
● املياه :جمد اللوزي (اجلامعة الأردنية) ،ناي ن�صري ،ناي كرم� ،سارة
�شهاب� ،أرين كازاريان� ،أنطوين رع�شيني (اجلامعة الأمريكية يف
بريوت)� ،سارة قا�سم (جامعة اخلليج العربي).
● الطاقة :هالة جباري� ،أحمد دهمو�س ،لوما �سكرية (جامعة
البرتا) ،رواد ن�صر ،لوري كنرتجيان (اجلامعة الأمريكية يف
بريوت) ،كري�ستني عبدالنور (جامعة الروح القد�س ـ الك�سليك).
● الغذاء :فرح �أبي م�صلح ،ناديا ابراهيم (اجلامعة الأمريكية يف
بريوت)� ،آية مرواين ،فريدريك مراد ،حما�سن وتار ،حممد ابراهيم
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(اجلامعة اللبنانية الأمريكية) ،كارين بوغو�ص (جامعة الروح
القد�س ـ الك�سليك).
● دعم الأ�سعار :جنى �أبو�شقرا ،زينة الهرت ،مروان امل�صري ،حممد
جوين (جامعة بريوت العربية).
● ال�سيا�سات� :أن�س جوهر (جامعة البرتا) ،متارا الأتا�سي (اجلامعة
الأمريكية يف ال�شارقة) ،نورا العنيزي ،منال �صادق ،فاديا ت�شتو�ش،
�إميان من�صوري (جامعة اخلليج العربي).
● و�سائل الإعالم :كورين �شلفون ،هادي فوالدكار ،حوراء فال،
�سارة �شحادة (اجلامعة اللبنانية).
وتلت من�سقة املجموعة الطالبية مي�شيل معو�ض ،من اجلامعة
الأمريكية يف بريوت� ،إعالن «قادة امل�ستقبل البيئيني» حول
اال�ستهالك امل�ستدام الذي �أعده الطالب اجلامعيون خالل اجتماعاتهم،
وهنا ن�صه:
كانون الثاين�/شباط 2016

الطالب اجلامعيون يناق�شون
ق�ضايا اال�ستهالك امل�ستدام
يف جل�سات خا�صة

مي�شيل معو�ض تتلو «�إعالن
قادة امل�ستقبل البيئيني»

لي�س من ال�سهل �أن نعي�ش يف العامل العربي .فنحن نكافح
با�ستمرار من �أجل احل�صول على املوارد املتجددة .والإدارة
ال�سليمة لهذه املوارد ت�شكل حتدي ًا ال نهاية له .نحن ،كبلدان عربية� ،أغنياء
يف الطاقة ـ على الأقل بع�ض منا ـ ولكننا نعاين من �شح يف املياه ونق�ص يف
الإنتاج الزراعي .بالإ�ضافة �إىل هذه التحديات ،نحن من �أكرث املناطق عر�ضة
اقت�صادي ًا وبيئي ًا للتغري املناخي .وعلينا �أن نواجه الزيادة ال�سكانية ومنو املدن
ال�سريع .يف العام  ،2010بلغ عدد �سكان الدول العربية  352مليون ن�سمة56 ،
يف املئة منهم يعي�شون يف املدن .وبحلول  ،2050يتوقع �أن يبلغ عددهم نحو
 646مليون ن�سمة 68 ،يف املئة منهم يف املدن.
علينا الت�أقلم مع التحوالت يف �أمناط احلياة وم�ستوى املعي�شة .فوفق
ا�ستطالع املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) عام  2015حول �أمناط
اال�ستهالك يف املنطقة العربية� ،سجلت يف قطر �أدنى ن�سبة من الأفراد الذين
ي�شرتون الأجهزة الكهربائية على �أ�سا�س الكفاءة ( ،)%9يف حني �سجلت
�أعلى املعدالت يف تون�س ( )%57والأردن ( .)%56وكانت �أعلى ن�سبة للأفراد
بناء على كفاءة الوقود يف الأردن ( ،)%72و�أدناها يف
الذين يختارون �سيارة ً
قطر ( ،)%16وال�سعودية ( .)%17وهذا دليل على �أهمية القوانني و�أنظمة
الت�سعري يف تعديل الأمناط اال�ستهالكية.
يجب على حكومات الدول العربية جميعها ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
يناير/فرباير 2016

�أن تعمل على ت�شجيع اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني .وينبغي �إيجاد
التوازن بني املوارد غري املتجددة واملوارد املتجددة .لدينا ال�شم�س كم�صدر
للطاقة ،دعونا ال ن�ضيعها .يجب تخفي�ض هدر الطعام خالل مراحل الإنتاج
والتوزيع ،وبعد و�صوله �إىل امل�ستهلك .وينبغي ا�ستخدام املياه بوعي كامل،
لأنها نادرة يف بلداننا ولها دور �أ�سا�سي يف �إنتاج الطاقة والإنتاج الغذائي.
تتطلب هذه اخلطوات قوانني �صارمة من حكوماتنا .لذلك نحثها على
التو�صل �إىل قوانني وا�ضحة و�أ�س�س متينة لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني.
تطبيق مفهوم اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني ال ميكن �أن يحدث بني
ليلة و�ضحاها� .إنه نهج جديد ،ثقافة جديدة ،ويحتاج اىل �سيا�سات جديدة.
لكل دولة عربية ظروف اجتماعية واقت�صادية ،يتعني على �أ�سا�سها حتديد
�أولويات العمل والظروف امل�ؤاتية الالزمة لت�سهيل االنتقال.
�إن ال�شباب العربي يف منتدى قادة امل�ستقبل البيئيني ()FELF
ي�ؤيد النتائج والتو�صيات املذكورة يف تقرير «�أفد» من �أجل تعزيز �أمناط
اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامة ،ويو�صي بالتعاون والتكامل العربيني نحو
م�ستقبل م�ستدام.
نتحدث اليـوم عن تـرك �أر�ض �أف�ضل للأجيال القادمة .فلماذا ال نرتك،
من خالل الرتبية والتعليم� ،أجيا ًال �أف�ضل لأر�ضنا؟ �إن مل ن�ستطع �أن نتعلَّم
■
ونعلِّم احرتام �أر�ضنا ومواردنا ،ف�سوف نخ�سرها.
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جلسات
مؤتمر «أفد»

ناقشت جلسات املؤتمر القضايا التي
تناولها تقرير «أفد» حول االستهالك
املستدام ،إضافة إلى مبادرات وبرامج
تنفذ يف املنطقة العربية .تضمنت كل
جلسة عروضًا من خبراء ومسؤولين،
واختتمت بنقاش مع الحضور .هنا عرض
لجلسات املؤتمر

طاهر ال�شخ�شري متحدث ًا ،و�إىل ي�ساره جنيب �صعب ،حممد امل�شنوق ،جعفر عبداهلل ،عماد عديل ،ابراهيم عبداجلليل

االستهالك املستدام
والرأي العام العربي

ميكن تنزيل ال�صور
وم�شاهدة اجلل�سات على
«يوتيوب» من خالل موقع
«�أفد» الإلكرتوين

www.afedonline.org
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النتائج الرئي�سية لتقرير «�أفد» حول اال�ستهالك امل�ستدام
وا�ستطالع «�أفد» للر�أي العام العربي قدمها الدكتور
ابراهيم عبداجلليل ،املحرر امل�شارك للتقرير والأ�ستاذ يف
جامعة اخلليج العربي .وتلت ذلك جل�سة رفيعة امل�ستوى
ملناق�شة التقرير� ،شارك فيها الدكتور طاهر ال�شخ�شري وزير
البيئة الأردين ،والدكتور جعفر عبدالـله وزير الدولة للرثوة
احليوانية يف ال�سودان ،وحممد امل�شنوق وزير البيئة يف
لبنان ،والدكتور عماد عديل املن�سق العام لل�شبكة العربية
للبيئة والتنمية (رائد) ممث ًال املجتمع املدين .و�أدار النقا�ش
�أمني عام «�أفد» جنيب �صعب.
�أ�شار الدكتور ابراهيم عبداجلليل �إىل تركيز تقرير «�أفد»

على �أن املنطقة العربية غنية مب�صادر الطاقة لكنها تعاين
�شح ًا مائي ًا ونق�ص ًا غذائياً ،وهي من �أكرث مناطق العامل عر�ضة
لت�أثريات تغري املناخ اقت�صادي ًا وبيئياً .وهذا ي�ستدعي تطبيق
مقاربة التالزم ( )nexusيف �إدارة املوارد احليوية الثالثة
وهي الطاقة واملياه والغذاء.
ولفت التقرير �إىل �أن املنطقة العربية هي �أحد �أكرب مراكز
الطلب على الطاقة يف العامل ،مع تفاوت بني البلدان.
فن�صيب الفرد من ا�ستهالك الطاقة هو الأعلى يف قطر حيث
ي�ساوي  20مرة املتو�سط العاملي ،وي�ستهلك املواطن الكويتي
ما قد ت�ستهلكه � 13أ�سرة �سودانية يت�ألف كل منها من خم�سة
�أ�شخا�ص .واملنطقة العربية من �أكرث مناطق العامل �إجهاد ًا
مائياً ،لكن م�ستوى ا�ستهالك الفرد يف بع�ض بلدانها،
خ�صو�ص ًا بلدان اخلليج ،هو من �أعلى املعدالت العاملية .ويبلغ
معدل ال�سعر املفرو�ض على املياه نحو  35يف املئة من كلفة
الإنتاج ،ويف حالة املياه املحالة يبلغ  10يف املئة فقط.
كانون الثاين�/شباط 2016

عبداجلليل

ال�شخ�شري

وت�شهد املنطقة ابتعاد ًا عن النظام الغذائي التقليدي
الأكرث مو�سمية وتنوعـاً ،الغني باحلبوب الكاملة والفواكه
واخل�ضر� ،إىل نظام غذائي غربي غني باحلبوب املكررة
والربوتني احليواين وال�شحوم وال�سكر وامللح .وقد ح�صلت
زيادة كبرية يف انت�شار البدانة والأمرا�ض املرتبطة بالنظام
الغذائي مثل ال�سكري و�أمرا�ض القلب وال�شرايني وال�سرطان.
ونبه تقرير «�أفد» �إىل �أن دعم الأ�سعار يف املنطقة
ّ
العربية ال يعزز �إال ال�سلوك اال�ستهالكي املبذر ،وال ي�ساعد
يف التخفيف من العبء الذي يتحملـه الفقراء ،فـ�أكرث
من  90يف املئة من الدعم العام يذهب �إىل الأغنياء .و�أ�شار
�إىل �أن و�ضع �سيا�سات ت�سعري منا�سبة ميكن �أن ينقل �إىل
امل�ستهلكني القيمة احلقيقية للمياه والطاقة ويدفعهم �إىل
كفاءة اال�ستخدام ،منوهـ ًا بـ�أن �ست دول عربيـة بد�أت تطبيق
�إجراءات �إ�صالحية لنظـام دعم الأ�سعار.
وركز التقرير على �أن احلـل لي�س دائم ًا يف تخفيف كمية
اال�ستهالك ،بل يف التحول �إىل �أ�صناف �أخرى �أقل �ضرر ًا
بالبيئة وال�صحة ،من اللحم الأحمر �إىل ال�سمك واحلبوب
واخل�ضـار مثالً� ،أو من الكهرباء املنتجة من النفط والفحم �إىل
طاقة ال�شم�س والرياح.
�أما ا�ستطالع الر�أي العام العربي الذي �أجراه «�أفد» من �أجل
معرفة مدى ا�ستعداد النا�س لتبديل عاداتهم اال�ستهالكية
وا�ستقطب � 31ألف م�شارك من  22بلد ًا عربياً ،فقد وجد �أن
اجلمهور العربي على ا�ستعداد لكي يدفع �أكرث لقاء الكهرباء
والوقود واملاء ،ولتغيري عاداته اال�ستهالكية ،اذا كان هذا
ي�ساهم يف رعاية املوارد وحماية البيئة .وعربت �أكرثية جتاوزت
 80يف املئة عن قبولها بتغيري يف العادات الغذائية و�أ�صناف
الطعام ،مثل ا�ستبدال اللحم الأحمر بالدجاج وال�سمك ،وزيادة
ا�ستهالك اخل�ضار والفاكهة والبقول ،التي هي �أف�ضل للبيئة
وال�صحة معاً� ،شرط توفري الأ�صناف البديلة بكميات كافية
و�أ�سعار منا�سبة .و�أظهر اال�ستطالع اهتمام ًا متزايد ًا بكفاءة
الطاقة� ،إذ قال �أكرث من ن�صف امل�شاركني �إن م�ستوى ا�ستهالك
الكهرباء والوقود هو ال�شرط الأ�سا�سي الذي يحكم اختيارهم
للأجهزة املنزلية �أو لل�سيارة .والالفت �أن غالبية كبرية و�صلت
اىل  99يف املئة يف بع�ض البلدان تعتقد �أن احلكومات ال تعمل
ما فيه الكفاية ملعاجلة امل�شاكل البيئية ،و�أن و�ضع البيئة يف
بلدانها تدهور خالل ال�سنني الع�شر الأخرية( .التقرير ونتائج
اال�ستطالع على موقع «�أفد» ( )www.afedonline.org
بعد عر�ض نتائج التقرير واال�ستطالع ،حتدث الوزير
الدكتور طاهر ال�شخ�شري ،ف�أكد على �ضرورة �إعادة النظر
يف �سيا�سات الدعم ،وو�ضع خطة عمل لكل بلد تتعلق
بالزيادة ال�سكانية واال�ستهالك ،مع رفع الوعي يف املدار�س
يناير/فرباير 2016

عبداهلل

عديل

واجلامعات ب�شكل خا�ص لت�شجيع ممار�سات اال�ستهالك
امل�ستدامة .و�أ�شار �إىل �أن الأردن بد�أ ا�سرتاتيجية لال�ستهالك
امل�ستدام ل�سنة  ،2025ويطرح م�شاريع ا�ستثمارية للقطاع
اخلا�ص يف معاجلة النفايات وتوليد الطاقة البديلة ،ويتم
توجيه امل�ستهلكني �إىل �شراء امل�صابيح والأجهزة الكهربائية
املقت�صدة بالطاقة وال�سيارات الكهربائية.
و�شدد الوزير جعفر عبدالـله على �أهمية �إيجاد �آلية لتنفيذ
تو�صيات تقرير «�أفد» ،مع توجيهات عملية لكي ت�أخذ بها
احلكومات وتعمل على تنفيذها .و�أكد وجوب �سن قوانني
وت�شريعات يف البلدان العربية لتنظيم ا�ستهالك الطاقة
واملياه ،ورفع الدعم عنهما تدريجياً ،وا�ستخدام املردود لتعزيز
معي�شة الطبقات الفقرية .ولفت �إىل �أن ال�سودان ميلك 150
مليون ر�أ�س من املا�شية والأغنام ،وال يعـاين من نق�ص يف
املياه ،وهذا يقلل من االهتمام بالدواجن والأ�سماك.
ودعا الوزير حممد امل�شنوق للعودة �إىل �أمناط الغذاء
التقليدية الأ�سلم �صحي ًا وبيئياً ،خ�صو�ص ًا �أن البلدان العربية
ت�ستورد معظم حاجاتها الغذائية من اخلارج وباتت الأنظمة
الغذائية الغربية غري ال�صحية هي ال�سائدة.
ور�أى عماد عديل �أن و�ضع النفايات �أليم يف املنطقة
العربيـة ،داعيـ ًا �إىل العـمل على تغيري العـادات اال�ستهالكيـة
وفـق «مثلث» ي�ضم تعزيز الوعـي وال�سلوكيـات ال�سليمة
يف جميع القطاعات ،وتوفري البيئة امل�ساعدة من خالل
�سن الت�شريعـات وتقدمي احلوافز ،وحتديد بدائل خ�صو�صـ ًا
يف جماالت الطاقـة وامليـاه والزراعـة� .أمـا قاعـدة هـذا
املثلث فهي تن�سيق العمـل بني احلكومات والقطاع اخلا�ص
واملجتمع املدين.

معرض املسؤولية البيئية

قدمت جمموعة من الهيئات وال�شركات الراعية للم�ؤمتر براجمها يف امل�س�ؤولية
البيئية يف معر�ض رافق م�ؤمتر «�أفد».
چﷲ 61

مؤتمر االستهالك املستدام

من اليمني :جعفر عبداهلل،
عبدال�سالم ولد �أحمد،
وليد الزباري ،نهال حوال،
عبدالكرمي �صادق

الزباري

حو ّال

ولد �أحمد

عبداهلل
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أنماط استهالك
الغذاء واملاء
وتأثيراتها ىلع البيئة
الأبعاد البيئية واالجتماعية واالقت�صادية ال�ستهالك املاء
والغذاء كانت مو�ضوع جل�سة �أدارها الدكتور عبدالكرمي
�صادق ،كبري االقت�صاديني يف ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية .وهو لفت �إىل حمدودية الأرا�ضي
الزراعية واملوارد املائية يف املنطقة العربية ،وتعر�ضها الكبري
لت�أثريات تغري املناخ ،ما يعقد عملية �إنتاج الغذاء .وامل�ستقبل
ينذر ب�صعوبات �أكرب للمنطقة التي ت�ستورد حالي ًا نحو 60
يف املئة من حاجتها �إىل احلبوب .ودعا البلدان العربية �إىل
ح�شد املوارد املالية لتنفيذ امل�شاريع املائية وحت�سني �إنتاجية
املياه ،خ�صو�ص ًا كفاءة الري التي ال تتجاوز حالي ًا  50يف املئة،
وبزيادتها �إىل  70يف املئة ميكن توفري نحو  50بليون مرت
مكعب من املياه �سنوياً.
و�أ�شار الدكتور وليد الزباري ،من�سق برنامج �إدارة
املوارد املائية يف جامعة اخلليج العربي يف البحرين� ،إىل
�أن البلدان العربية انفقت باليني الدوالرات على البنى
التحتية لإمداد املياه ،من دون �إيالء اهتمام كاف لكفاءة
�إي�صالها وا�ستخدامها .وكفاءة املياه منخف�ضة عر�ض ًا وطلب ًا
يف القطاعات الزراعية والبلدية وال�صناعية .وب�سبب الدعم
الكبري للمياه ،بات لدى املواطن اخلليجي ب�شكل خا�ص
اعتقاد بوجود وفرة مائية ولي�س ندرة ،ما ي�ؤدي �إىل اال�سراف
يف ا�ستخدامها يف القطاعات الزراعية والبلدية وال�صناعية.
ويهدر نحو  50يف املئة من املياه قبل �أن ت�صل �إىل امل�ستهلك.
ولتعزيز الأمن املائي ،يتحتم على البلدان العربية �أن تزيد
كفاءة املياه بتخفي�ض اال�ستخدام امل�سرف يف جميع القطاعات
وحتقيق الإنتاجية الق�صوى لكل مرت مكعب يتم ا�ستهالكه.
واعترب الزباري �أن حمالت التوعية ال تكفي ،بل يجب �أن تكون
هناك ت�شريعات وقوانني ت�ضمن االقت�صاد باملياه.
ور�أت الدكتورة نهال حو ّال ،عميدة كلية العلوم الزراعية
والغذائية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت� ،أن النظام
الغذائي الأف�ضل ل�صحة كوكبنا هو غالب ًا النظام الأف�ضل

ل�صحتنا .ولفتت �إىل �أن �أمناط ا�ستهالك الغذاء احلالية يف
البلدان العربية غري م�ستدامة ،ولها ت�أثريات �ضارة على �صحة
الإن�سان ف�ض ًال عن عواقب بيئية ،مما زاد حال انعدام الأمن
الغذائي والتغذوي .وميكن تخفيف هذا العبء ،من خالل
حتويل �أمناط اال�ستهالك �إىل نظم غذائية م�ستدامة معقولة
الكلفة وتوفر تغذية حم�سنة ب�أدنى ت�أثريات بيئية واجتماعية.
على �سبيل املثال ،من خالل تخفي�ض ا�ستهالك اللحم الأحمر
�إىل �أقل من  100غرام يف الأ�سبوع للفرد ،ي�ستطيع �سكان
البلدان العربية التمتع بطعام ٍ
مغذ مع تخفي�ض ب�صمتهم
املائية االفرتا�ضية ب�أكرث من  70بليون مرت مكعب يف ال�سنة.
ودعت اىل االحتاد لدمج مبادئ اال�ستدامة يف تعزيز �إنتاج
الغذاء بطريقة مراعية للبيئة وبحيث يكون الو�صول �إليه
عاد ًال وجمدي ًا اقت�صادي ًا ويكون ا�ستخدامه �صحي ًا.
الدكتور عبدال�سالم ولد �أحمد ،املدير العام امل�ساعد
واملمثل الإقليمي ملنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ،حتدث
عن احلفاظ على البيئة من خالل تغيري �أمناط اال�ستهالك
والإنتاج .وقال �إن الفاو منذ ت�أ�سي�سها عام  1945ت�ساعد
البلدان الأع�ضاء يف رفع امل�ستوى الغذائي ل�سكانها ،خ�صو�ص ًا
عن طريق زيادات م�ستمرة يف الإنتاج الزراعي .لكن هذه
الإجنازات �أتت بتكاليف مرتفعة ،من حيث خ�سارة التنوع
البيولوجي وا�ستنزاف املوارد الطبيعية مع ا�ستمرار عبء
�سوء التغذية والفقر .و�أكد على �ضرورة ح�صول تغيري كبري
يف النظم الغذائية ،وهذا يتطلب تغيريات يف عمليات �صنع
ال�سيا�سة ويف ال�سلوكيات ،وا�ستثمار ًا م�س�ؤو ًال ميا�شي العالقة
التالزمية بني الغذاء واملاء والطاقة.
وعلق الدكتور جعفر �أحمد عبدالـله ،وزير الدولة للرثوة
احليوانية يف ال�سودان ،على نتائج تقرير «�أفد» ،م�ؤكد ًا ب�شكل
خا�ص على �ضرورة التعاون العربي والتن�سيق لتنفيذ م�شاريع
م�شرتكة تخدم املنطقة العربية .ولفت �إىل �إمكانات بالده يف
هذا املجال ،قائ ًال �إن ال�سودان غني باملياه اجلوفية وال�سطحية،
وهو ينعم باثني ع�شر �شهر ًا م�شم�س ًا تقريب ًا ميكن ا�ستغاللها
لإنتاج طاقة متجددة م�ستدامة .وفيه جمل�س �أعلى للأمن
الغذائي وجلنة حت�ضريية لتنفيذ ال�سيا�سات واخلطط يف هذا
املجال .ودعا البلدان العربية الفقرية مائي ًا �إىل اال�ستفادة من
هذه املوارد يف م�شاريع م�شرتكة.
كانون الثاين�/شباط 2016

عين على األرض
نظمت خالل امل�ؤمتر جل�سة
خا�صة لعر�ض ومناق�شة
نتائج «قمة عني على الأر�ض»
الثانية للبيانات البيئية ،التي
ا�ست�ضافتها �أبوظبي من � 6إىل 8
ت�شرين الأول (�أكتوبر) .2015
وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم
املتحدة للبيئة (يونيب) وهيئة
البيئة ـ �أبوظبي� .أدار اجلل�سة
جريارد كاننغهام من�سق «عني
على الأر�ض» يف «يونيب».
و�شارك فيها الدكتور �أحمد
عبدالرحيم من «�سيداري»،
وميالين هت�شين�سون من
«يونيب» ،وهدى برتا �شمالية
من «�أجيدي» ،ومازن ملكاوي

من مركز �أن�شطة ال�صحة البيئية
التابع ملنظمة ال�صحة العاملية يف
عمان ،وزياد �سماحة من برنامج
ّ
 IUCNلإدارة املناطق البحرية
عمان.
وال�ساحلية يف ّ
حملت «عني على الأر�ض»
الثانية �شعار «قرارات واعية من
�أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة».
وهي ركزت على احتياجات
وا�ضعي ال�سيا�سات �إىل البيانات
البيئية ،والتحديات املتعلقة
بالعثور على املعلومات املطلوبة
من �أجل اتخاذ القرارات بناء على
الأدلة العلمية واملعرفة .و�شارك
فيها نحو  700من وا�ضعي
ال�سيا�سات احلكومية ومندوبي

الطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة
خ�ص�صت جل�سة للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة والت�أثري
على �إدارة اال�ستهالك .فتحدثت �إبرو �شي�شكليورت ،مديرة
الت�سويق يف جرنال �إلكرتيك ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وتركيا ،م�شرية �إىل �أن منطقة ال�شرق الأو�سط ،التي تتمتع
ب�أ�ضخم موارد الطاقة يف العامل� ،أ�صبحت من املناطق
الأكثف ا�ستهالك ًا للطاقة .ومن املهم جد ًا �أن تنوع م�صادرها
با�ستغالل الطاقة املتجددة و�أن حت�سن كفاءة التوليد
واال�ستهالك لكي تتمكن من احلفاظ على قدرتها التناف�سية
االقت�صادية ،نظر ًا الرتباط الناجت املحلي بكثافة ا�ستهالك
الطاقة .ويف هذا املجال ،توفر جرنال �إلكرتيك جمموعة من
التكنولوجيات والربجميات واخلربات العاملية لتلبية حاجات
املنطقة �إىل حلول ذكية للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة،
وذلك يف قطاعات ال�صناعة والنقل وال�سكن وغريها .و�أكدت
على �ضرورة وجود هيئات وطنية قوية م�س�ؤولة عن كفاءة
الطاقة ومراقبة ا�ستهالكها ،واعتماد �آليات حكيمة لت�سعري
الطاقة من �أجل الت�شجيع على كفاءة اال�ستهالك.
مدير املركز اللبناين حلفظ الطاقة بيار خوري قال �إن
معظم البلدان العربية و�ضعت �أهداف ًا وطنية طموحة للطاقة
املتجددة ،وهذا ي�شجع على اال�ستثمار يف هذا املجال ويفتح
�أبواب فر�ص عمل جديدة .لكنه لفت �إىل اهتمام �أقل بكفاءة
الطاقة ،رمبا لأن نتائجها «غري مرئية» مثل م�شاريع الطاقة
املتجددة ،داعي ًا �إىل تقوية �أنظمة الكفاءة يف البناء والنقل
والإ�ضاءة والأجهزة الكهربائية واملعدات ال�صناعية وغريها.
يناير/فرباير 2016

جريارد كاننغهام على املنرب ،و�إىل ي�ساره هدى برتا �شمالية،
�أحمد عبدالرحيم ،ميالين هت�شين�سون ،مازن ملكاوي

الوكاالت الدولية واملنظمات
والقطاع اخلا�ص والأكادمييني
واملجتمع املدين.
و�أعربت الوفود امل�شاركة
يف القمة عن التزامها بتنفيذ
عدد من الآليات والتو�صيات
والإجراءات العملية ب�ش�أن
توفري البيانات البيئية النوعية،
وكيفية اال�ستفادة منها يف
جماالت التنمية امل�ستدامة،
وبنـاء قدرات البلدان لدمج تلك

البيانات �ضمن �إجراءاتها ل�صنع
القرار.
ومت االتفاق يف �أبوظبي على
�أن ي�ؤ�س�س حتالف «عني على
الأر�ض» ائتالف ًا عاملي ًا ملجموعات
«علم املواطن» ملوا�صلة تفعيل
دورها يف توفري بيانات جديدة
يف املجاالت التي تت�ضمن فجوات
وا�ضحة ،وعلى ت�شكيل �إطار
حوكمة و�إجراءات م�ؤ�س�سية
وتو�سيع نطاق التحالف.

كما لفت �إىل م�شاريع �إقامة حمطات نووية لتوليد الطاقة
يف بع�ض البلدان العربية ،و�ضرورة درا�سة ت�أثري ذلك على
م�شاريع الطاقة املتجددة كال�شم�س والرياح واملياه .وقال
�إن الطاقة املتجددة ت�شكل حالي ًا نحو  7يف املئة من املزيج
الطاقوي يف لبنان ،والهدف الذي �أعلنته احلكومة هو رفع
هذه الن�سبة �إىل  12يف املئة بحلول �سنة  .2020كما �أقرت
احلكومة خطة لرفع الدعم تدريجي ًا عن الطاقة ،ولكن
ال بد قبل التنفيذ من توفري الكهرباء بال انقطاع وحتفيز
ممار�سات كفاءة الطاقة .وذكر �أن م�صرف لبنان يدعم
الآلية الوطنية لتمويل م�شاريع كفاءة الطاقة والطاقات
املتجددة ( )NEEREAالتي متنح القرو�ض مبعدالت فائدة
ت�صل �إىل ال�صفر ،متوقع ًا تركيب ما ي�صل �إىل  300ميغاواط
بحلول �سنة � 2020إذا فتح للقطاع اخلا�ص باب �إنتاج الكهرباء
ال�شم�سية وربطها ب�شبكة م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان.

خوري و�شي�شكليورت
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من اليمني :ميالين هت�شين�سون ،كليمن�س براي�سنغر� ،آن �صعب ،ح�سني �أباظة ،حبيب الهرب

مكافحة تغير املناخ
بتغيير أنماط االستهالك واإلنتاج
تغيري الأمناط احلالية لال�ستهالك
والإنتاج ك�أداة ملكافحة تغري املناخ
كان مو�ضوع جل�سة �أدارها الدكتور
حبيب الهرب نائب املن�سق العام
خلطة البحر املتو�سط .و�شاركت
فيها ميالين هت�شين�سون،
املن�سقة الإقليمية للتنمية يف
«يونيب» ،التي �ألقت مداخلة من
الدكتور حممد الع�شري ،الزميل
الأول يف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة،
ركز فيها على اجلهود التي قادها
املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) لإ�صالح نظم دعم الأ�سعار
يف البلدان العربية .فالدعم
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ال�سخي وغري املوجه ،خ�صو�ص ًا
للمياه والطاقة والغذاء� ،شجع
على اال�ستهالك املفرط وزاد من
التدهور البيئي وا�ستنزاف املوارد.
وهو ال ي�ساعد املحتاجني فعالً،
�إذ يذهب نحو  90يف املئة منه �إىل
الأغنياء .وقد اقرتح «�أفد» نهج ًا
خمتلف ًا يقوم على �إبدال الدعم غري
املوجه مبنافع اجتماعية مبا�شرة
للذين يحتاجون �إليها ،خ�صو�ص ًا
ت�أمني فر�ص عمل ودخل الئق
و�ضمان �صحي وتعليم جيد.
«جوع من �صنع الإن�سان»
كان عنوان كلمة الدكتورة �آن

�صعب� ،أ�ستاذة القانون الدويل
للمناخ يف املعهد العايل لدرا�سات
التنمية يف جنيف .وهي ت�ساءلت:
هل املطلوب مزيد من الغذاء �أم
غذاء خمتلف ميكن الو�صول
�إليه؟ وتناولت الرتكيز الكبري
والدائم على زيادة �إنتاج الغذاء
يف مناق�شات تغري املناخ ،وجتاهل
م�س�ألة مهمة جداً هي احلاجة
�إىل تغيري �أمناط ا�ستهالك الغذاء
وحت�سني �إمكانات الو�صول �إليه.
ور�أت �أن هناك حالي ًا الكثري من
االهتمام بتغري املناخ الناجم عن
�أفعال الب�شر ،ويجب �أن يكون

هناك �أي�ض ًا مزيد من االهتمام
بالأ�سباب الكامنة وراء اجلوع
الناجم عن �أفعال الب�شر .و�أ�شارت
�إىل تقارير منظمة الأغذية والزراعة
(فاو) التي تفيد �أن الإنتاج الغذائي
يكفي العامل ،لكن امل�شكلة هي يف
�سوء توزيع الغذاء و�إهداره وتلفه.
واعتربت �أن الت�صدي لق�ضايا
انعدام الأمن الغذائي يف مواجهة
تغري املناخ يجب �أن يتبع نهج ًا
�أكرث �شمولية ال يقت�صر على زيادة
الإنتاج ،بل يركز �أي�ض ًا على تغيري
�أمناط اال�ستهالك وحت�سني توزيع
الغذاء و�إمكانات الو�صول �إليه.
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�أباظة

�صعب

براي�سنغر

هت�شين�سون

وحتدث ح�سني �أباظة،
م�ست�شار وزير البيئة امل�صري
ومدير برنامج االقت�صاد الأخ�ضر
يف «�أفد» ،عن �أهمية حتول البلدان
العربية �إىل االقت�صاد الأخ�ضر .فمع
�أن م�ساهمتها �ضئيلة يف الت�سبب
بتغري املناخ ،و�أنها �ستتحمل �أق�سى
ت�أثرياته� ،إال �أنها لن حت�صل على
دعم املجتمع الدويل ما مل تثبت
�أنها تقوم بتغيريات وحت�سينات
للحد من االنبعاثات والتكيف مع
الت�أثريات .و�أ�شار �إىل �أن تغري املناخ
�شبه مغ ّيب يف ال�سيا�سات امل�صرية
ويف كثري من البلدان العربية،
ويجب ادخال ممار�سات االقت�صاد
الأخ�ضر وا�ستدامة اال�ستهالك
والإنتاج يف جميع القطاعات،
مع اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية
وتعزيز ال�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص.

الت�أثريات البالغة لتغري املناخ
على �إنتاج الغذاء وتفاقم اجلوع
كانت حمور عر�ض الدكتور
كليمن�س براي�سنغر ،من املعهد
الدويل لبحوث ال�سيا�سات الغذائية
( )IFPRIيف وا�شنطن الذي يقدم
حلو ًال و�سيا�سات لتقلي�ص الفقر
واجلوع و�سوء التغذية بطرق
م�ستدامة .وقد �أظهرت �أبحاث
حديثة للمعهد �أن ن�سبة ال�سكان
املعر�ضني للجوع �ستكون يف �سنة
� 2050أقل مما كانت يف �سنة ،2010
نتيجة التنمية االقت�صادية ،مع
�أنها ميكن �أن تكون �أقل بكثري لو مل
يح�صل تغري يف املناخ .لكن املنطقة
الوحيدة يف العامل التي �ستكون
ن�سبة اجلوع فيها �أعلى يف �سنة
 2050هي املنطقة العربية ،لأنها
�ستتعر�ض لأق�سى ت�أثريات تغري
املناخ وما يرافقها من انخفا�ض

الإنتاجية ،ولأنها تعتمد ب�شكل
كبري على ال�صادرات الغذائية
املعر�ضة الرتفاع الأ�سعار .لذلك
ال بد من اعتماد تكنولوجيات
حم�سنة ،مثل الزراعة بال حراثة،
َّ
واال�ستخدام الأمثل للنيرتوجني
والأ�سمدة ،وح�صاد املياه ،وحماية
املحا�صيل ،والتحول �إىل �أ�صناف
حتتمل اجلفاف واحلرارة،
والإدارة املتكاملة خل�صوبة الرتبة.
وت�شري مناذج حتليل البيانات
�إىل نتائج متفائلة بتقليل عدد
الأطفال ال�سيئي التغذية وال�سكان
املعر�ضني للجوع �إذا اعتمدت هذه
الأ�ساليب لتخفيف ت�أثريات تغري
املناخ� .أما من ناحية اال�ستهالك،
فقد �أظهرت حتليالت النماذج
البيانية �أن �سكان الدول الغنية،
�إذا خففوا �أكل اللحوم �إىل الن�صف
بحلول �سنة  2050كم�ساهمة يف

الأمن الغذائي العاملي ولتح�سني
�صحتهم و�إطالة �أعمارهم ،ف�سوف
ي�ؤدي ذلك �إىل تخفي�ض عدد اجلياع
بن�سبة  3يف املئة ،خ�صو�ص ًا يف
هذه املنطقة امل�ستوردة للحبوب
باعتبار �أن احلد من تربية املوا�شي
�سيخف�ض �أ�سعار املحا�صيل
الغذائية التي ت�ستخدم �أعالف ًا.
�أما �إذا اعتمدت الأ�ساليب املح�سنة
على �صعيدي الإنتاج واال�ستهالك
معاً ،فيمكن تقلي�ص عدد ال�سكان
املعر�ضني للجوع بن�سبة  15يف
املئة .ودعا براي�سنغر �إىل اال�ستفادة
من «احليز العربي» على الإنرتنت
 www.arabspatial.orgوهو
موقع تفاعلي يتيح مل�ستخدميه
ر�ؤية ومقارنة ور�صد جمموعة
وا�سعة من امل�ؤ�شرات املتعلقة
ب�أمن الغذاء والتغذية والفقر
والتنمية يف  22بلداً عربياً.

يناير/فرباير 2016
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االستهالك واإلنتاج في أجندة 2030

من اليمني :ح�سام عالم� ،شكري ثابت ،ح�سني �أباظة ،كارلو �سكارمال ،رىل جمدالين ،فيدل برينغريو

نُ ظمت بالتعاون مع اللجنة
االقت�صادية واالجتماعية لغرب
�آ�سيا (�إ�سكوا) جل�سة حول �أهمية
اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني يف
�أجندة التنميـة امل�ستدامـة ل�سنة
 2030التي اعتمدتهـا الأمم املتحدة
م�ؤخراً .حتدث فيها الدكتور
كارلو �سكارمال املدير الإقليمي
لربنامج الغذاء العاملي ،وح�سني
�أباظة م�ست�شار وزير البيئة يف
م�صر ومدير برنامج االقت�صاد
الأخ�ضر يف «�أفد» ،والدكتور
�شكري ثابت الأ�ستاذ يف املعهد
العايل للعلوم الفالحية يف تون�س،
والدكتور ح�سام عالم املدير
الإقليمي لربنامج النمو امل�ستدام
يف �سيداري ،وفيديل برينغريو
م�ست�شار ال�ش�ؤون االقت�صادية
يف الإ�سكوا .و�أدارت اجلل�سة رىل
جمدالين مديرة �شعبة التنمية
امل�ستدامة والإنتاجية يف الإ�سكوا.
�أجمع امل�شاركون على �أن
اعتماد �أهداف التنمية امل�ستدامة
يف �أيلول (�سبتمرب) � 2015شكل
حلظة �أمل ،والآن حان الوقت
للعمل ،الذي يجب �أن يبد�أ بتحديد
�آلية منا�سبة للتنفيذ واملراقبة
وامل�ساءلة يف املنطقة العربية.
وت�ستكمل الأجندة اجلديدة
الأهداف االمنائية للألفية التي
انتهت مهلتها يف  ،2015وتت�ضمن
 17هدف ًا تغطي الأعمدة الثالثة
للتنمية امل�ستدامة ،االجتماعية
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واالقت�صادية والبيئية ،ويتقاطع
بع�ضها مع جمموعة من الأهداف
وامل�ؤ�شرات.
من هذه الأهداف «الهدف»12
حول اال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامني ،الذي يدعو �إىل
حت�سني رفاهية ال�سكان مع احلد
من الت�أثريات البيئية ال�سلبية.
وي�شكل حتقيقه حتدي ًا يف املنطقة
العربية ،حيث ت�ستهلك غالبية
البلدان �أكرث كثرياً مما ت�ستطيع
مواردها جتديده ،يف حني ما زال
عدد كبري منها ي�سعى �إىل م�ستوى
�أق�صى من الدخل والتنمية.
�أ�شار املتحاورون �إىل �أن املنطقة
العربية تعاين �أزمات طال �أمدها،
ت�ؤثر يف ماليني الأ�شخا�ص وت�ؤدي
�إىل نزوح ال�سكان داخلي ًا وعرب
احلدود .ولهذه الأزمات �أثر �سلبي
على البنى التحتية وم�ستوى
املعي�شة والإنتاج والأ�سواق
والقدرات والبيئة وتوفري
اخلدمات الأ�سا�سية و�سواها.
ومن املتوقع �أن ت�ؤثر �سلب ًا يف
�إمكانات حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة واال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامني.
املطلوب تغيريات �سريعة
ت�شمل تغيري العقلية ال�سائدة
يف املنطقة .من هنا ،يجب عدم
النظر اىل االتفاقات الدولية
كالتزامات ،بل كفر�ص ملزيد من
التنمية .وعلى املنطقة العربية

�أن تتعلم من مناطق �أخرى �أقل
اقتداراً و ِن َعم ًا ،ا�ستطاعت �أن
تنمو �أ�سرع من خالل ا�ستخدام
املوارد بكفاءة �أكرب ،واعتماد �إطار
م�ؤ�س�سي ر�شيد ،وبناء �شراكات
مثمرة بني القطاع العام والقطاع
اخلا�ص ،مع احلر�ص على
ت�أمني درجة جيدة من احلوكمة
وال�شفافية وامل�شاركة وامل�ساءلة
وبناء القدرات .فهذه جميعها
ت�شكل الأ�سا�س لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة واال�ستهالك
والإنتاج امل�ستدامني.
ونبه املتحاورون �أي�ض ًا اىل �أن
كثرياً من ال�سيا�سات ال�سائدة ال
تدعم التنمية امل�ستدامة ويجب
التخلي عنها تدريجياً .وهي
ت�شمل دعم �أ�سعار املياه والطاقة
وغريهما ،ما ي�ؤدي �إىل اال�ستهالك
املفرط للموارد وعدم كفاءة نظم
الإنتاج .وثمة �أدلة علمية على
�أن رفع الدعم عن املياه ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل كفاءة �أكرب يف املغرب
وتون�س مث ًال ،لكن يجب موازنته
على �ضوء النتائج االجتماعية
واالقت�صادية غري املق�صودة،
خ�صو�ص ًا يف �ضوء الو�ضع املتقلب
ال�سائد حالياً .ولتحقيق هذه
الغاية ،يجب تو�ضيح فوائد
خطط العمل الوطنية املنا�سبة
والهادفة ،كما جرى يف م�صر ،حيث
مت تطوير خطة عمل ت�ستهدف
الق�ضايا املرتابطة لقطاعات

املياه والطاقة والزراعة و�إدارة
النفايات ،يف نهج ي�شمل جميع
الأطراف ذات امل�صلحة ويت�صدى
حلاجات مثل خلق فر�ص العمل
وحت�سني م�ستوى املعي�شة،
مع تعزيز احلفاظ على قاعدة
املوارد الطبيعية .وقد �شددت
خطة العمل على الإدارة املتكاملة
للموارد ،من خالل الدعوة مث ًال اىل
ا�ستعمال م�ضخات املياه العاملة
بالطاقة ال�شم�سية من �أجل ري
�أكرث كفاءة ،ما ميثل �أحد احللول
املتكاملة مل�شاكل املياه والطاقة
والزراعة والبيئة معاً .كما حددت
اخلطة م�ؤ�شرات م�ستهدفة
لت�سهيل التنفيذ واملراقبة.
ويف ما يتعلق بالأولويات� ،أ�شار
املتحاورون �إىل �أن املنطقة العربية
يجب �أن تت�صدى لق�ضايا الفقر
والعدالة والأ�سواق والتناف�سية
وحل النزاعات ،ف�ض ًال عن الإدارة
الر�شيدة والبعيدة النظر للموارد
الطبيعية .ويجب �أن توفر �أجندة
التنمية اجلديدة ،ومن �ضمنها
اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامان،
�إطاراً ومدخ ًال ملواجهة املخاوف
امللحة ،خ�صو�ص ًا تلك املتعلقة
بالفقر والعدالة.
واختتم املتحاورون ب�أن الوقت
حان لتغيري طريقة تفكرينا والبدء
يف العمل ب�شكل خمتلف من �أجل
و�ضع املنطقة على م�سار �صالح
للتنمية يقود �إىل م�ستقبل قوي.
كانون الثاين�/شباط 2016

من اليمني :حمو العمراين ،حممود الدويري ،علي الطخي�س ،بيار خوري� ،إبرو �شي�شكليورت ،ابراهيم عبداجلليل

سياسات
دعم األسعار
ت�أثري �سيا�سات دعم الأ�سعار على �أمناط اال�ستهالك كان حمور
جل�سة �أدارها الدكتور ابراهيم عبداجلليل ،املحرر امل�شارك
لتقرير «�أفد» حول اال�ستهالك امل�ستدام.
حتدث الدكتور حممود الدويري ،وزير الزراعة ال�سابق
يف الأردن ،عن دعم �أ�سعار الغذاء .فقال �إن ال�سكان يف
العامل العربي يعتمدون ب�شكل كبري على هذا الدعم ،الذي
يقدم جلميع القطاعات ،وللأغنياء والفقراء .وقد �أعطيت
له مربرات خمتلفة ،منها حماية الفقراء بدعم اخلبز ،ودعم
العلف لإنتاج املوا�شي ،ودعم املياه لزيادة الإنتاج الزراعي
بد ًال من الإنتاجية .و�أ�شار �إىل �أن �أحد الأ�سباب الرئي�سية
التي حالت دون �إ�صالح �أنظمة الدعم هو تخوف احلكومات
من �أعمال �شغب وا�ضطرابات مدنية قد تن�ش�أ نتيجة هذه
اال�صالحات .لذا على احلكومات �أن تكون �شجاعة و�شفافة
يف تنفيذ خطة اال�صالح ،وتثبت �أن الوفر �سيكون مبلغ ًا معلن ًا
يذهب لتمويل م�شاريع حمددة تفيد �شرائح ال�سكان الأكرث
حاجة �إليها .فيذهب املال املوفر من دعم العلف مث ًال �إىل
�صغار رعاة املوا�شي ،واملال املوفر من دعم املياه لت�أمني تقنيات
الري املقت�صدة (كالتنقيط) والزراعات ذات املردود العايل
واملحا�صيل التي ال حتتاج �إىل مياه كثرية .وبحوار وتعاون مع
ال�شرائح املختلفة ،مبا فيها املنظمات غري احلكومية وال�شباب،
تدرك املجتمعات �أن هذا الإ�صالح يعود مل�صلحتها.
الدكتور علي الطخي�س ،رئي�س جلنة الزراعة واملياه
والبيئة يف جمل�س ال�شورى ال�سعودي ،قال �إن الوقت حان
لإدارة الطلب على املياه ،بعدما كانت �إدارة العر�ض هي
ال�سائدة .ولفت �إىل الهدر الكبري يف منطقة اخلليج حيث املياه
�شبه جمانية ،ما ال ي�ساعد على تر�شيد اال�ستهالك .لكن املياه
العذبة ت�أتي من حتلية مياه البحر ومن �ضخ املياه اجلوفية
غري املتجددة ،وكالهما مكلفان ،ويجب �أن يعرف املواطن
الكلفة احلقيقية للمياه .و�أ�ضاف �أن الطاقة �أي�ض ًا مدعومة،
يناير/فرباير 2016

علم ًا �أن �صيف اخلليج يدوم ثمانية �أ�شهر واملكيفات تعمل
بال انقطاع يف حرارة قد تتجاوز  50درجة مئوية� .إال �أن هذا ال
يربر الإ�ضاءة امل�سرفة والتكييف املبالغ فيه واقتناء ال�سيارات
ال�شرهة للوقود .ولكن قبل رفع الدم عن املياه والكهرباء يجب
توفريهما � 24ساعة يومياً ،وتي�سري التحول من الري ال�سطحي
�إىل التنقيط ،وتوفري النقل العام .ونوه الطخي�س باملركز
ال�سعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على �إدخال �إ�صالحات
تنظيمية وتوعية النا�س .و�أ�شار �إىل �أن وزارة املياه والكهرباء
ال�سعودية وزعت ماليني حقائب الرت�شيد و�ألزمت الدوائر
احلكومية وامل�ساجد وامل�ست�شفيات وغريها باتخاذ تدابري
لكفاءة اال�ستهالك .وقررت الدولة �إعادة النظر يف تعرفة
القطاعات ال�صناعية والتجارية ورمبا الحق ًا القطاع املنزيل،
علم ًا �أن ال�سعودية ت�ستهلك نحو  40يف املئة من نفطها حالياً.
و�أ�شار الدكتور حمو العمراين ،م�ست�شار التكيف مع تغري
املناخ يف قطاع املياه بجامعة الدول العربية� ،إىل �أن الدعم
لي�س ظاهرة عربية بل هو موجود يف جميع البلدان تقريباً،
مع اختالفات يف درجة اال�ستفادة ،لكنه عبء على موازنات
الدول .ولفت �إىل �أن كل �شيء ميكن ت�سعريه ب�سهولة �إال
املياه التي يعتربها كثريون «حق ًا �إلهياً» ،وهي كال�صحة ال
تقدر بثمن ،ولكن لها كلفة .ولذلك يجب حتقيق العدالة
االجتماعية بالتوازي مع رفع الدعم عنها .وا�ست�شهد بنموذج
يف املغرب والأردن �أثبت �أنه ميكن حتقيق العدالة االجتماعية
مع فر�ض الكلفة احلقيقية للمياه ،حيث يقرر امل�ستهلك
الكمية التي ي�ستهلكها وفق قدرته على الدفع ،وحيث يختار
املزارع الزراعة التي ي�ستطيع �أن يديرها .ودعا �إىل تر�شيد
الدعم وتوجيهه ،ودعم االقت�صاد بدل اال�ستهالك ،معترب ًا
�أن من الأخطاء االقت�صادية دعم ا�ستهالك مورد �شحيح.
يف الكويت مثالً ،حيث تتم معاجلة مياه ال�صرف ،ميكن
دعم املزارعني الذين ي�ستفيدون من مياه ال�صرف املعاجلة
باملوا�صفات الدولية امل�أمونة .ويف مثال ناجح عن رفع الدعم
�أن احلكومة التون�سية كانت تدعم م�صانع اال�سمنت بنحو 200
مليون دوالر �سنوياً ،وبعد رفع الدعم كلي ًا عام  2014مل يقفل
�أي م�صنع منها ،بل هبط �سعر الإ�سمنت مع حترير الأ�سعار.

الدويري

الطخي�س

العمراين
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مؤتمر االستهالك املستدام

من اليمني :عبدالكرمي �صادق ،غزالن م�صون ،مازن �سويد ،ماركو�س فون هانيل ،حافظ غامن� ،ستيفن �ستون
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خ�ص�صت جل�سة للتمويل الأخ�ضر وت�أثريه على �أمناط
اال�ستهالك والإنتاج� ،أدارها الدكتور �ستيفن �ستون رئي�س
�شعبة االقت�صاد والتجارة يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة.
فتحدث الدكتور حافظ غامن ،نائب رئي�س البنك الدويل لل�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،عن متويل البنك الدويل �شركات
�صناعية يف القاهرة واال�سكندرية لتطبيق ممار�سات الإنتاج
الأنظف .وطلبت حكومة املغرب من البنك الدويل امل�ساهمة
يف متويل �أحد �أ�ضخم حقول الكهرباء ال�شم�سية يف العامل
بقدرة  500ميغاواط ،كخطوة نحو حتقيق هدف املغرب �إنتاج
 42يف املئة من كهربائه من الطاقات املتجددة بحلول �سنة
 .2020واعترب �أن تخ�صي�ص البنك الدويل حالي ًا نحو  10باليني
دوالر للم�شاريع البيئية «خطوات طفولية» ال بد من تقويتها
وم�ضاعفتها� ،إذ هناك حاجة �إىل ا�ستثمارات بقيمة نحو 700
بليون دوالر ،الفت ًا �إىل جدوى اعتماد ال�سندات اخل�ضراء.
و�أكد على �أهمية �إدارة الب�صمة الكربونية للبلدان العربية.
وقال الدكتور عبدالكرمي �صادق ،كبري االقت�صاديني
يف ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية� ،إن كل
م�شروع يقل�ص الب�صمة البيئية ميكن �أن ي�ستحق التمويل،
يف الزراعة وال�صرف ال�صحي والطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
وكفاءة الري وغري ذلك ،ب�شرط �أن يتبع خطوط ًا توجيهية
ت�ضمن حماية البيئة .و�أو�ضح �أن ال�صندوق الكويتي و�صناديق
عربية مانحة �أخرى مثل �صندوق �أبوظبي تقدم التمويل مبا
يتفق مع حاجات الدول و�أولوياتها وطلباتها ،وت�شجع على
�إعطاء �أف�ضلية مل�شاريع تتعلق بالأمن الغذائي وتوفري الطاقة
للمناطق املحرومة واحلد من قطع الأ�شجار ،على �أن تراعى
فيها االعتبارات البيئية.
ور�أى الدكتور مازن �سويد ،كبري االقت�صاديني يف بنك
البحر املتو�سط� ،أن على احلكومة اللبنانية تقلي�ص دعم
�أ�سعار الكهرباء التي تراوح بني بليون وبليوين دوالر �سنوياً،
ما يوفر �أموا ًال لال�ستثمار يف البنى التحتية وي�شجع على
اال�ستثمار يف م�شاريع الطاقة املتجددة .و�أكد احلاجة �إىل
حكومة قوية وذكية ت�ضع �أنظمة وهيكلية للتمويل الأخ�ضر
جتعل اال�ستثمار يف امل�شاريع ال�صديقة للبيئة جذاب ًا ويف

م�صلحة امل�ستثمرين .ولفت �إىل �أن يف فرن�سا مث ًال وزارة
للتنمية امل�ستدامة.
�أما ماركو�س فون هانيل ،مدير �شركة الكازار للطاقة يف
دبي ،ف�أكد على احلاجة الكبرية يف املنطقة �إىل اال�ستثمار
يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ،لكن ثمة عوامل مهمة
لال�ستثمار وخ�صو�ص ًا اال�ستقرار و�إمكانية تقدير الأرباح
وتوقع احتماالت امل�ستقبل .وقد ت�أ�س�ست �شركة الكازار
للطاقة يف �أوائل  ،2014وترتكز عملياتها يف منطقة ال�شرق
الأو�سط وتركيا و�أفريقيا ،لتلبية حاجتها امللحة �إىل تنويع
م�صادر الطاقة و�أمن الطاقة ومواكبة التحول املتنامي �إىل
تكنولوجيات الطاقة املتجددة ،خ�صو�ص ًا الكهرباء ال�شم�سية
وطاقة الرياح .ويتمثل عملها يف حتفيز م�شاريع الطاقة
املتجددة ،خ�صو�ص ًا املتو�سطة احلجم ،وتطويرها وهيكلتها
وحيازتها وت�شغيلها .وقد �أظهرت درا�سة لل�شركة �أن نق�ص
الطاقة احلايل يف املنطقة ي�ستلزم ا�ستثمار  200بليون دوالر
يف الطاقة املتجددة بحلول �سنة  .2020ويتزايد اهتمام
احلكومات باحلد من االعتماد على الوقود ال�سائل وااللتزام
ب�أهداف طموحة للطاقة املتجددة وتعزيز دخول �أ�سواقها.
ويتج�سد هذا االجتاه حالي ًا يف فر�ص ا�ستثمارية متزايدة
يف بلدان مثل الأردن وم�صر وتون�س .و�سيكون مل�شاريع
ال�شركة ،التي ا�ستطاعت خالل هذه الفرتة الق�صرية اجتذاب
ا�ستثمارات بنحو  130مليون دوالر� ،أثر اجتماعي واقت�صادي
كبري� ،إذ توفر حمطات الطاقة املتجددة فر�ص عمل جديدة،
كما �سيكون لها �أثر بيئي مهم باعتبار �أن للمنطقة �أعلى ب�صمة
كربونية يف العامل.
و�أ�شارت غزالن م�صون ،من البنك املغربي للتجارة
اخلارجية لأفريقيا� ،إىل عدم الت�شدد يف تطبيق قوانني
احلفاظ على البيئة يف البلدان العربية ،وهذا عائق �أمام
القرو�ض اخل�ضراء .وتناولت املخطط الأخ�ضر للقطاع
الزراعي وم�شاريع الطاقة املتجددة الطموحة يف املغرب
ك�أمثلة ناجحة للتمويل الأخ�ضر وتنا�سق اجلهود بني القطاع
العام والقطاع اخلا�ص .ولفتت �إىل �أن القطاع ال�صناعي هو
ثاين م�ستهلك للطاقة يف املغرب .وقد �أقام البنك �شراكة مع
موردي معدات الإنتاج املقت�صدة بالطاقة .ويقوم منذ العام
ّ
 2012بتمويل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية لتح�سني كفاءة الطاقة
وا�ستخدام الطاقة املتجددة وممار�سة مبادئ الإنتاج الأنظف،
ما رفع قدراتها على ت�صدير منتجاتها �إىل الأ�سواق الدولية.
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«يونيب»
يف مؤتمر
«أفد» الثامن
نظم املكتب الإقليمي لربنامج
الأمم املتحدة للبيئة (يونيب) يف
غرب �آ�سيا لقاءين خالل م�ؤمتر
«�أفد» .فعلى �ضوء الأهداف
ال�سبعة ع�شر للتنمية امل�ستدامة
التي تبنتها اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف �أيلول (�سبتمرب) ،2015
ُعقدت جل�سة نقا�ش حول تقرير
توقعات البيئة العاملية ال�ساد�س
.GEO-6
قدم مدير «يونيب» الإقليمي
الدكتور �إياد �أبومغلي الأولويات
البيئية الإقليمية التي حددتها
الآلية الت�شاورية الإقليمية التي
أ�ُن�شئت عام  ،2015وهي تربز
�أهمية ال�سالم والأمن ك�شرط
لتحقيق تنمية م�ستدامة .وقد بد�أ
التح�ضري لإطالق تقـرير GEO-6
بعنوان «كوكب �صحي� ،أنا�س
�أ�صحاء» ،وتنهمك جمموعات
العمل يف الت�صدي للأولويات
املحددة .وي�صدر هذا التقرير
املرجعي كل �أربع �سنوات ،بجهود
جمموعة دولية من اخلرباء
يناير/فرباير 2016

االجتماع الت�شاوري الإقليمي ملناق�شة �أجندة  2030واجتماع اجلمعية العامة للأمم املتحدة للبيئة

والعلماء ،لر�صد الق�ضايا البيئية
العاملية والإقليمية النا�شئة
وال�سعي لو�ضعها على جدول
�أعمال �صناع ال�سيا�سة التخاذ
�إجراءات �إزاءها .وهو يطرح
حلو ًال مل�ساعدة البلدان ،مبا
فيها العربية ،على اال�ستجابة
للحاجات البيئية امللحة.
وبناء على حتليالت ومناذج
علمية ،حدد اخلرباء � 12أولوية
�إقليمية هي :ال�سالم والأمن
والبيئة ،املياه العذبة ،كفاءة
املوارد ،التو�سع احل�ضري� ،إدارة
النفايات ،ال�صحة العامة� ،إدارة
التنوع البيولوجي� ،إدارة املناطق
البحرية وال�ساحلية ،احلوكمة
البيئية ،خليط الطاقة ،تغري
املناخ ،الت�صحر .و�أ�شاروا �إىل �أن
�أحوال الطق�س املتطرفة والقا�سية
ت�ؤثر على نحو  95يف املئة من
الأرا�ضي القاحلة و�شبه القاحلة
يف املنطقة العربية .ويف ظل
نق�ص الإدارة احل�ضرية الر�شيدة
والأبحاث ال�ضرورية ،والأثر

حممد عبيدو متكلم ًا ،وعلى املنرب من الي�سار:
عبدالقادر عابد� ،أحمد عبدالرحيم� ،إياد �أبومغلي� ،أحمد عثمان

املدمر للنزاعات واحلروب التي
يغذيها جزئي ًا ال�صراع على املوارد
الطبيعية ،و�أمناط اال�ستهالك
والإنتاج غري امل�ستدامة ،وغياب
ا�سرتاتيجيات وا�ضحة للتخفيف
من م�شكلة �شح املياه العذبة،
والطلب املتنامي على املوارد
الطبيعية نتيجة النمو ال�سكاين
املفرط ،تزداد التحديات البيئية
التي ت�شهدها منطقة غرب �آ�سيا.
هذه العوامل جميعها حتول دون
تنفيذ عملية التنمية امل�ستدامة.
تناول املتحاورون يف اجلل�سة،
وهم الدكتور �أحمد عبدالرحيم
والدكتور حممد عبيدو والدكتور
عبدالقادر عابد و�أحمد عثمان،
�أولويات خمتلفة وربطوها
ب�أمناط اال�ستهالك على امل�ستويات
الوطنية واالجتماعية والفردية.
وعلى هام�ش امل�ؤمتر ،عقد
«يونيب» اجتماع ًا ت�شاوري ًا
�إقليمي ًا للمجموعات الرئي�سية
دام �ست �ساعات وجمع ممثلني
عن املجتمع املدين من دول غرب

�آ�سيا .تركزت النقا�شات على
�أجندة التنمية ل�سنة ،2030
والتح�ضريات لالجتماع الثاين
للجمعية العامة للأمم املتحدة
للبيئة ( ،)UNEA2وتعزيز
م�شاركة اجلهات املعنية مع
«يونيب» .ومت الت�أكيد ب�شكل
خا�ص على قرار  UNEAالذي
يتوقع تبنيه حول اعتماد
املجموعات الرئي�سية ودورها يف
نظام �صنع القرار يف «يونيب».
كذلك نوق�شت �سبل تقوية �شبكة
املجموعات الرئي�سية وتعزيز
م�ساهمتها يف تنفيذ �أجندة التنمية
ل�سنة  2030يف املنطقة .وكان
وا�ضح ًا �أن ال�شبكة يجب �أن تكون
�أكرث فعالية وا�ستباقية يف م�شاركة
املعلومات و�إي�صالها واال�ستعانة
بـ«يونيب» يف العمل الإقليمي
والوطني .ومت انتخاب ممثلني
حل�ضور  UNEA2و�آخرين
لتح�ضري بيان عن املنطقة العربية
لتقدميه يف االجتماع العاملي الذي
�سي�سبق انعقاد اجلمعية العامة.
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النظام الغذائي
لحوض البحر
املتوسط

حميد الباليل

برامج الغذاء امل�ستدام والنظام الغذائي حلو�ض البحر
املتو�سط كانت حمـور جل�سة حتدث فيهـا الدكتور كوزميو
ال�سريينيوال الأمني العام للمركز الدويل املتو�سطي
للدرا�سات الزراعية املتقدمة ( ،)CIHEAMوالدكتور
حميد الباليل م�س�ؤول الغذاء والتنمية يف املركز .ف�أ�شارا
�إىل �أن املركز ومنظمة الأغذية والزراعـة (فاو) ي�ستخدمان
النظام الغذائي املتو�سطي ال�صحي كدرا�سة حالة لتقييم
ا�ستدامة النظم الغذائية.
وقد �أطلق املركز برنامج  MED DIET 4.0يف معر�ض
�إك�سبو ميالنو لت�سليط ال�ضوء على الفوائد املتعددة الوجوه
للنظام الغذائي املتو�سطي ،فهو لي�س مفيد ًا فقط من
الناحيتني ال�صحية والتغذوية ،بل بيئيـ ًا واجتماعيـ ًا وثقافيـ ًا
واقت�صاديـ ًا �أي�ضـاً .لذلك ،هناك حاجة �إىل �أجندة �أبحاث
و�سيا�سات على نطاق متو�سطي لرتويج النظام الغذائي
املتو�سطي واملنتجات التقليدية املتو�سطية.
وقدمت ورقة للدكتور �ألي�ساندرو غايل ،مدير برنامج
نبه فيها
املتو�سط يف �شبكة الب�صمة البيئية العاملية (ّ )GFN
�إىل �أن ال�سكان يف كثري من بلدان حو�ض البحر املتو�سط
يبتعدون عن النظام الغذائي املتو�سطي ،على رغم فوائده
ال�صحية والبيئية .فبد ًال من ا�ستهالك احلبوب واخل�ضار
وزيت الزيتون وال�سمك ،التي تعترب مثالية يف النظام
الغذائي املتو�سطي ولها ب�صمة بيئية منخف�ضة ،ت�ستهلك
بلدان املنطقة مزيد ًا من اللحوم احلمراء ومنتجات الألبان
ذات الب�صمة البيئية املرتفعة .لذا يجب �إعادة التقاليد
الغذائية املتو�سطية كخطوة لتح�سني ال�صحة وتخفي�ض
الب�صمة الغذائية يف املنطقة.

كوزميو ال�سريينيوال

و�أ�شـارت الـدكتـورة الرا حنـا واكيم ،عميـدة كليـة
العلـوم الزراعيـة والغذائيـة يف جامعـة الـروح القد�س ـ
الك�سليك� ،إىل درا�سة حديثة �أظهرت �أن النظام الغذائي
املتو�سطي يقـي من انكما�ش الدمـاغ� ،إذ �إن الأ�شخـا�ص
الذين يتبعونـه ي�صابـون ب�ضمـور الدمـاغ �أقـل كثري ًا من
الذين ال يتبعونـه.

ألول مرة في
مؤتمر عربي :طعام
متوسطي ومعاد
تدويره لضيوف «أفد»

اقت�صرت قائمة ال��غ��داء خالل
م���ؤمت��ر «�أف����د» على الأط��ب��اق
املتو�سطية املحلية والع�ضوية.
وكان هذا �أول م�ؤمتر يف املنطقة
العربية تتم فيه «�إعادة تدوير»
الطعام ،حيث مت حت�ضري طبق
يف غداء اليوم الثاين با�ستخدام
الأ���س��م��اك الكاملة التي بقيت
من غداء اليوم الأول .كذلك مل
ت�ستخدم العبوات البال�ستيكية،
وا���س��ت��ع��ي�����ض ع��ن��ه��ا ب��ع��ب��وات
زجاجية ميكن �إعادة تعبئتها.
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جورجيو مو�سنجيني متكلم ًا ،و�إىل ي�ساره حميدي فواز و�آدم مولينو بري ونبيل طرزي وكرمي �سخن

مشاريع مبتكرة لنمط حياة مستدام
خ�ص�صت جل�سة مل�شاريع �شبابية
مبتكرة ت�ساهم يف �إ�شاعة �أمناط
ح��ي��اة م�����س��ت��دام��ة ،بالتعاون
م��ع م��رك��ز الأن�شطة الإقليمي
لال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني
( )SCP/RACيف بر�شلونة� .أدار
اجلل�سة جورجيو مو�سنجيني،
رئي�س فريق الريادة اخل�ضراء
يف املركز ،ال��ذي عر�ض م�شروع
 SwitchMedل�تروي��ج ودع��م
امل��ب��ادرات االجتماعية والبيئية
واالب��ت��ك��ارات يف ق��ط��اع الإن��ت��اج
وامل��ج��ت��م��ع امل�����دين يف ال����دول
املتو�سطية .وذل��ك عن طريـق
ال��ت��دري��ب وال��ت��م��وي��ل وال��رب��ط
ال�شبكي وامل�ساعدة يف ري��ادة
الأعمال اخل�ضراء .وقد خ�ص�ص
موقع ًا على الإنرتنت للن�شاطات
واالب��ت��ك��ارات يف جم��ال الأع��م��ال
واال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامني
(.)www.scprac.org
وق��دم حميدي ف���واز ،مدير
«حا�ضنة الأع��م��ال» ()BIAT
يف طرابل�س ،لبنان ،نبذة عن
يناير/فرباير 2016

جمعيته التي تدعم رواد الأعمال
و�أ���ص��ح��اب امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة �ضمن مبد�أ العمل
الأخ�����ض��ر ،مب��ا يف ذل��ك معاجلة
النفايات وتنقية املياه والنقل
امل�ستدام والبناء الأخ�ضر وكفاءة
الطاقة وامل���وارد وفر�ص العمل
ذات القيمة امل�ضافة .وت�ستهدف
ب�شكل خا�ص م�ساعدة العائالت
املنخف�ضة ال��دخ��ل على عي�ش
حياة كرمية وم�ستدامة.
وحت������دث ن��ب��ي��ل ط�����رزي،
م�ؤ�س�س  Ecohotelsيف الأردن،
عن نزل فينان البيئي يف حممية
�ضانا للمحيط احليوي يف جنوب
الأردن ،ال��ذي يعترب منوذج ًا
عاملي ًا يف �ضيافة ال�سياحة البيئية.
وهو يقوم على �أربع ركائز� :إتاحة
جتربة فريدة للنزالء ،وامل�ساهمة
يف ح��م��اي��ة الطبيعة ،و�إف����ادة
املجتمع املحلي ،وكل ذلك ب�أقل �أثر
على البيئة .وقد ح�صل على �أكرث
من  20جائزة دولية ،و�أدرجته
جملة «نا�شونال جيوغرافيك»

مرتني يف قائمتها لأف�ضل  25نز ًال
بيئي ًا يف العامل .و�إىل الن�شاطات
الرتفيهية والرحالت �إىل مواقع
طبيعية و�أثرية ،يتعرف الزوار
�إىل الأط��ب��اق واحل���رف املحلية
وحتويل النفايات الع�ضوية �إىل
�سماد و�إنتاج الكهرباء بالطاقة
ال�شم�سية.
وع��ر���ض �آدم مولينو بري
ن�شاطـات م�ؤ�س�سة icecairo
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر
تكنولوجيات خ�ضراء يف القاهرة،
وهي جزء من ال�شبكة العاملية
 .iceHubsتعمل ع��ن طريق
�شبكة من املبدعني والأكادمييني
واخل�ب�راء والتقنيني و�شركاء
من القطاعني اخلا�ص والعام
وامل��ج��ت��م��ع امل�����دين ،لتحويل
التحديات البيئية واالجتماعية
�إىل �أعمال خ�ضراء ت�شغل ال�شباب
امل�����ص��ري�ين .وق���د ا���س��ت��ف��اد من
ن�شاطات امل�ؤ�س�سة �أكرث من 33
�أل���ف ف���رد ،ومت ت��دري��ب 2500
���ش��اب و���ش��اب��ة ،وامل�ساهمة يف

�إن�شاء نحو � 300شركة �صغرية
وجمعية وم���ب���ادرة ،وتطوير
�أك�ثر م��ن  20منتج ًا يف خمترب
الت�صنيع ( .)Fablabولها
�شراكات مع نحو  50منظمة.
وم��ن ن�شاطاتها التدريب على
�صنع وتركيب �سخانات �شم�سية
رخي�صة ،و�إعادة تدوير الأكيا�س
البال�ستيكية وحت��وي��ل��ه��ا �إىل
حقائب ولوازم �أخرى.
و�شرح كرمي �سخن ,م�ؤ�س�س
خدمة «دغ��ري» للربيد ال�سريع
بوا�سطة الدراجات الهوائية يف
بريوت و�ضواحيها ،تفا�صيل هذه
اخلدمة الرخي�صة واملوثوقة وغري
امللوثة ،والتي ت�ساهم يف تعزيز
ثقافة ركوب الدراجة يف لبنان.
وثمة خطة لتو�سيع العمل �إىل
خدمة «دراج���ات �أج���رة» .وهي
اخلدمة الأوىل من نوعها يف ال�شرق
الأو�سط ،ويتم الإعداد حالي ًا لنقل
التجربة اىل بلدان �أخ��رى مثل
تون�س وم�صـر والأردن و�سورية
والعراق وكرد�ستان وتركيا.
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آراء مشاركين يف املؤتمر
خال�ص تقديري واحرتامي جلهودكم
الثمينة يف جعل املنتدى العربي للبيئة
والتنمية من�صة حقيقية للبحث يف
ال�ش�ؤون البيئية وزيادة الوعي حول
الق�ضايا امللحة ،التي يتوجب علينا
حكومات و�شعوب ًا �أن نلتفت �إليها ونعمل
من �أجل �ضمان م�ستقبل م�ستدام على
م�ستوى الوطن العربي.

رزان املبارك

الأمني العام ،هيئة البيئة ـ �أبوظبي

�سررنا بامل�شاركة جمدد ًا يف هذا امل�ؤمتر
الإقليمي املحكم الإعداد� .شخ�صي ًا،
تعلمت الكثري من تقرير «�أفد» ومن
جل�سات امل�ؤمتر .نتطلع �إىل متابعة
تعاوننا املثمر.

عبدال�سالم ولد �أحمد

املدير العام امل�ساعد واملمثل الإقليمي
منظمة الأغذية والزراعة (فاو)

يعتز املركز الدويل املتو�سطي
للدرا�سات الزراعية املتقدمة
مب�شاركته يف م�ؤمتر «�أفد»
عممنا رابط تقرير
الثامن .لقد َّ
«�أفد» حول اال�ستهالك امل�ستدام
على جميع البلدان وال�شبكات
الأع�ضاء .وي�سعدنا �أن نتابع
تعاوننا ونت�شارك يف الندوات
وامل�ؤمترات وبرامج الأبحاث
لتعزيز تبادل املعارف يف املنطقة.

د .كوزميو ال�سريينيوال
الأمني العام ،املركز الدويل
املتو�سطي للدرا�سات الزراعية
املتقدمة ()CIHEAM

�أهنئكم على امل�ؤمتر الرائع الذي عقد
يف �أ�صعب الأوقات يف لبنان وال�شرق
الأو�سط عامة ،لإر�ساء ر�سالة «�أفد»
النبيلة� .إين على ثقة ب�أن امل�شاركني
يف م�ؤمتر «�أفد» �سنة � 2050سيذكرون
ب�إعجاب اجلهود اجلبارة التي بذلها
فريق «�أفد» عام  2015للحفاظ على هذه
الر�سالة.

�سامر يون�س

ال�رشيك امل�ؤ�س�س واملدير
 Quantumلال�ست�شارات الإدارية ،لندن

أجريت
حدث ناجح بكل املقايي�س� .
ُ
لقاءات وات�صاالت مفيدة جد ًا خالل
امل�ؤمتر الذي �أثبت �أي�ض ًا �أنه فر�صة
ممتازة للتوا�صل� .شكر ًا على ح�سن
ال�ضيافة ،و�س�أعود بالت�أكيد �إىل لبنان
لق�ضاء �إجازة.

جريارد كننغهام

من�سق «عني على الأر�ض»
�شعبة الإنذار املبكر والتقييم
برنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب)

�إطالق تقرير «اال�ستهالك امل�ستدام»
لقي قبو ًال ممتاز ًا ،وكانت جل�سات
امل�ؤمتر منظمة وغنية .و�أهنئكم على
فكرة وجبتي الغداء املتو�سطي ،فقد
كانت مالئمة متام ًا ملو�ضوع امل�ؤمتر.

ح�سني �أباظة

م�ست�شار وزير البيئة يف م�رص

مدير برنامج االقت�صاد الأخ�رض يف «�أفد»

تنظيم ممتاز للجل�سات التي �شارك
فيها مفكرون وباحثون و�صناع قرار
مرموقون �إقليمي ًا وعاملياً� ،إىل جانب
منظمات املجتمع املدين وطالب
اجلامعات� .أ�شكركم على دعوتي
للم�شاركة يف هذا احلدث التاريخي
الذي �أعادين �إىل لبنان بعد غياب.

د .حمو العمراين

م�ست�شار التكيف مع تغري املناخ
يف قطاع املياه ،جامعة الدول العربية

�سيكون تقرير «�أفد»  2015بالت�أكيد
م�ساعداً جداً لبلدان املنطقة يف
�سيا�ساتها لال�ستهالك والإنتاج
امل�ستدامني� .أرجو تزويد «�إيكاردا»
بن�سخ منه لتوزيعها على �أ�صحاب
العالقة.
و�أهنئكم على م�ؤمتر «�أفد» ال�سنوي
الراقي والربنامج االحرتايف وامل�شاركة املمتازة .كما �أهنئكم على االتفاقية
املناخية التي حتققت �أخرياً يف باري�س والتي �ساهم «�أفد» فيها.
بعد تقرير «�أفد» ل�سنة  2009حول �أثر تغري املناخ على البلدان العربية،
وبعد اتفاقية باري�س� ،سيكون من اجليد �أن يع ّد «�أفد» تقريراً جديداً حول
التخفيف من �آثار تغري املناخ والتكيف معها واملرونة �إزاءها يف البلدان
العربية.

د .حممود ال�صلح

املدير العام ،املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا)

املوا�ضيع التي مت بحثها واملعارف التي
تعلمناها خالل امل�ؤمتر ال بد �أن تنعك�س
حت�سن ًا يف حياتنا وبيئتنا.

كثري ًا وجبتي الغداء املتو�سطي ال�صحي.
للمرة الأوىل �أغادر م�ؤمتر ًا و�أنا مفعمة
بالن�شاط وغري متخمة.

�سحر �سمارة

ميالين هت�شين�سون

كان امل�ؤمتر جيد التنظيم وغني ًا
باملعلومات .ويف التو�صيات التي خرج
بها فائدة للبلدان العربية.

حقق امل�ؤمتر جناح ًا باهراً .حتياتي �إىل
جميع �أفراد فريق العمل.

عمان
مدر�سة الورديةّ ،

عبري املليفي

م�س�ؤولة برنامج املياه والطاقة
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

�شكر ًا لدعوتنا �إىل امل�ؤمتر و�إعطائنا
فر�صة تنظيم جل�سة رواد الأعمال
ال�شباب التي لقيت �صدى �إيجابي ًا وعملي ًا
لدى اجلهات املعنية.

جورجيو مو�سنجيني
رئي�س فريق الريادة اخل�رضاء
SwitchMed, SCP/RAC

�شكر ًا ال�ست�ضافتكم جل�سة «يونيب»
النقا�شية للمجموعات الرئي�سية.
لقد متيز امل�ؤمتر كالعادة مبتحدثني
مميزين ونقا�شات �شائقة .و�أحببت

املن�سقة الإقليمية للتنمية
برنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب)

د .نداء حلو

من�سق التدريب ،كلية العلوم ال�صحية
اجلامعة الأمريكية يف بريوت

ن�شكر لكم ح�سن �ضيافتكم وجهودكم
لإجناح امل�ؤمتر وتطويره ب�شكل دائم.
ونرغب مبتابعة التوا�صل والت�شارك مع
«�أفد».

�أني�سة �صيداوي

رئي�سة اجلمعية ال�سورية للبيئة

مل يكن لدي �شك يف جناح م�ؤمتر
«�أفد» .كنت مت�أكد ًا �أنه �سيكون حدث ًا
ممتازاً ،ملعرفتي بخرباتكم وقدراتكم.

غايتانو ليون

من�سق خطة البحر املتو�سط UNEP/MAP

حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي:

مواجهة مشاكل
البيئة العربية
باستغالل أفضل للموارد

الدكتور حـافظ غامن نائب رئي�س
البنك ال��دويل لل�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .وه��ذه كلمته
يف افتتاح م�ؤمتر «�أف��د» حول
اال�ستهالك امل�ستدام.
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التدهور البيئي وع��دم اال�ستقرار االجتماعي
مرتابطان ،ولن ن�ستطيع �أن نحل م�شاكل �أحدهما
مبعزل عن الآخ��ر .فالتدهور البيئي ي ��ؤدي �إىل �ضغوط
اقت�صادية واجتماعية ت�ؤدي بدورها اىل مزيد من التدهور
البيئي .الو�ضع البيئي مقلق يف املنطقة العربية ،وميكن
�أن يزداد �سوء ًا حتت ت�أثري تغري املناخ ،وحمدودية املرونة
الطبيعية باملقارنة مع بلدان �أخ��رى ،والنزاعات ،و�أزمة
الالجئني غري امل�سبوقة.
ولكن على رغم الو�ضع ال�سائد ،ت�شكل منظمات مثل
املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) قوة رافعة وجاذبة يف
املنطقة نحو م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة بيئياً� .أهنئ املنتدى على
ذلك ،و�أهنئه على التقرير املهم الزاخر باملعلومات الذي �أتى
يف الوقت املنا�سب حول «اال�ستهالك امل�ستدام من �أجل �إدارة
�أف�ضل للموارد يف البلدان العربية» .وكثري من النقاط التي
�س�أ�شري �إليها �أتت يف الواقع من هذا التقرير.
التحديات البيئية كبرية ،ويجب الت�صدي لها بالتزامن
مع التحديات االجتماعية واالقت�صادية والتهجريية الراهنة
وال�ضاغطة .لكن التحديات البيئية ميكن حتويلها �أي�ض ًا �إىل
فر�ص .ويتم انتهاز هذه الفر�ص حول العامل ،لأن الرعاية
البيئية اجليدة هي �أي�ض ًا تنمية جيدة .وقد بد�أ اغتنام هذه
الفر�ص يف العامل العربي ،حيث ت�ستثمر عدة بلدان يف
م�ستقبل «�أخ�ضر» �أكرث تكيف ًا ومرونة ،وهذا ما �أري��د �أن
�أحتدث عنه.
�س�أعر�ض �أو ًال و�ضع البيئة يف منطقتنا ،ومن ثم �أحتدث
عما يتم فعله ملعاجلة امل�سائل البيئية ،مع �أمثلة عن املمار�سات
اجليدة التي يجب تعزيزها وتعميمها.
هناك خم�سة م�ؤ�شرات رئي�سية للإجهاد البيئي يف
العامل العربي� .أوالً ،على امل�ستوى الأو�سع ،ي�ستخدم البنك
الدويل الر�أ�سمال الطبيعي (الغابات ،املعادن ،النفط ،الهواء
النظيف ،املياه النقية) لتقييم مدى جناح بلد ما يف �إدارة
ثروته .وللأ�سف ،ف�إن بلدان ًا عربية كثرية تبذر ر�أ�سمالها
الطبيعي مقل�صة قاعدة ر�أ�سمالها الكلي التي تعتمد عليها

اقت�صاداتها ،واملياه �أف�ضل مثال .فال�سحب املفرط للمياه
اجلوفية يف كثري من بلدان ال�شرق الأو�سط هو مثال على
ا�ستنزاف الر�أ�سمال الطبيعي.
يقيم البنك الدويل �أي�ض ًا تكاليف التدهور البيئي،
ثاني ًاّ ،
�أي التكاليف املرتبطة باملياه امللوثة والهواء امللوث والغابات
املفقودة وامل��واد الكيميائية ال�سامة .وتقدر كلفة التدهور
البيئي بنحو  2يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل يف تون�س،
و 4يف املئة يف لبنان ،و 5يف املئة يف م�صر ،و�أكرث من  6يف
املئة يف العراق.
ثالث ًا ،معروف �أن توافر املياه العذبة النظيفة �آخذ يف
االنخفا�ض .وتقت�صر ح�صة الفرد من املوارد املائية املتجددة
يف املنطقة العربية على  655مرت ًا مكعب ًا يف ال�سنة ،وهذا
ميثل انخفا�ض ًا بن�سبة  42.5يف املئة خالل الفرتة من 1992
�إىل  .2014واملنطقة العربية هي الأكرث �شح ًا باملياه يف العامل،
حيث ن�صيب الفرد من املوارد املائية العذبة هو ن�صف ن�صيب
الفرد يف ثاين �أكرث منطقة �شح ًا وهي جنوب �آ�سيا .كما �أن
نحو  75يف املئة من ال�سكان يواجهون بالفعل م�شكلة ندرة
املياه.
رابعاً ،ازداد عدد الأ�شخـا�ص الذين يتنف�سون هواء ملوث ًا
يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بن�سبة  50يف املئة خالل
 15عام ًا .ففي العام  1990كان  220مليون �شخ�ص يتنف�سون
هواء �أ�سو�أ مما ن�صت عليه معايري منظمة ال�صحة العاملية،
فارتفع العدد عام � 2010إىل  336مليون �شخ�ص  ،ال يعي�شون
فقط يف القاهرة وبريوت وغريهما من العوا�صم بل يف كثري
من املدن ال�صغرية .وتقدر منظمة ال�صحة العاملية �أن  8يف
املئة من جميع الوفيات يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ناجمة �أ�سا�س ًا عن تلوث الهواء يف الداخل واخلارج.
خام�ساً ،لتغري املناخ �أفدح الأثر على املنطقة العربية التي
أحر يف العامل .ويف عامل �أ�سخن بدرجتني مئويتني،
تعترب ال ّ
�سوف يزداد �إىل حد كبري عدد �أيام ال�سنة التي ت�شهد درجات
حرارة عالية ب�شكل ا�ستثنائي مع ما يرافق ذلك من انعدام
عمان على �سبيل املثال� ،سوف يزداد
الراحة احلرارية .يف ّ
كانون الثاين�/شباط 2016

هذا العدد من � 4أيام �إىل  62يوماً .ومنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا هي �أي�ض ًا من املناطق الأكرث تعر�ض ًا ملوجات
اجلفاف .ويرتافق ارتفاع درجات احلرارة مع ارتفاع معدالت
التبخر ،ما ي�شكل حتدي ًا �إ�ضافي ًا ملنطقة فقرية مائي ًا .ويعاين
الفقراء ب�شكل خا�ص من �أثر تغري املناخ لأنهم �أكرث تعر�ض ًا
و�أكرث ت�أثراً .فهم� ،أكرث من �سواهم ،يعملون حتت ال�شم�س،
ويعي�شون على مقربة من ال�سهول املعر�ضة لفي�ضانات،
وتغمرهم املياه يف كثري من الأحيان ،وينفقون ح�صة كبرية
من دخلهم على �شراء الطعام ما ي�شكل حتدي ًا كبري ًا �إذا
ارتفعت �أ�سعار الغذاء نتيجة �شح املياه املتفاقم مع تغري املناخ.
هناك �أمثلة كثرية على ممار�سات بيئية جيدة يف العامل
العربي .ونحن بحاجة فقط �إىل االرتقاء بها وتعميمها.
يف قطاع الطاقة ،على رغم غنى بلدان عربية كثرية
مب��وارد الطاقة ،فهي تزيل تدريجي ًا الدعم عن الوقود
الأحفوري والكهرباء ،ما �سي�ؤدي �إىل تخفي�ض اال�ستهالك
وبالتايل �إىل تلوث �أقل.
و�شهد العقد الأخري تطور ًا ملحوظ ًا يف برامج الطاقة
النظيفة� ،إذا بد�أت بلدان غنية بالطاقة ،مثل الإمارات ،النظر
يف تطوير م�صادر متجددة لتوليد الكهرباء كبديل اقت�صادي
للهيدروكربونات .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يف البلدان امل�ستوردة
للطاقة مثل املغرب والأردن وم�صر ،برز تطوير الطاقة
املتجددة ك�أداة هامة لتعزيز ا�ستقالل الطاقة و�أمن الطاقة.
وقد ا�ستثمر املغرب يف �إحدى �أكرب حمطات الطاقة ال�شم�سية
يف العامل.
ويف قطاع املياه ،نرى بلدان ًا يف املنطقة تتخذ اجراءات
لكي يكون قطاع املياه داعم ًا للنمو امل�ستدام وال�شامل .من
ذلك زيادة تعرفات املياه يف املدن يف الأردن ودبي وم�صر.
وا�ستهالك املياه الزراعية ،الذي ي�ست�أثر بنحو  70يف املئة من
جميع امل�سحوبات ،يتجه لي�صبح �أكرث كفاءة ب�شكل تدريجي،
من خالل �سيا�سات حتد من ري املحا�صيل املنخف�ضة القيمة،
واال�ستثمارات يف نظم الري احلديثة ،والإدخال التدريجي
للعمل بالعدادات ،ورفع التعرفات يف بلدان مثل املغرب
يناير/فرباير 2016

وال�سعودية والأردن .وتتم �إدارة املوارد املائية اجلوفية مبزيد
من العناية ،من خالل تقييم املوارد ومراقبتها ب�شكل �أف�ضل،
والتعرفات ،والرتخي�ص للآبار وفر�ض �ضوابط على ال�ضخ.
يف ما يتعلق بتلوث الهواء� ،س�أقدم مثا ًال من م�صر
حيث �أدى ا�ستخدام الأدوات املالية وال�شراكة بني القطاع
العام والقطاع اخلا�ص �إىل خف�ض كبري يف التلوث وغازات
الدفيئة .ففي مقابل اال�ستثمار يف تخفي�ض التلوث ،ح�صلت
مرافق �صناعية يف القاهرة واال�سكندرية على قرو�ض
مي�سرة ،بفائدة منخف�ضة وفرتة �سماح طويلة ،بني العامني
 2007و .2015وهي �شملت م�صانع الإ�سمنت والأ�سمدة
والورق واملواد الغذائية والطوب واملطابع و�سواها .خف�ضت
هذه ال�صناعات العوامل البيئية اخلارجية ال�سلبية من
خالل �إطالق كميات �أقل من ملوثات الهـواء وامليـاه .وبلغ
اال�ستثمار يف �إزال��ة التلوث  324مليون دوالر ،و�أ�سفر عن
تخفي�ض جممـل امللوثات املعلقة يف الهواء مبقدار � 65ألف
طن يف ال�سنة� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من � 656ألف طن من ثاين
�أوك�سيد الكربون.
النفايات قطاع �آخر حيث الفر�ص غري م�ستغلة �إىل حد
كبري لتح�سني نوعية احلياة للجميع ،مبن فيهم الأ�شخا�ص
ال�سريعو الت�أثر املنخرطون حالي ًا يف �أعمال غري نظامية
جلمع النفايات و�إع��ادة تدويرها ،ولال�ستفادة من م�صادر
بديلة للطاقة املتجددة .يف املغرب ،مت حتويل �إدارة النفايات
من نظام يعتمد على الطمر �إىل نظام يعزز اال�سرتداد
و�إعادة اال�ستعمال والتدوير .مثالً� ،أدى فر�ض �ضريبـة بيئية
على البال�ستيك �إىل توليد �إيرادات �أُعيد �ضخها يف �سل�سلة
البال�ستيك لت�شجيع فرزه وتدويره.
كما ذكرت يف البداية ،امل�شاكل البيئية واالجتماعية
الراهنة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مرتابطة وغري
م�ستدامة .وهناك مبادرات واعدة كثرية يف املنطقة حتاول
مواجهة الق�ضايا البيئية مبا�شرة من خالل ا�ستغالل �أف�ضل
للموارد .وعلينا �أن نعمل مع ًا لالرتقاء بهذه املبادرات
■
وتعميمها لكي يكون لها �أثر قوي ودائم.

النفايات قطاع رئي�سي
حيث الفر�ص غري م�ستغلة
كفاية يف البلدان العربية
لتح�سني نوعية احلياة وخلق
�أعمال ووظائف

چﷲ 75

 4مبادرات جديرة باالقتداء

ماذا فعلت
ريو دي جانيرو
لنقل مستدام؟

مركز مراقبة،
وشبكة حافالت
سريعة ،وتلفريك
ملجتمعات
منعزلة ىلع
التالل ،ومسارات
دراجات هوائية،
مع عمل محلي
وإقليمي لترويج
أفضل املمارسات
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ت�شهد مدينة ريو دي جانريو الربازيلية فورة يف
النقل اجلوي �أثناء مو�سم الكرنفال ال�سنوي ال�شهري
يف �شباط (فرباير) ،لكن حركة النقل اليومية فيها هي التي
جتتذب اهتمام �أن�صار اال�ستدامة حول العامل .وتعرف هذه
املدينة بجمال مناظرها الطبيعية ومتثال ال�سيد امل�سيح على
جبلها و�شاطئ كوبا كابانا املطل على املحيط الأطل�سي .لكن
قدرة املواطنني حمدودة على الو�صول �إىل هذه الأماكن،
و�إىل مقا�صد �أخرى لت�أمني �سبل عي�شهم ،ب�سبب عدم كفاءة
النقل العام وازدياد االعتماد على ال�سيارات الفردية التي
حتدث ازدحام ًا مرورياً.

حافالت النقل ال�سريع
يف ريو دي جانريو
تغني كل منها
عن � 126سيارة

وتفتقر ال�شرائح الفقرية �إىل نقل عام موثوق وميكنها
احتمال كلفته .ويواجه الركاب نقليات طويلة م�ضنية ب�سبب
االزدحام ال�شديد الذي تفاقمه جغرافية املدينة ،والذي
�أظهرت درا�سة �أنه كلف مدينتي ريو دي جانريو و�ساو باولو
 43بليون دوالر خالل العام  2013وحده.
لكن نظام املوا�صالت يف ريو يتحول �إىل الأف�ضل .فخالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،بد�أت �سلطات املدينة م�ساعي
العتماد حلول منخف�ضة الكربون للنقل احل�ضري.
احتفا ًال بالذكرى الــ 450لت�أ�سي�سها عام  ،1565وب�صفتها
املدينة التي ا�ست�ضافت دورة ك�أ�س العامل  2014و�سوف
كانون الثاين�/شباط 2016

ت�ست�ضيف الألعاب الأوملبية �صيف  ،2016تتخذ ريو �إجراءات
ملمو�سة لتحويل �صورتها �إىل مدينة رائدة عاملي ًا يف النقل
امل�ستدام .واحللول احل�ضرية التي تعتمدها املدينة وعمدتها
�إدواردو بايي�س ،الذي يرئ�س �أي�ض ًا حتالف  C40املناخي
الدويل الذي ي�ضم حالي ًا �أكرث من  75مدينة كربى وي�سعى �إىل
تخفي�ض االنبعاثات الكربونية ،ميكن �أن تلهم مدن العامل.
مركز مراقبة
بنت ريو مركز ًا متكام ًال للعمليات عام  ،2010يتيح لأكرث
من  30وكالة وهيئة مراقبة ما يحدث يف املدينة يف الوقت
احلقيقي .وخالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ،ا�ستطاع مركز
العمليات تق�صري وقت اال�ستجابة للحاالت الطارئة بن�سبة 30
يف املئة .وهو ي�ستمد قدراته من عن�صرين رئي�سيني :الأول
هو التكنولوجيا ،حيث تربط �شبكة من الألياف الب�صرية 650
كامريا يف �أنحاء املدينة ،ويعمل  100جهاز لقيا�س الأمطار
على مدار ال�ساعة .والعن�صر الثاين هو اعتماد نظام املركزية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تتم مراقبة نحو  8800حافلة و�سيارة تابعة
للبلدية بوا�سطة نظام حتديد املواقع ( )GPSلتتبع حركة
ال�سري واال�ستجابة ال�سريعة للحوادث.
ويتيح مركز املراقبة كفاءة التحرك واال�ستجابة للأخطار
الطبيعية والأحداث الأخرى حفاظ ًا على �سالمة املواطنني.
وقال بايي�س يف مقابلة مع �شبكة �« :CNNأكرب فوائد املركز
هي الكوارث التي مينع حدوثها».
حافالت سريعة
و�ضعت �سلطات ريو يف ت�صرف ال�سكان وال�سياح �شبكة للنقل
ال�سريع باحلافالت تخدم ت�سعة ماليني �شخ�ص وتوفر 7.7
مليون �ساعة نقل �شهرياً .وكل حافلة على اخلطني احلاليني
تغني عن � 126سيارة يف املتو�سط ،ما يخف�ض انبعاثات ثاين
�أوك�سيد الكربون بن�سبة  38يف املئة على هذين اخلطني.

وتطمح املدينة �إىل جعل �شبكة النقل ال�سريع باحلافالت
الأف�ضل يف الربازيل بحلول �سنة  ،2018و�سوف تفتتح خط ًا
ثالث ًا �سنة  2016خلدمة مواقع الألعاب الأوملبية وو�صلها
باخلطني احلاليني.
تلفريك ملجتمعات منعزلة
مل يكن الو�صول �إىل ال�ضواحي الفقرية على تالل ريو متاح ًا
�إال على الأقدام �أو بو�سائل نقل غري منتظمة .ويف م�سعى
لت�سريع وتي�سري و�صول �سكان هذه املناطق �إىل و�سط املدينة،
مت �إن�شاء «تلفريك �أليماو» عام  ،2011وهو �أول تلفريك للنقل
العام يف الربازيل ،ويحق لكل مقيم احل�صول على تذكرة
جمانية ال�ستخدامه ذهاب ًا واياب ًا مرة يف اليوم.
ميتد التلفريك فوق م�سافة كيلومرت ون�صف كيلومرت،

عمدة ريو �إدواردو بايي�س
مرتئ�س ًا قمة جمموعة C40
املناخية يف جوهان�سبورغ
بجنوب �أفريقيا يف �شباط
(فرباير) .2014
وباتت املجموعة ت�ضم �أكرث
من  75مدينة كربى حول
العامل ت�سعى �إىل تخفي�ض
االنبعاثات الكربونية

مركز العمليات املتطور
يتيح لأكرث من  30وكالة
مراقبة ما يح�صل يف املدينة
يناير/فرباير 2016
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تلفريك �أليماو للنقل العام
�أن�شئ عام  2011و�سهَّل و�صول
�سكان التالل امل�شرفة
على ريو �إىل و�سط املدينة

تتيح م�سارات الدراجات
تنقالت �صديقة للبيئة
و�سياحة ممتعة �إىل معامل
مدينة ريو دي جانريو.
ويبدو هنا جبل «رغيف
ال�سكر» ال�شهري

وي�شمل  152عربة هوائية تت�سع كل منها لع�شرة �أ�شخا�ص،
يف رحلة ت�ستغرق  16دقيقة لإي�صالهم اىل حمطة القطارات
يف املدينة .فبات املقيمون �أي�سر و�صو ًال �إىل فر�ص العمل و�إىل
مراكز الرعاية ال�صحية واخلدمات االجتماعية.
شبكة دراجات هوائية
�ضمن ا�سرتاتيجيتها لتخفي�ض االنبعاثات الكربونية،
�أعلنت ريو برناجمها «ريو عا�صمة الدراجات» لتطوير 300
كيلومرت من البنى التحتية للدراجات الهوائية بحلول �سنة
 .2016وي�شمل اال�ستثمار طرق ًا وم�سارات خا�صة بالدراجات،
وخطوط ًا على �شوارع م�شرتكة مع ال�سيارات وامل�شاة،
ومواقف للدراجات .وبني  2009و� ،2012أن�ش�أت املدينة 150
كيلومرت ًا من طرق الدراجات اجلديدة يف موازاة �شاطئ
ي�ضج
البحر وو�صلت بحرية املدينة بحي بوتافوغو الذي
ّ
باحلياة.
وت�شمل املراحل املقبلة و�صل م�سارات الدراجات ب�شبكتي
املرتو والنقل ال�سريع باحلافالت يف عدة �أحياء ،ولي�س فقط
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على ال�شاطئ حيث االعتماد على الدراجات لل�سياحة.
وخالل �سنة  ،2015تعتزم املدينة تو�سيع برنامج
«الدراجات امل�شرتكة» من � 60إىل  260حمطة ،مع �إ�ضافة
 2600دراجة جديدة للم�شرتكني .ويف حني يبقى هذا
النظام �أ�صغر مما يف مدن رائدة يف هذا امل�ضمار مثل
باري�س ولندن ونيويورك ،فهو يحتل املرتبة الثانية يف
�أمريكا اجلنوبية.
�سوف تواجه ريو حتديات كربى على الدوام ،لكنها
يف بداية الطريق نحو م�ستقبل م�ستدام .واخلطوات التي
اتخذتها جديرة باالقتداء يف مدن �أخرى يف الربازيل و�أمريكا
اجلنوبية و�أبعد .ويتوىل عمدة املدينة �إدواردو بايي�س ن�شر
هذه الأفكار ب�صفته رئي�س حتالف  ،C40و�سوف ين�ضم �إىل
قادة وخرباء من �أنحاء العامل �ضمن مبادرة املعهد العاملي
للموارد ( )WRIللنقل امل�ستدام ،للم�شاركة يف قمة عمداء
املدن يف � 9أيلول (�سبتمرب)  2015ويف امل�ؤمتر الدويل للمدن
والنقل من � 10إىل � 11أيلول (�سبتمرب) ،ترويج ًا للممار�سات
■
التي ميكن �أن تلهم العمل البلدي يف �أنحاء العامل.
كانون الثاين�/شباط 2016

سوق البيئة
طيران اإلمارات

 26طائرة تتقاعد يف ...2016
...وانضمام  36جديدة

ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،الرئي�س الأعلى لـ «طريان الإمارات» واملجموعة ،يف احتفال جامعة
الإمارات للطريان يف دبي بتخريج �أكرث من  400طالب نالوا درجات الدبلوم والبكالوريو�س واملاج�ستري،
ما يرفع عدد خريجي اجلامعة منذ ت�أ�سي�سها عام � 1991إىل � 13ألف خريج من ع�شرات اجلن�سيات

�أعلنت «طريان الإم��ارات» �أنها �ستخرج 26
طائرة من اخلدمة يف  ،2016بينما �ستن�ضم
 36طائرة جديدة �إىل �أ�سطول ال�شركة ،هي 20
طائرة «�إيربا�ص  »A380و 16طائرة «بوينغ
 .»777-300ERويعد هذان الطرازان من
�أكف�أ الطائرات التجارية يف ا�ستهالك الوقود
و�أك�ثره��ا ه���دوءاً ،حيث تقل انبعاثاتهما
الكربونية بن�سبة  12يف املئة عن الطائرات
التي �ستخرج من اخلدمة .ومع نهاية ،2016
ي�صبح متو�سط أ�ع��م��ار �أ�سطول «ط�يران
الإم��ارات» � 5.6أع��وام� ،أي �أحدث بكثري من
املعدل العاملي .وقد �أظهرت درا�سة حديثة
�أن معدل �أعمار �أ�ساطيل �أكرب خم�س ناقالت
جوية �أمريكية يبلغ � 13.6سنة ،يف حني يبلغ
هذا املتو�سط لأ�ساطيل �أكرب خم�س ناقالت
جوية �أوروبية � 10.7سنوات.
وقال رئي�س «طريان الإم��ارات» ال�سري تيم
ك�لارك« :ط�يران الإم���ارات هي �أك�بر ناقلة
جوية عاملية ،وعلينا م�س�ؤوليات جتاه عمالئنا
واملجتمعات التي تخدمها رحالتنا ،ونحن

ملتزمون باملحافظة على �شباب �أ�سطولنا
حلماية البيئة ولتوفري �أعلى م�ستويات الراحة
والأمان لعمالئنا».
ويتكون �أ�سطول «طريان الإم��ارات» حالي ًا
من  243طائرة ،ولديها حالي ًا طلبات م�ؤكدة
ل�شراء  263طائرة جديدة تزيد قيمتها على
 120بليون دوالر .و�ستبد�أ �سنة  2020ت�سلم
طائرات بوينغ  777Xذات الكفاءة العالية يف
ا�ستهالك الوقود ،ما يجعلها �أكف�أ بنحو  20يف
املئة من الطرازات ال�سابقة.
و�أكدت «طريان الإمارات» �أنها ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستمرار حتديث الأ�سطول ،توا�صل انتهاج
�سل�سلة من املمار�سات البيئية املختلفة للحد
من انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون .وتت�ضمن
هذه املمار�سات برنامج «امل�سارات املرنة»
الذي يخطط م�سارات كفوءة للرحالت اجلوية
اعتماد ًا على جمموعة عنا�صر منها الأحوال
اجلوية ،وا�ستخدام حمرك واحد للتحرك على
�أر�ض املطار ،وا�ستخدام معدات نقل ومناولة
�أر�ضية كفوءة يف ا�ستهالك الوقود.

زرع سطوح القاهرة
لزيادة الرقعة الخضراء

يف م�سعى لزيادة الرقعة اخل�ضراء يف العا�صمة
امل�صرية التي تعاين من ارتفاع معدالت التلوث،
تعمل �شركة ج��دي��دة على زراع���ة ال�سطوح
واجل��دران يف املباين واملطاعم وال�شركات ،ويف
املناطق التي يقطنها ذوو الدخل املنخف�ض من
خالل زراعة �سطوح منازلهم بخ�ضار ي�أكلونها.
وقال �شريف ح�سني ،م�ؤ�س�س �شركة «�شادوف»،
�إن الفكرة هي زراعة مناطق ال يفكر �أحد بالزراعة
فيها ،مثل جدران املباين وحدائق ال�سطوح ،مع
احلر�ص على منع ت�سريب املياه.
�أ�س�س ح�سني ( 36عام ًا) ال�شركة مع �أخيه عام
 2011ب��دء ًا ب�إقامة ج��دران خ�ضراء يف مناطق
خمتلفة من القاهرة ،مبا فيها الأ�سواق التجارية
ال��ك�برى ،وحيث نفذا �أك�ثر من  30م�شروع ًا.
وتتلقى ال�شركة طلبات من �أف��راد و�شركات،
وت�أمل بالتو�سع يف م�صر ويف �أنحاء املنطقة من
خالل تقدمي �أفكار ترتبط بالزراعة امل�ستدامة
واال�ستخدامات الكفوءة للمياه.
دبي :وقود حيوي
من زيوت الطهي املستعملة

�أعلنت �شركة لوتاه للوقود احليوي يف دبي،
املتخ�ص�صة يف حتويل النفايات �إىل طاقة و�صناعة
الوقود البديل� ،أنها تقوم بجمع زي��وت الطهي
امل�ستعملة لإعادة تدويرها و�إنتاج الديزل احليوي.
وجتمع ال�شركة حالي ًا نحو � 200ألف ليرت من زيوت
الطهي امل�ستعملة �شهري ًا .وقد �أبرمت اتفاقات مع
جمموعات من الفنادق واملطاعم واملطابخ العامة
ومع�سكرات العمل جلمع هذه الزيوت ،ويف بع�ض
احلاالت تقوم بتوريد الديزل احليوي الذي تنتجه
لأ�ساطيل مركبات هذه ال�شركات.
قمصان تقاوم البلى  30سنة

ابتكر رجل �أعمال بريطاين �شاب جمموعة من
القم�صان التي تقاوم البلى قرابة � 30سنة ،يقول
�إنها توفر ح ًال عملي ًا لدورة اال�ستهالك الق�صرية
وتبديد امل��وارد الناجم عن �سرعة تغري املو�ضة.
وقال توم كريدالند (� 25سنة)� ،إنه يعتمد يف
�صناعة هذه القم�صان �أ�ساليب تقنية تقليدية يف
احلياكة ،ويدخل القطن الع�ضوي يف ت�صنيعها
بن�سبة  80يف املئة والبولي�سرت الفاخر بن�سبة  20يف
املئة ،ما يتيح حرية احلركة للم�ستهلك .و�أ�ضاف
�أن هذه القم�صان متنع تبديد املوارد الطبيعية ما
يجعلها �صديقة للبيئة .ويف حال تغري املو�ضة �أو
رغبة امل�ستهلك يف اال�ستغناء عن القمي�ص الذي
ظل يرتديه �سنوات ،ميكن التربع به جلمعيات
خريية.
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المكتبة الخضراء
النفايات البحرية البشرية







Marine Anthropogenic Litter

Melanie Bergman, Lars Gutlow, Michael Klages (editors). 468 pages. Springer, 2015. ISBN: 978-3319165097

النفايات البحرية ق�ضية بيئية ا�ستقطبت اهتمام اجلمهور العاملي ،بعد ت�صوير
«جزر» النفايات العائمة يف املحيطات الناجتة عن ن�شاطات ب�شرية ،لتكون مثا ًال
ملمو�س ًا على مدى ت�أثرينا يف البيئة.
ي�ضم كتاب «النفايات البحرية الب�شرية» معلومات جمعها خرباء دوليون يف
هذا املجال ،ويلخ�ص �أبحاث ًا �أجريت خالل ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية .وهو يف
 16ف�ص ًال �أعدها م�ؤلفون من �أنحاء العامل قدموا عر�ض ًا لتنوع م�صادر النفايات
البحرية وت�أثرياتها البيولوجية والكيميائية واجلهود الت�شريعية الوطنية والدولية
ملكافحتها .وهم �أو�صوا ب�أبحاث م�ستقبلية من �أجل فهم �شمويل لهذه الق�ضية البيئية
وتطوير ا�سرتاتيجيات للإدارة الكفوءة .الكتاب يخاطب الباحثني ويوفر قاعدة
معرفية ل�صانعي ال�سيا�سة واملنظمات غري احلكومية واجلمهور الوا�سع.
ملاذا ننتظر؟ املنطق واإللحاح ووعد التصدي لتغير املناخ

Why we are Waiting? The Logic, Urgency, and Promise of Tackling Climate Change

By Nicholas Stern. 488 pages. MIT Press, 2015. ISBN: 978-0262 029186

في هذا الكتاب ي�شرح اقت�صادي المناخ ال�شهير اللورد نيكوال�س �ستيرن لماذا كان
من ال�صعب جد ًا الت�صدي بفاعلية لتغير المناخ ،على رغم عوامل الجذب الكبيرة
لم�سار جديد .ويورد حجج ًا مقنعة التخاذ �إجراءات حا�سمة ب�ش�أن المناخ الآن،
محدد ًا الأ�شكال التي يجب �أن تتخذها هذه الإجراءات.
يرى �ستيرن في كتابه «لماذا ننتظر؟» �أن مخاطر تغير المناخ وتكاليفه هي �أ�سو�أ مما
قدره «تقرير �ستيرن» ال�شهير حول اقت�صادات تغير المناخ الذي ن�شرته الحكومة
البريطانية عام  ،2006و�أ�سو�أ كثير ًا مما ت�ضمنته النماذج االقت�صادية القيا�سية.
ويذكرنا ب�أن لدينا خياراً ،ف�إما نكتفي بالتكنولوجيات والطرق والم�ؤ�س�سات
ال�سابقة ،و�إما نقبل التغيير واالبتكار والتعاون الدولي .الخيار الأول قد يجلب لنا
نوع ًا من النمو في المدى الق�صير ،لكنه ي�ؤدي في النهاية الى فو�ضى ونزاع ودمار.
�أما الخيار الثاني فيمكن �أن يحقق حياة �أف�ضل للجميع ونمو ًا م�ستدام ًا في المدى
الطويل ،وي�ساعد في ك�سب المعركة على الفقر العالمي.
العلم يحذر من مخاطر الإهمال ،واالقت�صاد والتكنولوجيا يو�ضحان ماذا ن�ستطيع
�أن نفعل والفوائد الكبيرة التي �ستنتج ،ودرا�سة الأخالقيات ت�شير بقوة الى واجب
�أخالقي للعمل .فلماذا ننتظر؟
الصراع العضوي :حركة الزراعة املستدامة يف الواليات املتحدة
By Brian Obach. 344 pages. MIT Press, 2015. ISBN: 978-0262 029094

Organic Struggle.

في �أوائل �سبعينات القرن الع�شرين ،كانت الزراعة الع�ضوية ممار�سة غام�ضة ترتبط
بالثقافة المغايرة بد ًال من التجارة� .أما اليوم فهي �صناعة بباليين الدوالرات ،وبات
الطعام الع�ضوي موجود ًا على رفوف كل �سوبرماركت.
في كتاب «ال�صراع الع�ضوي» يتفح�ص بريان �أوبا�ش ن�شوء الحركة الع�ضوية
في الواليات المتحدة ،و�سعيها الى تحويل النظام الزراعي وطريقة التفكير في
ويقيم �إنجازاتها و�أوجه ق�صورها .ويحدد الم�صالح
الطعام ،فيحلل لماذا تطورت ّ
المتعار�ضة �ضمن التحالف الع�ضوي وكيف خلقت نقاط �ضعف للحركة .ويتفح�ص
ب�شكل خا�ص االنق�سام الإيديولوجي بين من ي�سميهم «دعاة االنت�شار» الذين
يريدون �سوق ًا �أو�سع للطعام الع�ضوي ويرغبون في العمل مع الحكومات وال�شركات
الزراعية ،و«الحارثين» الأكثر نقاوة الذين يعتبرون الممار�سات الع�ضوية جزء ًا من
تحول اجتماعي �أو�سع �سيحدث خارج الم�ؤ�س�سات القائمة.
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السياسة
الدولية
للمناخ
بعد كيوتو
ت�أليف :جوزيف �ألدي
وروبرت �ستافين�س
ترجمة :د .ع�صام الحناوي� 252 .صفحة.
المركز القومي للترجمة ,القاهرة .2015




ISBN: 978 9779204024

تم التوقيع على المعاهدة الإطارية الدولية
لتغير المناخ في «قمة الأر���ض» في ريو دي
جانيرو عام  ،1992بهدف «تثبيت تركيزات
غ���ازات االحتبا�س ال��ح��راري ف��ي الغالف
الجوي عند م�ستوى ال يحدث تداخ ًال مع نظم
المناخ ،على �أن يتحقق ذلك خالل فترة زمنية
ت�سمح للنظم الإيكولوجية بالت�أقلم مع تغير
المناخ »...وفي االجتماع الثالث لأط��راف
االتفاقية ،ال��ذي عقد في كيوتو باليابان
ع��ام  ،1997تم �إق���رار «ب��روت��وك��ول كيوتو»
الذي يلزم الدول ال�صناعية بخف�ض �إجمالي
انبعاثاتها بن�سبة  5في المئة على الأقل تحت
م�ستويات  1990بحلول  2008ـ  .2012كما
حدد ثالث �آليات لم�ساعدة الأط��راف على
خف�ض انبعاثاتها ،وهي �آلية التنمية النظيفة،
ونظام االتجار في االنبعاثات ،و�آلية التنفيذ
الم�شترك .ومنذ  1998كانت هناك خالفات
وا�ضحة في مواقف الدول ،خا�صة بين الدول
النامية والمتقدمة ،حول االلتزامات وتفا�صيل
الآليات التي ن�ص عليها البروتوكول.
وق��د ا�ستهدف «م�شروع جامعة هارفارد
ب�ش�أن االتفاقيات الدولية للمناخ» درا�سة
الو�ضع العالمي بعد بروتوكول كيوتو في
�ضوء اجتماعات  COPال�سنوية .و�شارك في
الم�شروع مئات الخبراء العالميين ،وتم التركيز
على �ستة محاور هي :الأطر البديلة لل�سيا�سة
الدولية ،التفاو�ض والتقييم واالمتثال ،و�سائل
نقل التكنولوجيا ،العالقة بين ال�سيا�سة
الدولية للمناخ والتجارة العالمية ،التنمية
االقت�صادية والتكيف مع التغيرات المناخية،
بدائل توزيع الم�س�ؤولية.
كتاب «ال�سيا�سة الدولية للمناخ بعد كيوتو»،
المترجم �إلى العربية ،هو خال�صة لدرا�سات
الم�شروع� ،أعدت ل�صانعي ال�سيا�سة كم�ساهمة
في الجهود العالمية للتو�صل �إلى اتفاق عالمي
مقبول وملزم لجميع الأط��راف ل��درء الآث��ار
الم�ستقبلية لتغير المناخ .وقد تم التو�صل �إلى
اتفاقية على هذا الطريق في م�ؤتمر COP21
في باري�س في كانون الأول (دي�سمبر) .2015
كانون الثاين�/شباط 2016

عالم العلوم

يناير/فرباير 2016
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المفكرة البيئية
كانون الثاني (يناير) 2016
24-17

�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة

18-16

قمة م�صر لال�ستثمار يف الطاقة
القاهرة ،م�صر.

www.energynet.co.uk

يت�ضمن القمـة العاملية لطاقـة امل�ستقبل،
القمة الدولية للمياه ،معـر�ض �إدارة
النفايات ،جائزة زايد لطاقـة امل�ستقبل،
�إ�ضافـة �إىل اجتماع الوكالة الدولية للطاقـة
املتجددة (ايرينا).

ندوة ومعر�ض حول التقدم البيئي يف �صناعة
البرتول والبرتوكيميائيات

www.iwsabudhabi.com

www.petroenvironment.com

www.worldfutureenergysummit.com

24-22

PetroEnvironment

الظهران ،ال�سعودية.

www.ecowaste.ae
www.zayedfutureenergyprize.com
www.irena.org

26-23

امل�ؤمتر الدويل لتحلية املياه والبيئة
الدوحة ،قطر.

www. icodeconference.com

26-25

م�ؤمتر م�شاريع طاقة ال�شم�س والرياح
عمان ،الأردن.
ّ

52-24

معر�ض وم�ؤمتر طاقة الرياح يف املك�سيك
مك�سيكو �سيتي ،املك�سيك.

www.mexicowindpower.com.mx

3/1 – 2/27

م�ؤمتر  Velo-Cityالعاملي ل�سيا�سات
وبرامج ت�شجيع الدراجات الهوائية

تايبه ،تايوان.

www.velo-city2016.com

www.solarandwindprojectsjordan.com

شباط (فبراير) 2016
9-7

املنتدى ال�سعودي للمياه والكهرباء
الريا�ض ،ال�سعودية.

www.saudiwaterelectricity.com

ICONN 2016

11-7

امل�ؤمتر الدويل لتكنولوجيا النانو
كامبريا� ،أو�سرتاليا.

www.ausnano.net/iconn2016

11-9

م�ؤمتر ومعر�ض الكويت
لتكنولوجيا النانو
مدينة الكويت ،الكويت.
www.nanotechkw.com

11-9

آذار (مارس) 2016
18-12

ASSW

�أ�سبوع علوم القطب ال�شمايل

يجمع امل�ؤ�س�سات الدولية العاملة يف
الأبحاث القطبية .فريبانك�س� ،أال�سكا،
الواليات املتحدة.
www.assw2016.org

مخطط مغربي إلعادة استعمال
مياه الصرف املعالجة

قدمت الوزارة املكلفة باملاء يف املغرب اخلطوط
العري�ضة مل�شروع املخطط الوطني لإع��ادة
ا�ستعمال املياه العادمة .وهو ي�ستهدف ا�ستعمال
 325مليون مرت مكعب من املياه العادمة املعاجلة
بحلول �سنة  2030من خالل  162م�شروعاً.
ولفتت �شرفات �أفيالل ،الوزيرة املنتدبة املكلفة
باملاء� ،إىل احلجم الكبري للمياه املعاجلة اليوم
بف�ضل وج��ود  90حمطة تتيح ت�صفية  38يف
املئة من املياه العادمة ،ومع ذلك تقت�صر �إعادة
ا�ستعمال هذه املياه على  18م�شروعاً ،ت�شمل نحو
 38مليون مرت مكعب يف ال�سنة.
الدوحة تحتفي بالتراث البحري

امل�ؤمتر الدويل لتخزين الطاقة املتجددة
والقمة العاملية ملزارع الرياح ال�صغرية
هو�سوم� ،أملانيا.

www.energystorageconference.org
www.wwindea.org

نيسان (أبريل) 2016
5-4

م�ؤمتر الطاقة ال�شم�سية ل�شمال �أفريقيا
www.solarpowernorthafrica.com

http://moroccoswhprojects.com
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�أعلن ر�سمي ًا يف الإم���ارات ت�أ�سي�س �صندوق
لتمويل م�شاريع مبتكرة بقيمة بليوين درهم
( 544مليون دوالر) ،بهدف م�ساندة رواد
الأعمال يف حتويل �أفكارهم وابتكاراتهم �إىل
م�شاريع ت�ساهم يف دعم اال�سرتاتيجية الوطنية
لالبتكار وحتقيق «ر�ؤي���ة الإم����ارات »2021
التنموية ورفع ت�صنيفها كي تكون يف م�صاف
الدول الع�شر الأكرث ابتكار ًا على ال�صعيد الدويل
بحلول �سنة .2021
و�سي�ستقبل ال�صندوق كل �أن���واع امل�شاريع،
ت�صب يف تطوير
مع �إعطاء �أولوية لتلك التي
ّ
امل��ح��ددة يف
الرئي�سية
القطاعات ال�سبعة
ّ
اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،وهي ت�شمل
الطاقة املتجددة والنقل وال�صحة والتعليم
والتكنولوجيا واملياه والف�ضاء.

17-15

م�ؤمتر م�شاريع املغرب
لطاقة ال�شم�س والرياح واملاء

القاهرة ،م�صر.

صندوق اإلمارات لتمويل االبتكار

الرباط ،املغرب.

�أحيت العا�صمة القطرية ال��دوح��ة مهرجان
امل��ح��ام��ل� ،أي ال�سفن اخل�شبية ال�شراعية
التقليدية ،احتفاء بالرتاث البحري للإمارة
اخلليجية� .شارك يف املهرجان �سفن تقليدية
وحرفيون من دول خليجية ،ومتيز ب�أجواء تراثية
وعمان.
وعرو�ض من قطر وال�سعودية ُ
ولهذه ال�سفن ال�شراعية التقليدية تاريخ قدمي يف
منطقة اخلليج حيث كانت ت�ستخدم يف التجارة
و�صيد حمار الل�ؤل�ؤ.
كانون الثاين�/شباط 2016

