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هــذا ال�شهـــر

القت�شاد الأخ�شر حمور رئي�شي يف موؤمتر قمة الأر�ض للتنمية امل�شتدامة الذي يعقد هذا ال�شهر يف ريو 

دي جانريو. وهو اأي�شاً �شعار يوم البيئة العاملي لهذه ال�شنة. لذلك خ�ش�ض مو�شوع الغالف لإبراز اأهمية 

اأربع ق�ش�ض جناح يف هذا  امل�شتدامة، من خالل  التنمية  اإىل  املوؤدي  القت�شاد  النمط من  اإىل هذا  التحول 

امل�شمار: تطوير قطاع الطاقة ال�شم�شية يف تون�ض، والتخطيط املدين امل�شتدام يف الربازيل، و�شون خدمات 

النظم الإيكولوجية يف الإكوادور، وازدهار الزراعة الع�شوية يف اأوغندا. واإىل ال�شركات ومديريها والعاملني 

ويف  قطاعات.  ع�شرة  يف  اأخ�شر  اقت�شاد  اإىل  التحول  طريق  ت�شيء  وممار�شات  مبادرات  جمموعة  فيها 

القاحلة  ال�شحراء  ال�شحراء« لإن�شاء مزرعة منوذجية حتول  الدوحة م�شروع »غابة  حتقيق خا�ض من 

البحر والطاقة  موئاًل مزدهراً ينتج املحا�شيل الغذائية والوقود احليوي واملياه العذبة با�شتخدام مياه 

العربي  املنتدى  الذي �شيت�شمنه تقرير  العربية،  البيئية  الب�شمة  لأطل�ض  العدد تقدمي  ال�شم�شية. ويف 

البيئي للبلدان  العجز  املوارد وال�شتهالك وميزان  للبيئة والتنمية ل�شنة 2012، وهو يك�شف ح�شابات 

العربية. وحتفل ال�شفحات مبوا�شيع عربية وعاملية تتنوع من حي بيئي يف و�شط بريوت، ونزل �شديق 

للبيئة يف حممية �شانا الأردنية، اإىل اأزمة الطاقة يف اليابان بعد اإقفال 50 مفاعاًل نوويًا. 

''البيئة والتنمية''
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لكن ما ي�شفع بهذا املوؤمتر اأن التوقعات منه، بعك�س ما �شبقه، متدنية جدًا. حتى اأن ما 

تكتبه و�شائل االعالم عن دورة االألعاب االأوملبية التي تبداأ بعده ب�شهر واحد يف لندن، 

تت�شاءل  منخف�شة،  التوقعات  تكون  وحني  ريو«.  »قمة  عن  تكتبه  ما  اأ�شعاف  يبلغ 

التي  واالقت�شادية  املالية  االأزمات  اأن  وا�شحًا  اأ�شبح  لقد  النتائج.  �شعف  من  ال�شدمة 

ق�شايا  ب�شاأن  عملية  قرارات  التخاذ  االرادة  واأ�شعفت  االهتمام  �شرقت  العامل  بها  مير 

مت  اأنه  فالواقع  �شنوات،  اأربع  العاملية  االقت�شادية  االأزمة  عمر  كان  اإذا  لكن  البيئة. 

حتقيق تقدم �شئيل خالل ال�شنوات الع�شرين املا�شية يف تنفيذ ما مت االتفاق عليه يف 

قمة االأر�س االأوىل عام 1992.

�شارك العامل بكثري من احلما�شة يف »قمة االأر�س« يف ريو قبل ع�شرين �شنة، التي 

»اأجندة  ت�شميته  متت  عمل  برنامج  عن  ومتخ�شت  والتنمية،  البيئة  حول  متحورت 

واالقت�شادي،  االجتماعي  البعدين  ففي  جماالت.  اأربعة  يف  اأهدافًا  يت�شمن   ،»21

االنفجار  من  واحلد  اال�شتهالك  اأمناط  وتعديل  الفقر  حماربة  اىل  االأجندة  دعت 

ال�شكاين. ويف جمال البيئة، دعت اىل اإدارة املوارد من اأجل التنمية، اىل جانب احلد 

من التلوث والهدر. كما اأعطت دورًا رئي�شيًا للمجتمع املدين يف العمل االمنائي على 

امل�شتويني الدويل واملحلي. واأخريًا، حددت »اأجندة 21« اأ�شاليب التنفيذ بدعم البحث 

اإن�شاء  املوؤمتر  نتائج  اأبرز  ومن  التمويل.  وتوفري  التكنولوجيا  ونقل  والتدريب  العلمي 

مرفق البيئة العاملي )GEF( الذي اأنيطت به مهمة متويل امل�شاريع يف الدول النامية. 

ويف حني حظيت مقررات ريو االأوىل ب�شبه اجماع عاملي، اعتربتها بع�س االأو�شاط، 

خا�شة بني املحافظني يف الواليات املتحدة االأمريكية، موؤامرة من جماعة »البيئيني 

املتطرفني« هدفها �شرب النمو العاملي.

اأ�شدرت »قمة االألفية« التي عقدتها االأمم املتحدة وثيقة »اأهداف التنمية  عام 2000 

لالألفية«، التي التزمت باأرقام وتواريخ حول الرعاية ال�شحية وتعميم التعليم واحلد 

»فولكلور  ملمار�شة  متابعة  ويف  تنفيذ.  بال  معظمها  بقي  البيئية،  واالإدارة  الفقر  من 

»قمة   2002 عام  اأفريقيا  جنوب  يف  جوهان�شبورغ  مدينة  ا�شت�شافت  املوؤمترات«، 

االأر�س الثانية« اأو »ريو +10«. هذه املرة تغري ا�شم املوؤمتر من »البيئة والتنمية« اىل 

و�شفناه  وقد  جديد،  اأي  املوؤمتر  يحمل  مل  اال�شم،  عدا  ما  ويف  امل�شتدامة«.  »التنمية 

يومها بـ  »قمة اخليبة«.

جدول  على  البيئة  ق�شية  و�شع  االن�شانية  البيئة  حول   1972 عام  ا�شتوكهومل  موؤمتر 

اأنه منذ ذلك الوقت ح�شل تقدم كبري يف اعتماد  اأن ننكر  االأعمال العاملي. وال ميكن 

�شيا�شات وممار�شات �شديقة للبيئة، و�شواًل اإىل اتفاق �شبه �شامل حول الرتابط بني 

البيئة والتنمية. وقد دخلت عبارة التنمية امل�شتدامة اىل القامو�س اليومي لقادة املال 

واالقت�شاد، الذين كانوا حتى وقت قريب يعتربون االهتمام باالعتبارات البيئية �شربًا 

من الرفاهية ال ميكن حتمله. واأ�شبح هناك قبول باأن »الوظائف اخل�شراء« هي خيار 

اإنتاج  جدي ملعاجلة مع�شلة البطالة. وحتول تدوير النفايات اىل جتارة مربحة، كما 

الطاقة من ال�شم�س والرياح.

والتنوع  للت�شحر  تت�شدى  دولية  معاهدات  ن�شوء  اىل  اأدت  البيئية  الديبلوما�شية 

البيولوجي واإدارة البحار واملواد الكيميائية وطبقة االأوزون وتغري املناخ، على درجات 

خطة  مثل  االإقليمي،  للتعاون  جتمعات  ان�شاء  اىل  اأدت  كما  الفاعلية.  من  متفاوتة 

حيث  اخلليج،  يف  البحرية  البيئة  حلماية  االقليمية  واملنظمة  املتو�شط  البحر  عمل 

ت�شارك دول قد تكون على خالف �شيا�شي يف اإدارة املوارد البيئية امل�شرتكة.

ال تب�شر »ريو +20« باأن تكون حدثًا موؤثرًا مثل قمة االأر�س قبل ع�شرين عامًا. فهذه 

�شنة االنتخابات الرئا�شية االأمريكية. و�شنة التغيريات ال�شيا�شية واالأزمات املالية يف 

اأوروبا. وما زال ماثاًل يف االأذهان االخفاق ال�شيا�شي يف موؤمتر املناخ يف كوبنهاغن 

عام  دوربان  يف  االأخري  املناخ  موؤمتر  يف  التام  باالخفاق  تتويجه  مت  الذي   2009 عام 

هذا  كل   .2010 عام  كانكون  يف  املناخ  موؤمتر  وفرها  قد  كان  اأمل  ف�شحة  بعد   ،2011

يظهر حالة من عدم القدرة على اتخاذ القرارات. فبينما هناك اتفاق على ت�شخي�س 

مالية.  التزامات  من  عليها  يرتتب  ملا  العالجات،  و�شف  من  الدول  تتخوف  املر�س، 

اأن ي�شارك يف املوؤمتر عدد كبري من روؤ�شاء الدول  يف هذه االأجواء، لي�س من املتوقع 

اأن يتحول موؤمتر ريو اىل  الفاعلة، ما يفقده �شفة »القمة«. ويتخوف الكثريون من 

فر�شة �شفر ونزهة لبع�س الزعماء من دول نامية وموظفني من الدول الغنية واآالف 

احلاملني واأ�شحاب النيات احل�شنة من املجتمع املدين.

كرنفال البيئة

بقلــم جنيـب �صعـب

الذي  امل�شتدامة،  التنمية  حول  املتحدة  االأمم  موؤمتر  يتحول  هل 
ا�شُطلح على ت�شميته ريو +20، اىل كرنفال للبيئة؟ كل املوؤ�شرات تدل 

ع اأن يخرج املوؤمتر باأية التزامات حقيقية.  على ذلك. فلي�س من املتوقَّ

بينما  الدول،  روؤ�شاء  من  قلة  �شيح�شر  م�شارك،  األف  اخلم�شني  وبني 

اح  املوؤمترات وممتهني 
َّ
�شتمتلئ املقاعد و�شواطئ ريو دي جانريو  ب�شي

البريوقراطية الدولية، ما ينزع عن املنا�شبة �شفة »القمة«.
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املوؤمتر  خلروج  كافية  م�شرتكة  قوا�شم  اىل  التو�شل  يف  املفاو�شات  ف�شل  جانب  واإىل 

بالتزامات حقيقية، ات�شمت التح�شريات لريو بكثري من االخفاقات. فعلى الرغم من 

رفت على االعداد، تغيب عن املوؤمتر مئات الهيئات 
ُ

ع�شرات ماليني الدوالرات التي �ش

مراجعة  يف  تاأخروا  املنظمني  الأن  جل�شاته،  يف  املتحدثني  اأبرز  وبع�س  الكربى 

ال  هيئات  بدعوة  الفراغات  بع�س  ملء  اىل  جلاأوا  النهاية  ويف  الت�شجيل.  م�شتندات 

عن  اأخرى  هيئات  وامتنعت  �شائع.  عن  كبدالء  معنيني،  غري  واأ�شخا�س  لها  �شفة 

امل�شاركة، مثل الربملان االأوروبي، احتجاجًا على االرتفاع اجلنوين يف اأ�شعار الفنادق 

و�شوء التنظيم.

على نقي�س هذا اال�شرتخاء، حفلت ال�شنوات االأخرية باثباتات علمية دامغة اأن و�شع 

البيئة يرتاجع واملوارد الطبيعية ت�شتنزف على نحو ينذر باخلطر، وقد ال يبقى وقت 

للت�شحيح. فالنزاعات حول املوارد الطبيعية تتعاظم ب�شرعة حول العامل، بحيث كان 

ماأمواًل من موؤمتر ريو اأن ي�شغي اإىل االنذار ويوفر فر�شة لاللتزام بتنفيذ برامج القمم 

ال�شابقة جديًا لوقف التدهور.

يف حني حترك االعتبارات االقت�شادية واملالية معظم ال�شيا�شات والقرارات، تقع على 

عاتق اللقاءات الدولية حول البيئة والتنمية امل�شتدامة، من ريو اىل جوهان�شبورغ اىل 

ريو مرة اأخرى، مهمة اأخالقية ال تقل عن توفري الظروف الكفيلة مبنح فر�س البقاء 

واحلياة الكرمية للجيل احلا�شر واالأجيال املقبلة. ولكن لنكن واقعيني: موؤمتر ريو ال 

يحمل اأية فر�شة لتحقيق اخرتاقات يف امل�شائل الكربى التي يواجهها العامل، اإن كان 

فمن  هذا  ومع  واجلوع.  الفقر  حدة  من  التخفيف  اأو  املناخ  تغري  من  احلد  �شعيد  على 

اجليد دائمًا اأن يلتقي النا�س من كل اأ�شقاع العامل ويتباحثوا يف ما بينهم.

اأن املوؤمترات الدولية عامة ال حتقق جناحات فورية، لكنها  اأثبتت  واإذا كانت التجربة 

قد ت�شكل اأر�شية منا�شبة للو�شول اىل اتفاقات الحقة.  هذه املوؤمترات ال تخرج بوعود 

لو  حتى  ولكـن  االجتـاه.  هـذا  يف  املـدين  املجتمـع  هيئـات  �شغطـت  اذا  اإال  كبيـرة 

اإقرار  ب�شاأن  الوطني  امل�شتوى  على  قرارات  اىل  يحتاج  فتنفيذها  الوعود،  هذه  ُطلقت 
اأ

املوازنات والقوانني والت�شريعات املطلوبة.

اأن ما مت تنفيذه من وعود قمة ريو عام 1992 يقل كثريًا عما كان  جميعنا نتفق على 

فقد  بتحقيقها.  املطالبة  ميكن  واأهدافًا  للعمل  اطرًا  و�شع  االأقل  على  لكنه  متوقعًا، 

واتفاقية  املناخ  تغري  حول  االطارية  املتحدة  االأمم  اتفاقية  اإن�شاء  عن  القمة  متخ�شت 

التنوع البيولوجي وغريهما، ما و�شع عناوين للعمل خالل العقدين االأخريين. غري 

اأن الزخم الذي اأعطته هذه االتفاقات بداأ يخمد. فمع ا�شتمرار مفاو�شات تغري املناخ، 

يبدو اأن الطبقة ال�شيا�شية العاملية و�شعت ق�شية املناخ يف ملف موؤجل. والطموح نحو 

اأهداف متوا�شعة، حتت  اإىل م�شتقبل م�شتدام مت تخفي�شه اىل  حتقيق حتول عاملي 

وطاأة االزمات االقت�شادية واملالية.

لكن  معروفًا.  العالج  واأ�شبح  املر�س،  ت�شخي�س  مت   ،2012 ريو  اإىل   1992 ريو  منذ 

تكفي.  ال  االأخ�شر  واالقت�شاد  امل�شتدامة  التنمية  حول  االن�شائية  املوا�شيع  كتابة 

فلنعد اإىل االأ�شا�س: ما يعيق التنفيذ يعود اإىل تق�شري املجتمع الدويل يف االلتزام 

مبا وعد به عام 1970، يف قرار اتخذته اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة بتخ�شي�س 

للدول  امنائية  كم�شاعدات  املتقدمة  للدول  القومي  الناجت  جممل  من  املئة  يف   0.7

الفقرية. يومها كانت الن�شبة 0.٣5 يف املئة، بينما انخف�شت اليوم اإىل 0.22 يف املئة 

بدل اأن ترتفع.

اأواًل.  التنمية امل�شتدامة حتتاج اإىل تعديل اأمناط اال�شتهالك يف الدول الغنية نف�شها 

النامي  العامل  املتحدة،  الواليات  طليعتها  ويف  املتقدمة،  الدول  تطالب  حق  فباأي 

من  االأمريكي  الفرد  ح�شة  تبلغ  بينما  االنبعاثات،  وتخفي�س  اال�شتهالك  برت�شيد 

يحتاج  كما  مثاًل؟  الهند  يف  الفرد  ا�شتهالك  معدل  اأ�شعاف  ع�شرة  الكربون  انبعاثات 

التنمية  اإىل  االنتقال  ومتويل  العلمي،  البحث  ودعم  التكنولوجيا،  نقل  اإىل  التغيري 

والتزام  التاريخية،  بالتزاماتها  املتقدمة  الدول  بوفاء  النامية،  الدول  يف  امل�شتدامة 

الدول النامية مب�شوؤولياتها جتاه �شعوبها. هذا يتطلب قيام اأنظمة حكم اأكرث متثياًل، 

وحماربة الف�شاد، بدل االكتفاء با�شتجداء املعونات اخلارجية.

اإىل جمرد كرنفال  ُيبقي موؤمتر ريو على بع�س االأمل وال يتحول  اأن  منتهى الطموح 

بيئي فا�شل، على نقي�س كرنفال الت�شلية ال�شنوي الناجح الذي ا�شتهرت به ريو.
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ر�سائـــل

جوهر  مع  يتفقون  كثريين  اأن  اإل  ال�شعوبة،  بالغ  اأمراً  الأخ�شر  القت�شاد  تعريف  يعد 

التعريف الذي اقرتحه برنامج الأمم املتحدة للبيئة باأنه القت�شاد الذي يوؤدي اإىل حت�شني 

والندرة  البيئية  املخاطر  ويخف�ض  الجتماعية،  وامل�شاركة  الإن�شان،  ورفاهية  امل�شاواة، 

الإيكولوجية اإىل حد كبري. ول تتفق معظم الأدبيات على تعريف بعينه لالقت�شاد الأخ�شر، 

بل ت�شتخدم اأحيانًا م�شطلحات تبادلية، منها النمو الأخ�شر والنمو املنخف�ض الكربون.

من ناحية اأخرى، فاإن اأحد اأكرث تعريفات التنمية امل�شتدامة �شيوعًا ميثلها فى �شكل مثلث 

يربط بني عقد ثالث: القت�شاد، والبيئة، وامل�شاواة.

املقارنة بني القت�شاد الأخ�شر والتنمية امل�شتدامة تبني ا�شرتاكهما يف ركيزتني اأ�شا�شيتني 

اآمنًا  باعتبارها م�شدراً  املتجددة  بالطاقة  ارتباطًا كاماًل  والبيئة، ترتبطان  القت�شاد  هما 

بيئيًا، اإىل جانب قدرتها على �شخ اأموال يف �شرايني القت�شاد.

عن  تبعدنا  التي  امل�شافة  تقدر  املتجددة  الطاقة  تطبيقات  تواجه  التي  العوائق  ومبقدار 

القت�شاد الأخ�شر والتنمية امل�شتدامة. ولتقدير م�شتوى تهمي�ض القت�شاد الأخ�شر خالل 

م�شاريع  اإىل  وجهت  وال�شتثمارات  الأموال  روؤو�ض  معظم  اأن  جند  املا�شيني،  العقدين 

الوقود الأحفوري، يف حني ا�شتثمر القدر الي�شري يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة والنظم 

البيئية وحماية التنوع البيولوجي واملحافظة على املياه.

ياأتي هذا يف وقت يجب اأن تدعم فيه الزيادة امل�شتمرة يف اأ�شعار النفط والغاز التحول اإىل 

القت�شاد الأخ�شر من خالل الطاقة املتجددة. فارتفاعات اأ�شعار الوقود تهز اأركان اقت�شاد 

الدول امل�شتوردة. ثم اإن البلدان التي تقدم دعماً مل�شتهلكي الطاقة تعاين تداعيات اقت�شاد 

يف  معظمها  دولر،  بليون   650 نحو  يبلغ  عامليًا  الطاقة  دعم  اإجمايل  اأن  علمًا  متزن،  غري 

البلدان النامية.

يف هذا ال�شياق، التكنولوجيات اخل�شراء اجلديدة متاحة لتوفري الطاقة، م�شمولة باآثارها 

الإيجابية على البيئة، وهي تنمو بخطى حثيثة عامًا بعد عام. فقد بلغ حجم ال�شتثمار 

يف الطاقة املتجددة عام 2011 نحو 211 بليون دولر، بزيادة 32 يف املئة عن العام ال�شابق. 

على  الطلب  تدين  مدى  اإدراك  ميكننا  النامية،  البلدان  معظم  اإىل  �شريعة  بنظرة  ولكن 

دول  وتعد  الأخ�شر.  بالقت�شاد  الهتمام  عدم  مبا�شر  ب�شكل  يعني  ما  املتجددة،  الطاقة 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا مثاًل وا�شحًا على ذلك. فعلى رغم توافر اإمكانات هائلة 

من امل�شادر املتجددة يف هذه املنطقة، فاإن ن�شيبها من تلك ال�شتثمارات مل يتجاوز �شقف 

واحد يف املئة، اأي نحو 2.5 بليون دولر. وهو ما يجذب النتباه ل�شرورة درا�شة اإمكانيات 

حت�شني م�شاركة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة باملنطقة.

اإيجاد فر�ض عمل جديدة فى جميع  اإىل  ال�شتثمارات  تلك  توؤدي  وب�شكل مبا�شر، �شوف 

املراحل. فوفقًا لفر�ض العمل املرتبطة بت�شنيع معدات طاقة الرياح ال�شاطئية، جند اإتاحة 

16 فر�شة فى ال�شنة لكل ميغاواط يف قطاع الإن�شاء والت�شنيع والعمليات وال�شيانة، كما 

اأن  تتاح 39 فر�شة عمل يف ال�شنة لكل ميغاواط من اخلاليا الفوتوفولطية. وهذا ميكن 

يجابه تزايد معدلت البطالة. وعلى م�شتوى املنطقة العربية، ينتظر اأن تتيح م�شاريع 

الطاقة املتجددة نحو 565 األف وظيفة جديدة خالل 10 �شنني يف حال ا�شتثمار 100 بليون 

دولر، علمًا اأن ن�شبة العاملني يف قطاعات الطاقة جمتمعة يف املنطقة ل تزيد على 3 يف املئة 

من اإجمايل العمالة، بح�شب تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية »القت�شاد الأخ�شر يف 

عامل عربي متغّيـر«.

وتعد تنمية جهود دعم البحث والتطوير اأحد الآليات التي ميكنها اإحداث نقلة نوعية يف 

جمالت الطاقة املتجددة يف البلدان النامية بو�شفها املحرك الرئي�شي للنمو القت�شادي، ل 

�شيما اإذا كانت مقرونة بالأن�شطة الإقليمية.

اإن التوجه اإىل القت�شاد الأخ�شر عرب ال�شتثمار يف الطاقة املتجددة ي�شمن نتائج عديدة. 

فمن خالل تنمية جمالت القت�شاد، واحلفاظ على البيئة، وا�شتخدام مورد كفيل بتوفري 

فر�ض عمل، وتقليل العتماد على ا�شترياد الوقود، تتحقق ا�شتقاللية نوعية يف م�شادر 

امل�شتوردة  الدول  على  البرتول  اأ�شعار  ارتفاعات  اآثار  ق�شوة  وتنخف�ض  الوطنية  الطاقة 

وتتنوع م�شادر الطاقة ليحقق خليطها تناغمًا وا�شتدامة.

تعزيز الطاقة املتجددة ك�ضبيل اإىل القت�ضاد الأخ�ضر

حممد م�شطفى اخلياط، مدير ال�صوؤون التقنية، هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة، القاهرة

امللتقيات الدولية حول املياه

بني النظرية والتطبيق

مدينة  يف  املن�شرم  )مار�س(  اآذار  �شهر  يف  عقد 

 25 ح�شره  املياه،  حول  دويل  ملتقى  بفرن�شا  مر�شيليا 

األف م�شارك ينتمون اإىل 180 دولة.

�شيعي�شون  ن�شمة  بليون   ٣.9 اأن  امللتقى  هذا  يف  وجاء 

مليون   785 واأن   ،2050 �شنة  حدود  يف  املياه  ندرة 

ن�شمة ال ميلكون حقهم يف احل�شول على املاء ال�شالح 

خدمات  اإىل  يفتقرون  ن�شمة  بليون   2.5 واأن  لل�شرب، 

ال�شرف ال�شحي، مما اأدى �شنويًا اإىل وفاة 2.2 مليون 

طفل دون ال�شن اخلام�شة.

من  جملة  اإىل  العادة،  جرت  كما  امل�شاركون،  وانتهى 

فرد  كل  حق  احرتام  اأهمها:  وااللتزامات،  االتفاقات 

على وجه االأر�س يف املاء، وحث البلدان التي تعاين من 

التي  الدول  جتارب  من  اال�شتفادة  على  مائية  م�شاكل 

كتحلية  املياه،  نق�س  م�شكلة  مع  التعامل  يف  جنحت 

على  واالعتماد  امل�شتعملة  املياه  ومعاجلة  البحر  مياه 

التكنولوجيا احلديثة يف هذه املجاالت.

القرارات  هذه  �شتطبق  متى  مطروحًا:  ال�شوؤال  ويبقى 

كل  يف  امل�شاركون  اإليها  ينتهي  التي  وااللتزامات 

النظرية  من  لالنتقال  الوقت  حان  فقد  ملتقى؟ 

حتتمل  تعد  مل  املائية  م�شاكلنا  اأن  اإذ  التطبيق،  اإىل 

االإنتظار.

�شفيان املقراين

تون�س

ال�ضودان اإىل اأين؟

»البيئة  عودتنا 

تكون  اأن  والتنمية« 

الق�شايا  طرح  يف  �شباقة 

امل�شتجدة.  البيئية 

على  مثال  واأحدث 

الغالف  مو�شوع  ذلك 

)مايو(  اأيار  عدد  يف 

واالقت�شادية  البيئية  االأو�شاع  ميدانيًا  ا�شتطلع  الذي 

واالجتماعية يف جنوب ال�شودان.

االأ�شداد.  يجمع  الوالدة  احلديث  البلد  هذا  اأن  الالفت 

فعلى رغم ثروته النفطية واحليوانية واأرا�شيه الزراعية 

مع  �شراع  يف  زال  ما  الوافرة،  املائية  وموارده  اخل�شبة 

احلدودية،  املنطقة  يف  النفط  تقا�شم  على  ال�شودان 

ويعاين من �شعف موؤ�ش�شاته ومن البطالة وعدم التنوع 

العائدات  ا�شتغالل  و�شوء  الف�شاد  ومن  االقت�شادي، 

الف�شاد  اأن   كيف  ات�شح  وقد  البيئي.  والدمار  النفطية 

و�شوء اإدارة املوارد الطبيعية ميكن اأن يوؤديا اإىل نزاعات 

ورمبا اإىل حرب اأهلية.

ال�شودان  جنوب  يف  املوارد«  »حرب  على  اطالعنا  بعد 

من خالل هذا التقرير امليـداين، �شنتابع ما يح�شل من 

م�شتجدات بعني اأكرث اإب�شارًا.

حممد الكعكي

الريا�س، ال�صعودية
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1. املباين: للبناء عو�قب، فلننِب عاملًا �أف�ضل

املباين م�سوؤولة عن ثلث اال�ستهالك الطاقوي يف العامل. لذلك 

واالحتبا�س  الكربونية  االنبعاثات  يف  رئي�سي  م�ساهم  هي 

احلـراري وتغري املنـاخ. وقـد بـات جتهيز املباين القائمة 

ويوؤمن  رابحًا  متناميًا  قطاعًا  طاقويًا  كفوءة  مبعدات 

وي�ساعد  املتقدمة.   البلدان  يف  �سخمة  عمل  فر�س 

النامية  البلدان  يف  اخل�سراء«  »املباين  ت�سييد 

على تلبية الطلب االإ�سايف على االأبنية ال�سكنية 

الطاقة،  ا�ستهالك  خف�س  مع  والتجارية، 

من دون اأن ينطوي ذلك بال�سرورة على 

كلفة اقت�سادية اإ�سافية.

اإجراء تدقيق ح�سابي للطاقة امل�ستهلكة    ●

يف املنزل اأو مكان العمل ميكن اأن يخف�ض 

الب�سمة املناخية ملبناك ويحقق وفورات كبرية يف تكاليف الطاقة.

هل ت�سعى اإىل اإدخال حت�سينات على منزلك اأو حديقتك؟ خفف    ●

ب�سمتك البيئية با�ستخدام �سركات بناء وب�ستنة تاأخذ حماية البيئة 

واملوارد يف اعتبارها.

ة   بـ »البيئة والتنمية« © الر�سوم خا�سّ

من لو�سيان دي غروت

10 قطاعات اقت�ضادية لعالــــم اأخـ�ضـــر

قبيل �نعقاد قمة �لأر�ض للتنمية �مل�ضتد�مة يف 

ريو دي جانريو، ت�ضت�ضيف �لرب�زيل يف 5 حزير�ن 

)يونيو( 2012 �لحتفال �لدويل بيوم �لبيئة �لعاملي 

�لذي يحمل هذه �ل�ضنة �ضعار »�لقت�ضاد �لأخ�ضر: 

هل �أنت م�ضارك؟« وهو دعوة لإعادة �لنظر يف 

كيفية �إد�رة �لأعمال من �أجل م�ضتقبل �أف�ضل. لكنه يركز �أي�ضًا على دور كل و�حد منا كعن�ضر 

مهم يف جناح �لقت�ضاد �لأخ�ضر، ويدعونا �إىل تفح�ض م�ضاركتنا نحن يف �خلطو�ت �لتي تاأخذها 

�حلكومة و�لقطاع �خلا�ض و�ملجتمع �ملدين و�ملحلي يف هذ� �لجتاه.

هنا �إ�ضاء�ت على م�ضاهمات قطاعات خمتلفة يف �لقت�ضاد �لأخ�ضر، وبع�ض ما ميكن �أن يفعله �لفرد 

للم�ضاركة يف حتقيق �لتنمية �مل�ضتد�مة

بامكانك دعم اقت�ساد اأخ�سر كفوء يف ا�ستهالك املوارد بتحمل    ●

م�سوؤولية بيئية يف املباين التي ت�ستخدمها، �سواء يف منزلك اأو مقر 

عملك اأو اأي مبنى اآخر تكون موجودًا فيه. وان�سر هذه الر�سالة يف 

حميطك.
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10 قطاعات اقت�ضادية لعالــــم اأخـ�ضـــر

2. الطاقة: �أمناط عي�ضنا تتطلب طاقة، 

لكن هل يفوق �لطلب قدر�ت مو�ردنا؟

توؤمن الطاقة املتجددة حاليًا قرابة 15 يف املئة من الطلب 

الطاقوي يف العامل. ويوؤدي اال�ستثمار فيها دوراً جوهريًا 

يف تلبية االأهداف االإمنائية لالألفية، مع فوائد م�سرتكة 

كبرية مثل حت�سني ال�سحة العامة واأمن الطاقة والن�ساط 

االقت�سادي.

م�سادر الطاقة الرئي�سية احلالية، اأي النفط والفحم والغاز    ●

وال�سناعة النووية، هي ذات اأثر �سلبي على ال�سحة والبيئة، يف 

عامل تزداد فيه االحتياجات الطاقوية.

باإمكانك دعم تطوير طاقات نظيفة ومتجددة، مثل طاقة    ●

ال�سم�ض والرياح واملياه والكتلة احليوية، بدعم االأعمال 

واملنتجات التي ت�ستثمر فيها، اأو باال�ستثمار فيها بنف�سك.

مع العمل من اأجل التحول اإىل طاقات متجددة، فكر يف    ●

و�سائل لتح�سني كفاءتك الطاقوية ال�سخ�سية. اأطفئ امل�سابيح 

التي ال حتتاج اإليها، واف�سل التيار عن االأدوات الكهربائية التي 

ال ت�ستعملها، وال تبالغ يف التدفئة والتربيد.

ميكنك امل�ساعدة يف بناء اقت�ساد اأخ�سر بدعم م�سادر طاقة    ●

نظيفة وم�ستدامة، وباأن ت�سبح مثااًل يقتدى به يف كفاءة 

ا�ستخدام الطاقة.

3. املياه: ��ضتعملها بحكمة

اأ�سبح �سح املياه ظاهرة عاملية تتحدى م�ستقبل االأمم. التوزيع 

احلايل للمياه وت�سعريها وال�سيا�سات واملمار�سات اال�ستثمارية 

تقو�س فر�س التقدم االقت�سادي واالجتماعي. الطلب على املياه 

يتزايد ب�سرعة، وقد �سّحت م�سادر كثرية ومل تعد موثوقة. احلاجة 

ملحة اإىل اأنظمة �سيا�سية ت�سهل التكيف ال�سريع مع انخفا�س 

االمدادات وازدياد الطلبات.

يفتقر باليني االأ�سخا�ض يف اأنحاء العامل اإىل مياه �سرب نظيفة اأو    ●

خدمات �سرف �سحي مالئمة. و�سوف يفاقم النمو ال�سكاين امل�سكلة.

اتخاذ خطوات �سغرية ال�ستعمال املياه بحكمة ي�ساعد يف احلفاظ على    ●

هذا املورد الثمني.

ر وقت اال�ستحمام، وانتظري  اأقفل احلنفية اأثناء عدم ا�ستعمالها، وق�سِّ   ●

حتى ي�سبح لديك حمل كامل لت�سغيل غ�سالة املالب�ض اأو غ�سالة 

ال�سحون، وا�سِق حديقتك باكرًا اأو يف امل�ساء كي ال تتبخر املياه.

كفاءة  ا�ستهالك املوارد عن�سر رئي�سي يف االقت�ساد االأخ�سر، واملياه من    ●

اأهم مواردنا.

4. النقل: �زدحام وتلوث وحو�دث �ضري... 

هناك و�ضيلة �أف�ضل!

تبلغ تكاليف النقل 10 يف املئة اأو اأكرث من الناجت املحلي االجمايل يف بلد 

ما، وهي يف ازدياد. واال�ستثمار يف النقل »االأخ�سر« يدعم املدن بتقليل 

االزدحام وتلوث الهواء وتكاليف اأخرى، وخلق وظائف خ�سراء، 

خ�سو�سًا من خالل تطوير البنية التحتية للنقل العام وعمليات 

الت�سغيل. كما اأنه يخفف الفقر بزيادة القدرة على احتمال نفقات 

النقل وحت�سني الو�سول اإىل االأ�سواق واملرافق االأ�سا�سية.

ركوب �سيارتك وحيدًا عمل غري كفوء بيئيًا    ●

واقت�ساديًا، وهو اأي�سًا موح�ض وممل.

الت�سارك يف ركوب ال�سيارة، اأو ركوب و�سيلة    ●

نقل عامة، يخف�ض التاأثريات البيئية 

والتكاليف االقت�سادية ويقوي املجتمع.

امل�سي اأو ركوب الدراجة مل�سافات ق�سرية    ●

جيدان ل�سحتك، وللبيئة اأي�سًا.

عندما تختار طرق نقل بديلة فاأنت تدعم    ●

اقت�سادًا اأخ�سر يف قطاع النقل.
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االإدارية للمدن. وبتحويل النفايات اإىل مورد ن�ستفيد منه، وت�سجيع 

تقليل اإنتاجها واإعادة ا�ستعمالها وتدويرها، ميكن حتقيق مكا�سب 

كبرية ترفد النمو االقت�سادي.

رمي �سيء ما يعني فوات فر�سة اإعادة ا�ستعمال مواده، وقد ي�ساهم يف    ●

زيادة انبعاثات امليثان من املطامر. وامليثان هو اأقوى غازات الدفيئة 

امل�سببة لالحتبا�ض احلراري.

●   يعاد تدوير املواد االإلكرتونية بن�سبة 15 يف املئة فقط عامليًا.

●   اإعادة تدوير املواد وحتويل الف�سالت الع�سوية اإىل �سماد يخف�سان اأثر 

املطامر ويخففان الطلب على املوارد الطبيعية الإنتاج مزيد من املواد.

ا�ستك�سف فر�ض اإعادة التدوير يف منطقتك، وطالب بتعزيزها، وادعم    ●

اقت�سادًا  اأخ�سر اأكرث كفاءة يف ا�ستهالك املوارد.

5. ال�ضناعة: �ضكلت �ل�ضناعة عبئًا على 

�لبيئة، ولكن ميكن تغيري �لأو�ضاع، 

وباإمكانك �أنت �أن ت�ضاعد

ي�ستهلك الت�سنيع ثلث االمدادات الطاقوية العاملية، وينفث ربع 

اإجمايل انبعاثات غازات الدفيئة العاملية، وميثل جزءاً كبرياً من 

ا�ستخراج املوارد االأولية. وميكن حتقيق مكا�سب باال�ستثمار يف 

حت�سني كفاءة املوارد يف قطاعات �سناعية رئي�سية.

ال�سناعة تعزز فر�ض العمل والنمو االقت�سادي. لكن هل يجدر القبول    ●

ب�سناعات ملوثة ت�سكل خطرًا على ال�سحة والبيئة؟. 

كن م�ستهلكًا حكيمًا. ادعم ال�سركات التي تطبق خططًا لال�ستدامة،    ●

واطلب منتجات حتمل عالمات بيئية، وا�ستثمر يف الطاقة املتجددة.

تلميع ال�سورة البيئية لل�سركات رائج يف كل مكان، لكن عددًا  كبريًا    ●

منها بات يلتزم حقًا حتقيق اال�ستدامة. ا�ستك�سف ال�سركات الواعية 

بيئيًا، واطرح اأ�سئلة حول هذا املو�سوع.

عندما تختار اأداء م�ستدامًا عو�سًا عن »االأداء املعتاد«، تبعث ر�سالة    ●

باأن الوقت حان لتتحول ال�سناعة اإىل اقت�ساد اأخ�سر.

6. النفايات: كل �ضيء ن�ضرتيه ي�ضبح 

نفايات، فاأين ن�ضع كل هذه �لأ�ضياء؟

تولد النفايات تبعات اقت�سادية واجتماعية و�سحية حول العامل. 

وت�ستهلك خدمات النفايات ال�سلبة ما ي�سل اإىل 2 يف املئة من الناجت 

املحلي االجمايل يف البلدان النامية، ونحو 50 يف املئة من امليزانيات 

7. الزراعة: ��ضتعمل قوتك كم�ضتهلك 

لدعم �لزر�عة �ملحلية و�لع�ضوية

الزراعة هي امل�ساهم االأكرب يف الناجت املحلي االجمايل لكثري 

من البلدان النامية، وت�ستخدم نحو 1.3 بليون عامل حول 

العامل. و�سوف تزيد ممار�سات النظم الزراعية والغذائية 

امل�ستدامة عدد الوظائف املرغوبة واملاأمونة والغنية 

باملعارف، يف العمليات الزراعية وال�سناعات املتعلقة بها 

والبنى التحتية املو�سلة اإىل االأ�سواق.

عدد ال�سكان يرتفع، وحان الوقت    ●

لدعم  زراعة م�ستدامة ت�سمن 

القدرة على اإطعام اجلميع.

ازرع اخل�سار واالأ�سجار    ●

املثمرة يف  حديقتك، وتناول 

الفواكه واخل�سار  يف موا�سمها، 

وا�سرت املنتجات الغذائية من 

اأ�سواق املزارعني  املحليني.

عندما ت�سرتي منتجات غذائية حملية وع�سوية    ●

وم�ستدامة، توجه ر�سالة اإىل املنتجني باأنـك تدعم اقت�سادًا 

اأخ�سر للزراعة.
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10. ال�ضياحة: خفف ب�ضمتك يف رحالتك

اال�ستثمار يف احللول ال�سياحية امل�ستدامة ي�ساهم يف تنمية هذا 

القطاع مع التحول اإىل اقت�ساد اأخ�سر على امل�ستوى الوطني والعاملي.

لل�سياحة فوائد اقت�سادية كبرية للمجتمعات املحلية، �سرط اأال ت�سفر    ●

عن تاأثريات بيئية واجتماعية �سلبية.

تنطبق املبادئ ذاتها على دعم اقت�ساد �سياحي اأخ�سر يف بلدك اأو يف    ●

اخلارج: ا�سرِت منتجات حملية، تنقل مع اآخرين، قلل ا�ستعمال املاء 

والطاقة، وغري ذلك.

اأعلم قبل اأن تنطلق يف رحلتك اأي فنادق ووكاالت �سفر تدعم ال�سياحة    ●

البيئية، وكيف ميكن اأن حتّد من اأثرك على املوائل اله�سة.

عندما تدعم ال�سياحة البيئية، ت�ساعد املجتمعات املحلية يف حتقيق    ●

منو اقت�سادي من دون الت�سحية بالرفاه البيئي واالجتماعي.

8. الغابات: تدعم �لغابات �ضبل �لعي�ض و�ملناخ 

و�حلياة �لربية و�لنظم �لإيكولوجية

ُتعّرى الغابات وتتدهور بوترية �سريعة ب�سبب احل�ساد املفرط 

و�سغوط ا�ستعماالت اأخرى لالأرا�سي، مبا يف ذلك الزراعة ورعي 

املا�سية. ويجري العمل على امل�ستويني الدويل والوطني الإر�ساء نظام 

 ،)REDD +( لتقليل االنبعاثات الناجمة عن زوال الغابات وتدهورها

وتطوير م�ساريع الحتجاز الكربون بوا�سطة الغابات تفتح املجال 

الأنواع جديدة من الوظائف و�سبل العي�س وااليرادات، حيث ميكن 

للمجتمعات املحلية اأن تكون حرا�سًا للغابات واخلدمات التي تقدمها 

يف احتجاز الكربون و�سون النظم االإيكولوجية.

زوال الغابات م�سوؤول عن قرابة 20 يف املئة من انبعاثات غازات الدفيئة    ●

يف العامل.

الغابات التي تدار ب�سكل م�ستدام ميكن اأن ت�ستمر يف دعم املجتمعات    ●

املحلية والنظم االإيكولوجية من دون اإحلاق �سرر بالبيئة واملناخ.

خفف من ا�ستهالك املنتجات الورقية التي ت�ساهم ب�سكل رئي�سي يف    ●

زوال الغابات.

عندما تدعم املنتجات الغابّية امل�ستدامة املرخ�ض لها،  تدعم بيئة    ●

�سليمة و�سبل عي�ض م�ستدامة.

9. م�ضائد الأ�ضماك: ثمار �لبحر لذيذة 

و�ضحية، لكن ��ضتنز�ف خمزوننا �ل�ضمكي 

يدعو �إىل �لقلق 

تدّر م�سائد االأ�سماك حاليًا اأرباحًا على �سركات ال�سيد حول العامل 

مقدارها نحو 8 باليني دوالر �سنويًا، وتدعم 170 مليون وظيفة 

ودخاًل �سنويًا لالأ�سر التي متتهن ال�سيد مقداره 35 بليون دوالر. 

لكن القطاع يعاين تق�سرياً يف االأداء. ومن �ساأن جتديد املخزونات 

ال�سمكية امل�ستنزفة واإدارتها بطريقة فعالة اأن يزيدا ح�ساد امل�سائد 

البحرية من 80 مليون طن اإىل نحو 112 مليون طن �سنويًا.

●   ال�سيد املفرط يف اأنحاء كثرية من العامل ي�ستنزف املخزون 

ال�سمكي للم�ستقبل. ميكننا جتنب ذلك بالعمل االآن على ترويج 

ممار�سات ال�سيد امل�ستدام.

ابحث عن العالمات البيئية للمنتجات البحرية. من خالل اختيار    ●

ثمار البحر التي مت ح�سادها بطريقة م�ستدامة، اأنت توجه ر�سالة 

اإىل املنتجني باأنك تدعم اقت�سادًا اأخ�سر مل�سائد االأ�سماك.
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اأعلنت ال�سعودية خطة لإنتاج 41 جيغاواط 

من الطاقة ال�سم�سية بحلول �سنة 2032، 

لتاأمني ثلث كهربائها. منها 16 جيغاواط 

تنتجها نظم فوتوفولطية �سم�سية، و25 

جيغاواط تنتجها حمطات طاقة حرارية 

�سم�سية. وتقدر كلفة اخلطة بنحو 109 

باليني دولر.

وقد ك�سفت مدينة امللك عبـدااـلـه للطاقة 

النووية واملتجددة عن هذه اخلطة ال�سهر 

املا�سي، اآملة حتويل البالد اإىل »مملكة 

الطاقة امل�ستدامة«. واأ�سارت اإىل اأن الأهداف 

الرئي�سية للخطة هي تخفي�ض كمية النفط 

الذي يحرق لإنتاج الكهرباء، وتاأ�سي�ض 

�سناعة �سم�سية حملية، وخلق وظائف.

وتعترب اخلطة ال�سعودية اأكرث خطط 

الطاقة ال�سم�سية طموحًا ت�سعها دولة حتى 

الآن، من حيث القدرة املركبة. وتاأتي بعدها 

اخلطة ال�سم�سية الوطنية يف الهند التي 

تهدف اإىل اإنتاج 20 جيغاواط من الطاقة 

ال�سم�سية خالل ال�سنني الع�سر املقبلة.

»ال�سطح ال�سم�سي« يف جامعة امللك عبداللـه للعلوم والتكنولوجيا 

يف جدة ي�ستمل على 9300 وحدة فوتوفولطية بقدرة 2 ميغاواط

ال�شعودية تنتج 41 جيغاواط من ال�شم�س بحلول 2032 

هيئة البيئة يف اأبوظبي 

تطور ر�شد نوعية الهواء

تعتزم هيئة البيئة ـ اأبوظبي تو�سيع �سبكة 

مراقبة نوعية الهواء، املكونة حاليًا من ع�سر 

حمطات ثابتة وحمطتني متنقلتني، باإ�سافة 

ع�سر حمطات جديدة موزعة على مدينتي 

اأبوظبي والعني واملنطقة الغربية. وتقوم 

ال�سبكة بتوفري بيانات دقيقة لتحديد مدى 

تاأثر الهواء يف الإمارة بالأن�سطة والتطورات 

ال�سناعية والعمرانية واحلركة املرورية 

وغريها، وتاأثرياتها امل�ساحبة على �سحة 

الإن�سان. وقد بينت درا�سة حديثة ارتفاع 

معدلت جزيئات الغبار  ال�سلبة امل�ستن�سقة التي متثل العوا�سف الرتابية م�سدرها الرئي�سي. 

وهي تت�سبب بكثري من امل�ساكل ال�سحية، خ�سو�سًا يف العيون واجلهاز التنف�سي. ور�سدت 

�سبكة مراقبة نوعية الهواء التابعة للهيئة موؤخراً ارتفاع متو�سط تركيز الغبار بن�سبة 33 يف املئة 

اأعلى من معدلته يف الفرتة نف�سها خالل العامني املا�سيني. كما ازداد عدد اأيام العوا�سف الرتابية 

بنحو 15 يف املئة عن العام املا�سي. وحتدث العوا�سف الرتابية غالبًا يف الإمارات خالل �سهري 

�سباط واآذار )فرباير ومار�ض(، ومن حزيران )يونيو( حتى اآب )اأغ�سط�ض(.
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ب�شمة قطر الإيكولوجية

الأكرب يف العامل

دول  بني  �إيكولوجية  ب�صمة  �أكرب  قطر  ترتك 

تقرير  بح�صب  و�لإمار�ت،  �لكويت  تليها  �لعامل، 

حلماية  �لعاملي  �ل�صندوق  �ملا�صي  �ل�صهر  �أ�صدره 

و�لوليات  �لدمنارك  و�أتت   .)WWF( �لطبيعة 

بني  و�خلام�صة  �لر�بعة  �ملرتبتني  يف  �ملتحدة 

�لأو�ئل. وقد مت �حت�صاب ب�صمات  �لدول �خلم�س 

دول �لعامل مبقارنة �ملو�رد �ملتجددة �مل�صتهلكة مع 

�لقدرة �لتجددية للأر�س.

�لبلد�ن  �أن  �حلي«  �لكوكب  »تقرير  يف  وجاء 

تبلغ  �إيكولوجية  ب�صمة  لها  �ملرتفع  �لدخل  ذ�ت 

للبلد�ن  �لتي  تلك  �أ�صعاف  خم�صة  �ملتو�صط  يف 

�لعام  �ملدير  ليب  جيم  وقال  �لدخل.  �ملنخف�صة 

�أكرث  مو�رد  ن�صتهلك  »نحن  لل�صندوق:  �لدويل 

ب�صكل  �إنتاجه  �لأر�س  ت�صتطيع  مما  �ملئة  يف   50

م�صتد�م. وما مل نغري هذ� �مل�صار، فاإن كوكبني لن 

يكفيا �صكان �لأر�س بحلول �صنة 2030«.

نظم  �عتماد  على  �حلكومات  �ل�صندوق  وحث 

على  �لب�صري  �لطلب  تخف�س  كفاءة،  �أكرث  �إنتاج 

خمتلف  نهج  �تخاذ  مع  و�لطاقة،  و�ملياه  �لأر��صي 

يف �ل�صيا�صة �حلكومية يقي�س جناح �لبلد مبعايري 

ل تقت�صر على �إنتاجه �ملحلي �لإجمايل.

حمطة لر�سد نوعية الهواء يف اأبوظبي
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ات�سح اأن ال�سحابة ال�سوداء التي 

غطت �سماء العا�سمة اللبنانية 

بريوت قبل اأ�سابيع وو�سلت اإىل 

جبل لبنان، مت�سببة ب�سباب 

دخاين ورائحة كريهة، جنمت 

عن اإحراق مئات الإطارات 

قرب مكب الكرنتينا، يف مقابل 

الواجهة البحرية للمنطقة 

ال�سناعية.

وقال �سكان يف املنطقة لفريق 

منظمة »غرينبي�ض« الذي توجه 

اإىل املكان اإن عمليات احلرق هذه 

تتكرر من فرتة اىل اأخرى على مر 

الأعوام، بهدف ا�ستخراج احلديد 

من الإطارات لبيعه. وجاهد 

رجال الطفاء لل�سيطرة على 

النريان التي اأخذت تاأكل الأ�سجار 

املحيطة ومتتد باجتاه خزانات 

الوقود املجاورة، ما كاد يت�سبب 

بكارثة اإن�سانية وبيئية.

وعلى رغم خطورة هذه 

التعديات وتكررها، وما ت�سببه 

من تلويث للهواء والرتبة واملياه، 

مل يتم توقيف املرتكبني.

وتتكرر حوادث حرق الإطارات، 

اأو احرتاقها، يف بلدان عربية 

كثرية. ففي 17 ني�سان )اأبريل( 

2012، �سب حريق هائل يف مكب 

لالإطارات يحوي اأكرث من خم�سة 

ماليني اإطار يف منطقة اجلهراء 

بالكويت. وكان احلريق كبرياً اإىل 

حد اأن �سحابة الدخان الناجتة 

عنه �سوهدت من الف�ساء. 

وي�سبب حريق بهذا احلجم 

كارثة بيئية، فهو ل يلوث الهواء 

فقط مبواد خطرة، بل ُيحدث 

بقعة نفطية �سغرية. فحرق 

اإطار �سيارة واحد ينتج ب�سعة 

ليرتات من النفط، بح�سب وكالة 

البيئة الأمريكية.

�سحابة الدخان فوق بريوت

ري
ق

ز�
ع

د 
م

حم

بريوت والكويت  تتنف�شان دخان الإطارات املحروقة

»�شولر اإمبال�س« من �شوي�شرا اإىل املغرب

اأقلعت الطائرة الختبارية ال�سوي�سرية العاملة بالطاقة ال�سم�سية »�سولر 

اإمبال�ض« �سباح 24 اأيار )مايو( من مطار بايرين غرب �سوي�سرا، متجهة اإىل 

املغرب عرب مدريد، يف رحلة تبلغ م�سافتها الجمالية نحو 2500 كيلومرت 

من دون اأي ا�ستخدام للوقود.

ويبلغ باع جناحي الطائرة 63.4 مرتاً ووزنها 1.6 طن، وتغطي جناحيها 12 

خلية �سم�سية تغذي اأربعة حمركات كهربائية. وقد توقفت يف مدريد للقيام 

بعمليات تدقيق تقنية. وعند اإر�سال هذا العدد من »البيئة والتنمية« اإىل 

املطبعة، كانت الطائرة ت�ستعد لالإقالع اإىل الرباط يف 29 اأيار )مايو(.

وتزامنت الرحلة مع تد�سني اأكرب حمطة لتوليد الطاقة ال�سم�سية املركزة 

يف العامل يف منطقة ورزازات يف جنوب املغرب.
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بعد 19 �سهراً من الإبحار، اأنهى املركب 

ال�سم�سي Turanor PlanetSolar رحلته 

حول العامل يف موناكو يف 4 اأيار )مايو( 

املا�سي. وقال قبطانه ال�سوي�سري رافاييل 

دوجمان: »اأظهرنا اأننا منتلك التكنولوجيات 

واملعرفة لنجعل ت�سرفاتنا م�ستدامة ونحمي 

كوكبنا الأزرق«. وكان هدف الرحلة ال�سفر 

با�ستخدام طاقة ال�سم�ض فقط، من دون 

اأي نقطة وقود، والتوقف يف حمطات حول 

العامل لتبادل الأفكار والأدلة حول جدوى 

التكنولوجيا ال�سم�سية.

وقد انطلق دوجمان وفريقه من موناكو يف 

اأيلول )�سبتمرب( 2010. وبعد اأن اجتازوا 

املحيط الأطل�سي ومروا عرب قناة بناما، 

اجتازوا املحيط الهادئ وعادوا اإىل اأوروبا عرب 

قناة ال�سوي�ض.

يبلغ طول املركب الأبي�ض 31 مرتاً، وتعلوه 

األواح �سم�سية �سوداء م�ساحتها 537 مرتاً 

مربعًا مركبة حول مق�سورة القيادة.  وقد 

قرر دوجمان بناء املركب والقيام بهذه 

الرحلة بعد معاينته تاأثريات تغري املناخ 

على نهر جليدي يف اأي�سلندا. وهو ياأمل 

اأن توؤذن رحلته بع�سر جديد من ال�سفر 

ال�سديق للبيئة.

حول العامل يف مركب �شم�شي

املركب ال�سم�سي را�سيًا قبالة جزر الكناري

ويبدو دوجمان اإىل الي�سار

الربازيل

»غرينبي�س« تناه�س �شناعة 

احلديد التي تعّري غابة الأمازون

�إىل  »غرينبي�س«  منظمة  يف  نا�صطون  ت�صلق 

�لوليات  �إىل  متجهة  حديد  �صحنة  حتمل  �صفينة 

�لأمازون،  نهر  مغادرة  من  ومنعوها  �ملتحدة، 

�ملطر  غابة  بتدمري  مرتبطة  �لب�صاعة  �أن  باعتبار 

وظروف �لعمل �لقريبة من �لعبودية. 

و��صعة  �صعبية  �حتجاجات  �لرب�زيل  وت�صهد 

تطالب �لرئي�س ديلما رو�صيف بنق�س قانون �أقره 

�لغابات  �أر��صي  يف  مز�رع  �إقامة  يجيز  �لكونغر�س 

�لتي �أزيلت �أ�صجارها.

�خل�صبي  للفحم  م�صتهلك  �أكرب  �لرب�زيل  وتعترب 

يف �لعامل. وهو ياأتي من غابة �ملطر يف �لأمازون، 

وي�صتخدم معظمه يف �صهر �حلديد.

تعرية الغابة ال�ستخراج اخل�سب

قرب م�سنع للحديد يف والية بارا الربازيلية

بريطانيا

انبعاثات ال�شيارات اأكرث فتكًا 

من حوادث الطرق

�ل�صيار�ت و�ل�صاحنات و�لطائر�ت  �نبعاثات  ت�صبب 

�لأو�ن  قبل  وفاة  �ألف   13 �لطاقة  وحمطات 

حديثة  در��صة  وفق  �صنة،  كل  بريطانيا  يف 

م�صات�صو�صت�س  ملعهد  تابعون  باحثون  �أجر�ها 

 .)MIT( للتكنولوجيا

�لبلد،  يف  �ملختلفة  �لنبعاثات  م�صادر  بني  ومن 

كانت عو�دم �ل�صيار�ت و�ل�صاحنات �مل�صاهم �لأكرب 

�صنويًا.  وفاة   3300 مبعدل  �لباكرة  �لوفيات  يف 

وباملقارنة، يقتل �أقل من 3000 بريطاين �صنويًا يف 

حو�دث �لطرق.

�أماكن  يف  �لنا�صئة  �لنبعاثات  �أن  �لباحثون  ووجد 

�إ�صافية  باكرة  وفاة   6000 ت�صبب  �أوروبا  يف  �أخرى 

�لنبعاثات  ت�صبب  وبدورها  �صنويًا.  بريطانيا  يف 

نحو  �لبلد  خارج  �ىل  تنتقل  �لتي  �لربيطانية 

�لحتاد  بلد�ن  يف  �صنة  كل  �لأو�ن  قبل  وفاة   3100

�لأوروبي.

�لبحري  �ل�صحن  �نبعاثات  �أن  �لدر��صة  وبينت 

�لوفيات  يف  م�صاهم  �أكرب  ثاين  هي  و�لطري�ن 

وفاة   1800 مبعدل  �لربي،  �لنقل  بعد  �لباكرة 

�صنويًا، تليها �نبعاثات حمطات �لطاقة �لتي ت�صبب 

نحو 1700 وفاة قبل �لأو�ن كل �صنة.
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نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

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

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

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

كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعلومات  اأحدث 

. �صهـر يف  

اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان  هي جملة 

لك اأنت.

ا�شرتك الآن واربح
الق�سيمة على اجلهة اخللفية

%50

ض
�

عر

ض
�

ــا
خـ

يف 
ي 

نته
ي

 2
012/

6/
30



عر�ص خا�ص

ض 
�

 العر
ي

ته
ين

 2
يف 012/6/30

ادفع ا�ضرتاك 24 عدداً واح�ضل على 12 عدداً اإ�ضافيًا جمانًا

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

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

ا�ستـرك الآن ل�سنـتني
واح�سـل عـلى

�سنة اإ�سافية جمانًا
	 اال�سم:	

املهنة:

امل�ؤ�س�سة:

العن�ان	

الرمز	الربيدي: �سندوق	الربيد:	

فاك�س: هاتف:	

الربيد	االلكرتوين:

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

		نقدًا     		اأرفق	لكم	�سيكًا	م�سرفيًا	باملبلغ

		ب�ا�سطة	بطاقة	االئتمان:

الت�قيع 	 التاريخ	

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

   Visa  Master Card  Amex 

Card # Expiry Date

Email:

envidev@mectat.com.lb      ـ   �ص.ب. ٥٤٧٤ـ  ١١٣، بريوت، لبنـان ـ   فاك�ص: ٣٢١9٠٠-١-96١ ـ  جملة "البيئة والتنمية"     هاتف:  ٣٢١8٠٠-١-96١  ـ 
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بريوتعني ال�شني على موارد القطب ال�شمايل

�أعلن وزير �لزر�عة �للبناين ح�صني �حلاج 

ح�صن �أن 85 يف �ملئة من ماأكولت لبنان 

م�صتوردة من �خلارج بقيمة 1.5 بليون 

دولر �صنويًا. و�أ�صاف خلل ندوة حول 

�لأمن �لغذ�ئي �أن قيمة �صادر�ت لبنان من 

�ملو�د �لغذ�ئية ل تتجاوز 200 مليون دولر 

�صنويًا.

اأبوظبي

دعا قر�ر �لتطبيقات �خل�صر�ء يف 

�لإمار�ت �إىل تر�صيد ��صتهلك �لطاقة 

و�ملاء يف �ملباين �حلكومية. وذلك 

من خلل ��صتبد�ل �مل�صابيح �لعادية 

مب�صابيح موفرة للطاقة، و��صتخد�م 

ح�صا�صات تعمل عند �حلاجة، وتثبيت 

درجات �لتربيد بحيث ترت�وح بني 22 و24 

درجة مئوية، وتركيب �لأجهزة �ملر�صدة 

ل�صتهلك �ملياه.

لندن

حذر تقرير بريطاين ر�صمي من �أن تعد�د 

�صكان �لعامل يحتاج �إىل ��صتقر�ر �صريع، 

وبا�صتمر�ر �لزيادة �لب�صرية �حلالية 

�صت�صطر �لدول �لنامية �إىل بناء مدينة 

مليونية كل خم�صة �أيام من �لآن وحتى 

�صنة 2050، عندما �صيكون �صكان �لأر�س 

�لبالغ عددهم حاليًا �صبعة بليني ن�صمة 

قد ز�دو� مبقد�ر 2.3 بليون، �أي بنحو 

�صني وهند جديدتني.

مونتيفيديو

�نت�صر مربو �ل�صقور يف �لو�صط �لتاريخي 

ملدينة مونتيفيديو عا�صمة �لأوروغو�ي، 

يف حماولة للتخل�س من طيور �ليمام 

�ملتكاثرة و�ملتهمة بن�صر �لأمر��س وتو�صيخ 

�لن�صب و�ل�صاحات. وذلك وفق برنامج 

�عتمدته �لبلدية ل�صيد �ليمام بال�صقور.

مو�شكو

�أكدت �ل�صلطات �لرو�صية �أن �ل�صحابة 

�خل�صر�ء �لتي ظهرت يف �صماء مو�صكو 

قبل �أ�صابيع و�أثارت قلق �ل�صكان، هي 

ظاهرة طبيعية ناجمة عن غبار �لطلع، 

بعدما �أدى �لرتفـاع �ل�صريع يف درجات 

�حلر�رة �إىل تفتح �أزهار �أنو�ع عدة من 

�لأ�صجار. وقد ت�صببت �ل�صحابة بنوبات 

ح�صا�صية يف �لعينني و�لأنف و�حلنجرة، 

وتخوف �لبع�س من حادث �صناعي.
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كانت منطقة القطب ال�سمايل واحتياطها 

ال�سخم من الرثوات املعدنية وم�سادر 

الطاقة، التي تطمع ال�سني يف ال�ستفادة 

منها، يف �سلب رحلة رئي�ض الوزراء ال�سيني 

وين جياباو الأوروبية موؤخراً. وهو اأبدى 

اهتمامًا خا�سًا باأي�سلندا، كبلد ا�سرتاتيجي 

على الطريق بني اأوروبا والقطب ال�سمايل. 

فذوبان اجلليد �سيجعل الو�سول اىل الرثوات 

املعدنية التي يختزنها قاع املنطقة القطبية 

اأكرث �سهولة. وهو ما تنظر اليه ال�سني 

باهتمام باعتبارها اأول م�ستهلك للطاقة 

عامليًا. كما اأن تراجع الكتلة اجلليدية 

القطبية ميكن اأن يفتح طريقًا بحرية اأق�سر 

للتنقل بني اآ�سيا واأوروبا، مع اخت�سار 

6400 كيلومرت خالل ال�سيف لل�سفن املبحرة 

من �سنغهاي اإىل اأوروبا.

وقال الباحث يف املعهد ال�سيني للدرا�سات 

الدولية كوي هونغجيان اإن ال�سني تعترب 

املنطقة القطبية ملكية عامة ولي�ست حكراً 

على الدول املحاذية لها.

وظهر اهتمام ال�سني باأي�سلندا بطريقة غري 

مبا�سرة العام املا�سي، من خالل حماولة 

ثري �سيني �سراء منطقة �سا�سعة يف �سمال 

اجلزيرة لإن�ساء م�سروع �سياحي وعقاري 

كبري. وراأى مراقبون اأن بيجينغ كانت 

ت�سعى اىل تر�سيخ وجودها يف املنطقة، لكن 

وزارة الداخلية الأي�سلندية قررت يف النهاية 

جتميد امل�سروع.
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اأدى اإغالق اآخر حمطة عاملة للطاقة النووية يف اليابان، وف�سل 

احلكومة يف اإقناع �سعبها القلق با�ستئناف النتاج يف ع�سرات 

املفاعالت النووية، اإىل جعل ثالث اأكرب اقت�ساد يف العامل يواجه 

�سيفًا اآخر من النواق�ض الطاقوية احلادة. فقد اأغلقت �سركة كهرباء 

هوكايدو حمطتها النووية يف اأيار )مايو(، فكانت اآخر مفاعالت اليابان 

اخلم�سني التي تتوقف عن اخلدمة. وباتت اليابان خالية من الطاقة 

النووية للمرة الأوىل منذ العام 1970.

اقت�ساد اليابان، الذي يبلغ حجمه خم�سة تريليونات دولر، اعتمد 

ب�سكل كبري على الطاقة النووية طوال عقود، اإذ وفرت مفاعالتها 

نحو 30 يف املئة يف الحتياجات الكهربائية للبالد. لكن الزلزال الكبري 

الذي �سربها العام املا�سي، والكارثة النووية التي اأعقبته يف مفاعل 

فوكو�سيما، اأثارا ردة فعل جماهريية عنيفة �سد الطاقة النووية.

واأخفق وزراء احلكومة يف ا�ستمالة اجلمهور لل�سماح باإعادة ت�سغيل 

املحطات النووية، التي اأغلقت الواحدة تلو الأخرى من اأجل ال�سيانة 

املنتظمة ومل يعاود ت�سغيلها ب�سبب املخاوف حيال ال�سالمة.

وينتاب ال�سيا�سيني والقت�ساديني واأ�سحاب الأعمال قلق على 

الو�سع القت�سادي، لأن النواق�ض يف التيار الكهربائي �ستكون اأكرث 

حدة وانت�ساراً مما حدث يف ال�سيف املا�سي عندما كانت مناطق كثرية 

يف اليابان م�ستمرة يف ت�سغيل مفاعالت نووية.

وقد ا�ستطاعت اليابان اأن جتتاز ال�سيف املا�سي بال انقطاعات يف 

التيار، من خالل فر�ض »تخفي�سات طوعية« على ا�ستهالك الطاقة يف 

اأعقاب الزلزال والت�سونامي اللذين خلفا اآلف القتلى. وباتت امل�سانع 

تعمل لياًل ويف عطل نهاية الأ�سبوع لتجنب تعري�ض �سبكات الطاقة 

لكثري من الإجهاد. ومع ارتفاع اأ�سعار الكهرباء واحتمالت انقطاعها، 

تخطط بع�ض ال�سركات لتوليد طاقتها اخلا�سة، يف حني تفكر �سركات 

اأخرى يف نقل عملياتها اإىل اخلارج.

اآخر مرة كانت فيها اليابان بال طاقة نووية كانت يف اأيار )مايو( 1970، 

عندما مت اإقفال املفاعلني الوحيدين يف البالد اآنذاك من اأجل ال�سيانة. 

تظاهرة يف طوكيو

والفتة تطالب احلكومة اليابانية 

بو�سع حد للطاقة النووية  )رويرتز(

اإغالق 50 مفاعاًل بعد فوكو�سيما

اليـابان من دون

طاقة نووية
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الربازيل

الإكـوادور

اأوغندا

ق�ص�س

جنــاح: 4

القت�ضاد الأخ�ضر
يف موؤمتر »ريو +20«
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راغدة حداد وعماد فرحات

تاريخية  بفر�صة  ال�صهر  هذا  العامل  دول  حتظى 

للوفاء  الزمة  قرارات  واتخاذ  موؤ�ص�صات  ال�صتحداث 

بالوعود التي قطعت يف قمة االأر�ض االأوىل عام 1992، بهدف 

و�صع العامل على م�صار اأكرث ا�صتدامة. فبني 20 و22 حزيران 

)يونيو( ت�صت�صيف ريو دي جانريو يف الربازيل للمرة الثانية 

الذي   ،)20+ )ريو  امل�صتدامة  للتنمية  املتحدة  االأمم  موؤمتر 

والذكرى  االأوىل  االأر�ض  لقمة  الع�صرين  الذكرى  ي�صادف 

هناك  لكن  للبيئة.  املتحدة  االأمم  برنامج  لتاأ�صي�ض  االأربعني 

ال�صيا�صية  االإرادة  تعوزه  ميتًا،  املوؤمتر  يولد  اأن  كبريًا  خطرًا 

حمدود  عامل  يف  الب�صرية  لبقاء  الالزمة  بالتحوالت  لاللتزام 

املوارد.

ت�صتطيع  مما  اأكرث  االأر�ض  من  الب�صرية  تطلب  بب�صاطة، 

اأن ي�صتعاد  اإىل حدود ال ميكن  اأن تعطيه، ما يدفعنا  االأر�ض 

بعدها هواء الكوكب وماوؤه ونظمه الطبيعية.

احلقيقة  هذه  مواجهة  ميكنها  ال  احلالية  الهيكليات 

اجلديدة، كما اأكدت ح�صيلة مفاو�صات تغري املناخ يف دوربان 

بجنوب اأفريقيا اأواخر 2011. وعلى رغم اأكرث من 900 معاهدة 

ي�صتمر  االأخرية،  االأربعني  ال�صنوات  خالل  اأبرمت  بيئية 

التدهور البيئي الذي يت�صبب به االن�صان بوترية تنذر باخلطر.

واجتثاث  امل�صتدامة  التنمية  �صياق  يف  االأخ�صر  االقت�صاد 

القت�صاد الأخ�صر كطريق اإىل التنمية امل�صتدامة وحمو 

الفقر هو حمور رئي�صي ملداولت قمة الأر�س للتنمية 

امل�صتدامة »ريو +20«. ومي�ّس القت�صاد الأخ�صر كل 

ناحية من حياتنا وم�صريتنا المنائية. فهو ي�صمل الطاقة 

امل�صتدامة، وكفاءة ا�صتهالك املياه واإدارتها، والوظائف 

اخل�صراء، وتقلي�س النبعاثات الكربونية، والنقل 

امل�صتدام، والعمارة اخل�صراء، والزراعة، وم�صائد الأ�صماك، 

و�صون الغابات، واإدارة النفايات، وال�صياحة امل�صتدامة، 

وكفاءة ا�صتغالل املوارد. وتبادر دول حول العامل اىل 

اعتماد �صيا�صات منوذجية يف جمالت خمتلفة بهدف 

التحول اىل اقت�صاد اأخ�صر. هنا عر�س لأربع مبادرات 

جنحت يف هذا امل�صمار

ال�صورة:

»الرجل الطائر« اإيف رو�صي 

ي�صتعد للهبوط على �صاطئ 

كوباكابانا يف ريو دي 

جانريو، 2012/5/2   )رويرتز( 
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�صخانات املاء ال�صم�صية تنت�صر 

على �صطوح املنازل يف تون�س

 .»20+ »ريو  موؤمتر  يف  الرئي�صيني  املحورين  اأحد  هو  الفقر 

التنمية  حتقق  كاأداة  االأخ�صر  االقت�صاد  اإىل  ينظر  بات  فقد 

ظروف  ن  يح�صّ الكربون  قليل  اقت�صادًا  باعتباره  امل�صتدامة، 

البيئية  االأخطار  تخفي�ض  مع  االجتماعية  والعدالة  احلياة 

و�صون املوارد الطبيعية.

االقت�صاد  مبادرة  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  اأطلق  وقد 

االأخ�صر  عام 2008، بهدف توفري التحليل والدعم ال�صيا�صي 

غري  قطاعات  تخ�صري  ويف  خ�صراء  قطاعات  يف  لال�صتثمار 

�صديقة للبيئة. وحت�صريًا ملوؤمتر ريو، اأ�صدر الربنامج تقريرًا 

بعنوان »نحو اقت�صاد اأخ�صر: م�صارات اإىل التنمية امل�صتدامة 

واجتثاث الفقر«.

العاملي،  امل�صار  لهذا  العربية  املنطقة  مواكبة  اأجل  ومن 

للعام  ال�صنوي  تقريره  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  اأ�صدر 

متغري«،  عربي  عامل  يف  االأخ�صر  »االقت�صاد  بعنوان   2011

مع  واالقت�صادي  االجتماعي  للتطور  خيارات  يطرح  الذي 

ويغطي  املوارد.  وا�صتدامة  الطبيعي  التوازن  على  احلفاظ 

وما  اأخ�صر،  اإىل اقت�صاد  العربية  البلدان  التقرير �صبل حتول 

الطاقة،  هي:  قطاعات  ثمانية  يف  مكا�صب،  من  عنه  ينجم 

املياه، الزراعة، النقل واملوا�صالت، ال�صناعة، اإدارة النفايات، 

التقرير  هذا  بات  وقد  وال�صياحة.  اخل�صراء،  واملباين  املدن 

مرجعًا رئي�صيًا للوفود العربية اإىل »ريو +20«.

الرئي�صي  املحور  هو  امل�صتدامة  للتنمية  املوؤ�ص�صي  االإطار 

احلوكمة  معاجلة  اإىل  ملحة  فاحلاجة   .20+ ريو  يف  الثاين 

املوؤ�ص�صي.  االإطار  هذا  اإ�صالح  من  كجزء  الدولية  البيئية 

للحوكمة  الراهن  النظام  اأن  على  النطاق  وا�صع  توافق  وهناك 

البيئية الدولية، مبتاهته التي تت�صابك فيها اتفاقيات متعددة 

ملواجهة  مالئم  غري  الع�صرين،  القرن  خالل  اأبرمت  االأطراف 

االأخطار وتوفري الفر�ض للقرن احلادي والع�صرين.

املوؤ�ص�صات  اإ�صالح  يف  للنظر  منا�صبة  ريو  موؤمتر  و�صيكون 

ومراجعة  م�صتدامة،  تنمية  توفري  عن  امل�صوؤولة  والهيئات 

وجهات تركيزها، من اأجل جتهيزها ب�صكل اأف�صل لقرن جديد.

ال يعد موؤمتر »ريو +20« باأن يكون حدثًا مثريًا كما كانت 

قمة االأر�ض االأوىل، لكن االأدلة العلمية وا�صحة على اأن الوقت 

اال�صتغالل  على  تتفق  اأن  يجب  العامل  حكومات  واأن  ينفد 

تعتمد  اللذين  البيولوجي،  وتنوعها  االأر�ض  ملوارد  احلكيم 

عليهما �صبل عي�صنا.

يف  خ�صو�صًا  العامل،  حول  ملبادرات  م�صجعة  نتائج  ثمة 

بلدان نامية، ت�صّب يف خانة االقت�صاد االأخ�صر. وهي تو�صح 

خ�صراء  و�صيا�صات  ا�صتثمارات  من  مكا�صب  حتقيق  كيفية 

�صاملة  ا�صرتاتيجية  يف  ودجمها  تعزيزها  مت  اإذا  حمددة، 

ميكن اأن توفر م�صارًا تنمويًا بدياًل يدعم النمو وتاأمني فر�ض 

العمل وحت�صني اأو�صاع الفقراء.

الفوائد  تظهر  مبادرات  اأربع  عن  ملحة  ياأتي  ما  يف 

م�صارات  العتماد  والبيئية  واالجتماعية  االقت�صادية 

االقت�صاد االأخ�صر، وت�صاهم يف تعريف ماهية هذا االقت�صاد 

يف التطبيق العملي.

الطاقة ال�صم�صية يف تون�س

املتجددة،  الطاقة  قطاع  لتطوير  خطوات  تون�ض  با�صرت 

 2005 العام  ففي  والغاز.  النفط  على  اعتمادها  تقليل  بهدف 

الطاقة«،  على  احلفاظ  »نظام  اإن�صاء  مبوجبه  مت  قانون  اأقر 

الوطني  ال�صندوق  هي  متويل  اآلية  ا�صتحداث  مبا�صرة  وتاله 

الإدارة الطاقة، لدعم تكنولوجيات الطاقة املتجددة وحت�صني 

كفاءة الطاقة. وميول ال�صندوق بر�صم ُيفر�ض على الت�صجيل 

االأول لل�صيارات اخلا�صة التي تعمل بالبنزين والديزل، ور�صم 

اإنتاج حملي ملعدات تكييف الهواء، با�صتثناء تلك  اأو  ا�صترياد 

التي يتم اإنتاجها من اأجل الت�صدير.

بني عامي 2005 و2008، وفرت خطط الطاقة النظيفة على 

با�صتثمارات  الطاقة،  فواتري  يف  دوالر  بليون   1.1 احلكومة 

للطاقة  التحتية  البنية  يف  دوالر  مليون   200 مقدارها  اأولية 

النظيفة. وكان الهدف اأن ي�صل ا�صتهالك الطاقة االأولية من 

م�صادر متجددة، ف�صاًل عن الوفورات من كفاءة الطاقة، اإىل 

20 يف املئة من اإجمايل ا�صتهالك الطاقة عام 2011.

احلكومة  قدمت   ،2009 )دي�صمرب(  االأول  كانون  ويف 

تكميلية  وخططًا  االأوىل  الوطنية  ال�صم�صية  الطاقة  خطة 

اأخرى، بهدف زيادة ح�صة م�صادر الطاقة املتجددة من نحو 1 

يف املئة اإىل 4.3 يف املئة �صنة 2014. وت�صمل اخلطة ا�صتعمال 

بالطاقة  املياه  ت�صخني  ونظم  ال�صم�صية  الفوتوفولطية  النظم 

ال�صم�صية ووحدات الطاقة ال�صم�صية املركزة لتوليد الكهرباء.

اخلطة  لتنفيذ  الالزمة  االجمالية  املالية  املوارد  وُقدرت 

من  دوالر  مليون   175 ذلك  يف  مبا  دوالر،  بليون   2.5 بنحو 

و1660  العام  القطاع  من  مليونًا  و530  الوطني  ال�صندوق 

مليونًا من �صناديق القطاع اخلا�ض و24 مليونًا من جمعيات 

تعاونية دولية، تنفق كلها بحلول �صنة 2016 على 40 م�صروعًا 

للطاقة املتجددة. ويخ�ص�ض نحو 40 يف املئة من هذه املوارد 

لتطوير البنية التحتية ل�صادرات الطاقة.

الطاقة  خطة  من  املتوقعة  الطاقة  وفورات  ت�صل  وقد 

ال�صم�صية اإىل 22 يف املئة �صنة 2016، مع انخفا�ض يف انبعاثات 

ثاين اأوك�صيد الكربون مقداره 1.3 مليون طن �صنويًا.

ويجمع الدعم املايل وال�صريبي للربنامج بني االإعفاء من 

وقر�ض  اجلمركية  الر�صوم  وتخفي�ض  امل�صافة  القيمة  �صريبة 

م�صريف بفائدة منخف�صة. وُينظم ت�صديد القر�ض من خالل 
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اأن  على  والغاز،  للكهرباء  التون�صية  للوكالة  منتظمة  فاتورة 

م�صاريع  متويل  من  ميكنها  دعمًا  املحلية  امل�صارف  تتلقى 

لت�صخني املياه بالطاقة ال�صم�صية مبعدالت فائدة منخف�صة.

للم�صتخدمني،  مبا�صرة  مالية  فوائد  الرتتيب  هذا  حقق 

بالطاقة  املياه  ت�صخني  لنظام  ال�صهرية  االأق�صاط  مبقارنة 

فائدة  دعم  ومت  ال�صابقة.  الكهرباء  فواتري  مع  ال�صم�صية 

من   )2006 ـ   2005( االأوليني  ال�صنتني  خالل  تكميلية 

املئة.  يف  �صفر  اإىل  القر�ض  فائدة  خف�ض  ما  الربنامج، 

النظام  كلفة  من  املئة  يف   20 بن�صبة  دعمًا  احلكومة  وقدمت 

يف   10 الزبائن  يوؤّمن  اأن  على  مربع،  مرت  لكل  دوالرًا   75 اأو 

ال�صراء والرتكيب. وحت�صل 50  اأدنى من تكاليف  املئة كحد 

الطاقة  بوا�صطة  ال�صاخنة  مياهها  على  تون�صية  عائلة  األف 

عام  دوالر  ماليني   5 بلغا  قر�صني  اأ�صا�ض  على  ال�صم�صية 

م�صاحة  بلوغ  ومع   .2006 عام  دوالر  ماليني  و7.8   2005

احلكومة  حددت  مربع،  مرت  األف   400 املركبة  الالقطات 

هدفًا اأكرث طموحًا هو 750 األف مرت مربع خالل الفرتة 2010 

اأكرب  بلدان  يف  للم�صتوى  م�صابه  م�صتوى  وهذا   ،2014 ـ 

 2010 ـ   2008 الفرتة  وخالل  واإيطاليا.  اإ�صبانيا  مثل  كثريًا 

األف طن  �صاهم الربنامج ال�صم�صي التون�صي يف جتنب 214 

اإذ  عمل،  فر�ض  واأتاح  الكربون.  اأوك�صيد  ثاين  انبعاثات  من 

جلت ر�صميًا 42 �صركة للتكنولوجيات ال�صم�صية، وركبت  �صُ

1000 موؤ�ص�صة على االأقل نظمًا �صم�صية.

لقد اأثبتت التجربة التون�صية ما ميكن حتقيقه من عائدات 

جديدة  وظائف  خلق  مع  املتجددة،  الطاقة  يف  باال�صتثمار 

وتقليل االعتماد على م�صتوردات الوقود.

تخطيط ُمُدين م�صتدام يف الربازيل

بعد  املدن  �صكان  عدد  يف  الرابعة  املرتبة  الربازيل  حتتل 

ال�صني والهند والواليات املتحدة، مع منو �صنوي مبعدل 1.8 

عا�صمة  كوريتيبا،  مدينة  ت�صدت  وقد   .2005 منذ  املئة  يف 

والية بارانا الربازيلية، لهذا التحـدي بتطبيق نظم ابتكارية 

الربازيل  يف  اأخرى  مدنًا  األهم  ما  االأخرية،  العقود  خالل 

ال�صريع  النقل  بنظام  �صهرية  املدينة  هذه  وباتت  وخارجها. 

وال�صناعي  املدين  التخطيط  يف  ومنوذجًا  باحلافالت، 

املتكامل الذي اأتاح اإقامة �صناعات جديدة وخلق وظائف.

املدين  التخطيط  يف  االبتكارية  مناهجها  خالل  من 

القرن  �صتينات  اإىل  تعود  التي  النقل،  وتنظيم  املدن  واإدارة 

 1960 عام  األفـًا   361 من  �صكانيًا  كوريتيبا  منت  الع�صرين، 

تعاين  اأن  دون  من  عام 2008،  ن�صمة  األف  و830  مليون  اإىل 

احليز  وتقل�ض  والتلوث  الزحمة  نتيجة  �صائعة  نك�صات 

العام. ويف حني ازدادت الكثافة ال�صكانية يف املدينة ثالثة 

اخل�صراء  امل�صاحة  ازدادت   ،2008 اإىل   1970 من  اأ�صعاف 

وكان  مربعًا.  مرتًا   50 من  اأكرث  اإىل  مربع  مرت  من  للفرد 

منط  يف  النمو  املدين  للتخطيط  الرئي�صية  العنا�صر  اأحد 

ال�صكانية  الكثافة  ا�صتيعاب  بهدف  طويل«  »�صعاعي 

باجلمع  النمط،  هذا  و�صجع  اخل�صراء.  امل�صاحات  وحماية 

حتتية  بنية  وتوفري  االأرا�صي  ا�صتعماالت  ت�صنيف  بني 

املدينة،  و�صط  من  ال�صري  حركة  حتويل  على  العام،  للنقل 

وتطوير امل�صاكن واخلدمات واملواقع ال�صناعية على املحاور 

ال�صعاعية.

توفر املدن فر�صًا ال ي�صتهان بها لتخفي�ض انبعاثات ثاين 

لتخفي�ض  من�صقة  مناهج  تطبيق  عرب  الكربون  اأوك�صيد 

االنبعاثات من و�صائل النقل واملباين، وهما اأكرب م�صدرين. 

وكنتيجة لتخطيط مدين متكامل، حتظى كوريتيبا باأعلى 

املئة  يف   45( الربازيل  يف  العام  النقل  ال�صتعمال  معدل 

امُلُدين  الهواء  تلوث  معدالت  اأدنى  واأحد  الرحالت(  من 

الناحية  من  كبرية  املبادرات  هذه  فوائد  وتعترب  البالد.  يف 

ا�صتعمال  بات  وقد  املوارد.  كفاءة  حيث  ومن  االقت�صادية 

كربى  مدن  يف  مما  املئة  يف   30 اأقل  كوريتيبا  يف  الوقود 

للوقود  املفرط  الفردي  واال�صتهالك  الربازيل.  يف  اأخرى 

مرة   14 اأقل  املدينة  هذه  يف  هو  احلادة  ال�صري  زحمة  نتيجة 

حمطة حلافالت النقل 

ال�صريع يف مدينة كوريتيبا 

الربازيلية التي ا�صبحت 

منوذجًا عامليًا يف النقل 

امل�صتدام
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جانريو.  دي  ريو  يف  مما  مرات  واأربع  باولو  �صاو  يف  مما 

مرة   11 اأقل  هي  ال�صري  زحمة  ب�صبب  للفرد  الوقت  وخ�صارة 

مما يف �صاو باولو و7 مرات مما يف ريو دي جانريو.

املعر�صة  املناطق  بتحويل  كوريتيبا  �صلطات  قامت 

للفي�صانات اإىل متنزهات وطنية زرعت فيها اأ�صجار كثرية، 

الفي�صانات.  مياه  الحتواء  ا�صطناعية  بحريات  واأقامت 

املكلفة  الفي�صانات  مل�صكلة  الت�صدي  من  متكنت  وهكذا 

باحتواء مياهها وت�صريفها. وتقدر كلفة هذه اال�صرتاتيجية، 

مناطق  اإىل  البوؤ�ض  اأحياء  �صكان  نقل  تكاليف  ذلك  يف  مبا 

خر�صانية.  قنوات  بناء  كلفة  اأ�صعاف  خم�صة  بنحو  بديلة، 

ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة املمتلكات يف املناطق املجاورة 

وازدادت العائدات ال�صريبية.

ال�صناعية«  كوريتيبا  »مدينة  املحلية  احلكومة  واأن�صاأت 

اجتاه  احل�صبان  يف  اآخذة  للمدينة،  الغربي  الطرف  على 

ال�صناعية  وللمدينة  املدينة.  و�صط  لتلويث  جتنبًا  الريح 

ثة 
ِّ
ملو ب�صناعات  فيها  ي�صمح  وال  م�صددة،  بيئية  اأنظمة 

املدينة  حتت�صن  عقود،  ثالثة  وبعد  معينة.  حدود  خارج 

ال�صناعية اليوم اأكرث من 700 �صركة، مبا فيها �صركة الإنتاج 

املعلومات.  لتكنولوجيا  و�صركات  ال�صريع  النقل  حافالت 

وظيفة  األف  و150  مبا�صرة  وظيفة  األف   50 نحو  خلقت  وقد 

غري مبا�صرة، وهي تنتج  نحو 20 يف املئة من �صادرات والية 

بارانا.

النفايات،  الإدارة  التحتية  البنية  اأي�صًا  كوريتيبا  وعززت 

 70 وي�صاهم  وتدويرها.  النفايات  لفرز  اجلماهريي  والوعي 

يتم  حيث  التدوير،  عملية  يف  بفاعلية  �صكانها  من  املئة  يف 

يف   1 مع  باملقارنة  ال�صلبة،  النفايات  من  املئة  يف   13 تدوير 

املئة فقط يف �صاو باولو.

امُلُدين  للتخطيط  حالة  درا�صة  كوريتيبا  متثل  عمومًا، 

ويح�صن  امل�صتقبل  يف  كبرية  تكاليف  يتفادى  الذي  الذكي 

الكفاءة واالإنتاجية ونوعية العي�ض للمقيمني.

تقدمًا  حتقق  التي  الإمنائية  ال�سيا�سات 

القت�سادية والجتماعية  الأبعاد  يوازن بني 

والبيئية، مع تعزيز الراأ�سمال الطبيعي، هي 

تلك التي يدعو اإليها تقرير »القت�ساد اخل�سر 

«، الذي اأ�سدره املنتدى  يف عامل عربي متغيرّ

 .2011 عام  »اأفد«  والتنمية  للبيئة  العربي 

ال�سيا�سات  من  جمموعة  التقرير  ويتناول 

امل�ساعدة لتحقيق التحول اىل اقت�ساد اأخ�سر 

رئي�سية  اقت�سادية  قطاعات  ثمانية  عرب 

هي: الزراعة، املياه، الطاقة، ال�سناعة، املدن 

واملباين، النفايات، ال�سياحة.

املنتدى  موؤمتر  يف  التقرير  تقدمي  مت 

ال�سنوي يف بيوت، ولحقًا يف عدة عوا�سم 

ل�سيا�سات  رئي�سيًا  مرجعًا  وبات  عربية. 

من  كثي  يف  اأخ�سر  اقت�ساد  اإىل  التحول 

اخلطوات  اأبرز  ومن  العربية.  البلدان 

عن  املتحدة  العربية  المارات  دولة  اإعالن 

الأخ�سر،  لالقت�ساد  وطنية  ا�سرتاتيجية 

عامليًا  مركزاً  المارات  »جعل  اىل  ت�سعى 

الأخ�سر  لالقت�ساد  ناجحًا  ومنوذجًا 

اجلديد، مبا يعزز من تناف�سيتها وا�ستدامة 

لالأجيال  بيئتها  على  ويحافظ  التنمية 

لالر�ساد  العام  الرئي�س  دعا  كما  القادمة«. 

»حتول  اىل  ال�سعودية  يف  البيئة  وحماية 

املنطقة العربية اىل القت�ساد الأخ�سر، الذي 

�سي�ساهم يف اإيجاد فر�س عمل لئقة ودائمة 

لل�سباب... وتعزيز ال�سراكة بني القطاعني 

املالية  ال�سيا�سات  و�سمان  واخلا�س  العام 

الرا�سخة لدعم التحول اىل اقت�ساد اأخ�سر يف 

عن  الأردن  واأعلن  اخلليجية«.  املجتمعات 

ا�سرتاتيجيته  يف  الأخ�سر  القت�ساد  اعتماد 

التنموية.

التنمية  مناذج  اأن  »اأفد«  تقرير  اأكد 

القت�سادية العربية يجب اأن تلبي طموحات 

والعدالة  القت�سادي  الأمن  يف  �سعوبها 

البيئة.  وحماية  املوارد  وكفاءة  الجتماعية 

القت�سادية  الأو�سـاع  يف  التدهور  وولد 

والجتماعية والبيئية اجهاداً  �ساماًل مل�سادر 

الرزق وال�سحة والرفاه الب�سري، وقد يوؤدي 

الجتماعية  النتفا�سات  من  مزيد  اىل  حتى 

وال�سيا�سية. ويجب اإعادة النظر على نحو 

على  ز  تركرّ التي  ال�سرتاتيجيات  يف  جذري 

املحلي  الناجت  اأرقام  يف  �سريع  منو  حتقيق 

اأو تقوي�س  اإىل اهمال  الجمايل، لكنها توؤدي 

الأو�ساع الجتماعية وال�سيا�سية والبيئية.

القت�ساد  اإىل  التحول  حتقيق  يتطلب 

احلكومية  ال�ستثمارات  توجيه  الأخ�سر 

وانتاجية  املوارد  كفاءة  رفع  اىل  واخلا�سة 

وتخفي�س  حد،  اأق�سى  اىل  واملياه  الطاقة 

حمركات  وتاأمني  والتلوث،  النفايات 

وتطوير  البحوث  خالل  من  جديدة  منو 

امل�ستدامة  والدارة  اخل�سراء،  التكنولوجيا 

لالأ�سول املحلية والطبيعية والثقافية التي 

خلق  على  والقدرة  املحلي  القت�ساد  تعزز 

اإ�سافية ودعم الفقراء. كما  وظائف جديدة 

ي�ساعد  الأخ�سر  القت�ساد  اإىل  التحول  اأن 

الدول العربية يف مواجهة اآثار تغيرّ املناخ.

ودعا تقرير »اأفد« احلكومات العربية اىل 

اعتماد تدابي خ�سراء يف القطاعات الآتية:

للتنمية  اأكرب  اهتمام  اعطاء  الزراعة: 

اأ�سا�سي  امل�ستدامة كهدف  الريفية  الزراعية 

الغذائي  الأمن  لتحقيق  ا�سرتاتيجي 

وعك�س  الأرياف  يف  الفقر  وتية  وتخفيف 

ترتكز  اأن  ويجب  الهمال.  �سنوات  اجتاه 

حتقيق  على  الزراعية  ال�سرتاتيجيات 

واجلوفية،  ال�سطحية  املياه  ا�ستدامة 

انتاجية  ورفع  الري،  كفاءة  وحت�سني 

الأمطار،  مبياه  تروى  التي  املحا�سيل 

ودعم  الزراعية،  بال�سلع  الجتار  وت�سهيل 

الأ�ساليب القت�سادية ـ الزراعية التي حتمي 

الرتبة والأر�س واملياه، وزيادة ال�ستثمارات 

واعادة  للتطوير  املخ�س�سة  الزراعية 

التاأهيل والبحوث.

ال�سيا�سات  يف  حتول  احداث  املياه: 

ينظم  ب�سكل  املياه  على  الطلب  ادارة  نحو 

كفاءة  ويح�سن  املياه،  على  احل�سول 

من  ويطلب  تلوثها.  ومينع  ا�ستخدامها، 

تعرفات  تفر�س  اأن  باإحلاح  احلكومات 

عادلة للمياه من �ساأنها تر�سيد ال�ستخدام، 

ب�سكل  التكاليف  ا�سرتجاع  وحتقيق 

كمورد،  املياه  قيمة  لتعك�س  تدريجي، 

هادف  مايل  دعم  خالل  من  العدالة  وتعزيز 

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية: التحول الأخ�صر     ينقذ القت�صاد العربي
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خدمات النظم الإيكولوجية 
يف الإكوادور

توجيه  يف  رائدًا  مثااًل  كيتو  االإكوادورية  العا�صمة  قدمت 

اأعايل  يف  الكائنة  املناطق  اإىل  املياه  على  االقت�صادي  الطلب 

وتعتمد  ن�صمة،  مليون   1.5 املدينة  وتوؤوي  االأنهار.  جماري 

يف تاأمني مياهها، هي واملناطق املجاورة، على �صون املناطق 

من  املئة  يف   80 ينبع  اإذ  االأنهار،  جماري  اأعايل  يف  املحمية 

كوكا  ـ  كايامبي  هما  طبيعيتني  حمميتني  من  املياه  اإمدادت 

)400 األف هكتار( وانتيزانا  )120 األف هكتار(.

حكومية  غري  منظمة  مع  بالتعاون  البلدي  املجل�ض  وقام 

 2000 عام   )FONAG( املياه  حماية  �صندوق  بتاأ�صي�ض 

كيتو،  يف  املياه  م�صتخدمو  فيه  ي�صاهم  ائتمان  ك�صندوق 

وت�صتعمل عائداته لتمويل �صون خدمات النظم االإيكولوجية، 

مبا يف ذلك حيازة االأرا�صي املهمة للموارد املائية.

معاجلة  معدلت  زيادة  ويجب  لالأ�سعار. 

الذي  احلايل  امل�ستوى  من  املبتذلة  املياه 

يقل عن 50 يف املئة اىل اأكرث من 90 يف املئة، 

امل�ستوى احلايل  املياه من  ا�ستعمال  واعادة 

البالغ 20 يف املئة اىل نحو مئة يف املئة. ويجب 

اأن يعزز ب�سكل فعال التطوير املحلي لطرق 

ت�ستخدم  املاحلة  املياه  لتحلية  مبدعة 

الطاقة ال�سم�سية.

وطنية  ا�سرتاتيجيات  اعتماد  الطاقة: 

الطلب،  وادارة  الطاقة،  لكفاءة  واقليمية 

املتجددة.  والطاقة  الأنظف،  والطاقة 

ولدارة منو الطلب على الطاقة ب�سكل قليل 

اأن تفر�س وتطبق  الكلفة، على احلكومات 

الأبنية  يف  الطاقة  بكفاءة  تتعلق  مقايي�س 

ال�سناعية  واملرافق  والتجارية  ال�سكنية 

وامل�سابيح  ولالأجهزة  النقل،  وو�سائط 

تعيد  اأن  احلكومات  وعلى  الكهربائية. 

للكهرباء  الوا�سعة  املالية  العانات  النظر يف 

وامل�ستقات النفطية والغاز الطبيعي ب�سكل 

كفاءة  تكنولوجيات  يف  ال�ستثمارات  يعزز 

الطاقة والطاقة النظيفة والطاقة املتجددة. 

الهادفة  املالية  العانات  ا�ستعمال  ويجب 

مل�ساعدة العائالت املنخف�سة الدخل.

املدن:  اعتماد اأنظمة لت�سنيف الأرا�سي 

املختلطة  التنمية  لتعزيز  عمرانيًا  البلدية 

ال�ستعمالت، واأمناط ا�ستخدامات الأرا�سي 

اخل�سراء  وامل�ساحات  الكثافة،  العالية 

املك�سوفة، و�سبكات النقل العام التي ي�سهل 

الو�سول اليها.

�سناعية  �سيا�سة  و�سع  ال�سناعة:  

وتنظيميًا  موؤ�س�سيًا  اإطاراً  توفر  وطنية 

الكربون  املنخف�سة  لل�سناعات  موؤاتيًا 

وبناء  املياه،  موارد  با�ستخدام  والكفوءة 

القدرات البحثية والتطويرية.

توظيف  واملوا�سالت:   النقل 

العام  النقل  يف  م�ستمرة  ا�ستثمارات 

خطوط  ويف  العربية  املدن  يف  اجلماعي 

القطارات القليمية لنقل الب�سائع والنا�س 

ووطنيًا  حمليًا  مكتظة  م�سارات  �سمن 

اأن  احلكومية  الهيئات  وعلى  واإقليميًا. 

النقل  بني  جيد  تكامل  وجود  ت�سمن 

احلكومات  وعلى  احل�سري.  والتخطيط 

وقود  لكفاءة  وطنية  مقايي�س  تتبنى  اأن 

تدريجي  ب�سكل  تخف�س  واأن  ال�سيارات 

اعتماد  مع  الوقود،  لهذا  املالية  العانات 

املتقادمة  ال�سيارات  ل�ستبدال  حوافز 

اأعلى  كفاءة  ذات  جديدة  ب�سيارات  ثة  وامللوِّ

يتنا�سب  بالوقود، وتطبيق نظام �سرائبي 

مع النبعاثات وا�ستهالك الوقود.

النفايات:  تبني مقاربة تتعلق بادارة 

اىل  ت�سعى  التي  ال�سلبة  للنفايات  املوارد 

طريق  عن  املهملة  املواد  من  قيمة  حتقيق 

التدوير  ال�ستعمال واعادة  التقليل واعادة 

تعزيز  احلكومات  وعلى  وال�سرتجاع. 

املحا�سيل  ف�سالت  حتويل  يف  ال�ستثمارات 

وغاز  طبيعي  �سماد  اىل  الع�سوية  الغذائية 

ا�سرتاتيجيات  عن  ف�ساًل  )بيوغاز(،  حيوي 

حتويل النفايات اىل طاقة.

لأدوات  منظومة  تطوير  ال�سياحة:  

واحلوافز  الأنظمة  فيها  مبا  ال�سيا�سات، 

�سياحية  ممار�سات  لتنفيذ  القدرات  وبناء 

وال�سيافة  ال�سفر  خدمات  يف  م�ستدامة 

تعطي  اأن  احلكومات  وعلى  وال�ستجمام. 

اىل  ا�سافة  البيئية  لل�سياحة  خا�سة  عناية 

ال�سياحة الثقافية املعتمدة على املجتمعات 

املحلية للم�ساعدة يف احلفاظ على الطبيعة 

ودعم القت�سادات املحلية.
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ل�صندوق  تفا�صلية  ر�صوم  و�صواحيها  كيتو  يف  جتبى 

م�صلحة  وتعترب  اال�صتعمال.  مدى  على  تعتمد  املياه  حماية 

وت�صدد  ال�صهرية.  املياه  مبيعات  يف  االأكرب  امل�صاهم  املياه 

وكذلك  ثابتة،  �صنوية  مدفوعات  الكهرمائية  الطاقة  �صركات 

حاز  وقد  واملنازل.  ال�صركات  واأ�صحاب  واملزارعون  امل�صانع 

العام 2010. وهو  اأكرث من 7 ماليني دوالر بحلول  ال�صندوق 

االأنهار  اأودية  يف  املياه  م�صتجمعات  اإدارة  م�صاريع  ميول 

ال�صغرية، والربامج املائية الطويلة االأمد، املخ�ص�صة للتثقيف 

البيئي والتحريج والتدريب على اإدارة اأحوا�ض االأنهار. وتنفذ 

املجتمع  يف  موؤثرة  جهات  مب�صاركة  والربامج  امل�صاريع  هذه 

وموؤ�ص�صات تعليمية ومنظمات حكومية وغري حكومية.

املائية  االإمدادت  تاأمني  يف  املياه  حماية  �صندوق  ي�صاهم 

يخ�صع  خالله،  ومن  وامل�صتقبل.  احلا�صر  يف  كيتو  ملدينة 

الإدارة  حاليًا  املياه  م�صتجمعات  من  هكتار  األف   65 من  اأكرث 

على  االأنهار  جماري  اأعايل  يف  املزارعون  ويح�صل  حم�صنة. 

املدفوعات  بدل  االأنهار،  م�صتجمعات  حماية  لربامج  دعم 

على  يح�صلون  �صخ�ض   1800 من  اأكرث  اأن  ويقدر  النقدية. 

م�صتجمعات  باإدارة  املرتبطة  االقت�صادية  الفوائد  يف  زيادة 

املياه واحلفاظ عليها.

الزراعة الع�صوية يف اأوغندا

الزراعي  اإنتاجها  لتحويل  كربى  خطوات  اأوغندا  اتخذت 

مدخالت  فيه  ت�صتخدم  ال  ع�صوي  نظام  اإىل  التقليدي 

واأوغندا  واملبيدات.  واالأ�صمدة  االأدوية  مثل  ا�صطناعية 

االأ�صمدة  من  كمية  اأدنى  ت�صتخدم  التي  البلدان  من 

اال�صطناعية يف العامل، بن�صبة كيلوغرام للهكتار، مقارنة 

مع املعدل املنخف�ض جدًا قي القارة االأفريقية الذي يبلغ 9 

وقد  الفقر.  اإىل  اأ�صا�صًا  ذلك  ويعود  للهكتار.  كيلوغرامات 

مت انتهاز قلة ا�صتعمال االأ�صمدة على نطاق وا�صع كفر�صة 

حقيقية التباع اأ�صاليب الزراعة الع�صوية.

الزراعي،  االنتاج  اأوغندا  �صكان  من  املئة  يف   85 يزاول 

الذي �صكل 42 يف املئة من الناجت املحلي االجمايل الوطني 

ـ   2005 الفرتة  خالل  ال�صادرات  اإيرادات  من  املئة  يف  و80 

جتارية  �صركات  ب�صع  با�صرت   ،1994 العام  ومنذ   .2006

يف  ن�صطت  ذاته،  الوقت  ويف  الع�صوية.  الزراعة  مزاولة 

زراعة  تطوير  باجتاه  حركة  االأوغندي  الزراعي  القطاع 

م�صتدامة كو�صيلة لتح�صني �صبل عي�ض النا�ض.

ع�صرة  الثالثة  املرتبة  اأوغندا  احتلت   ،2003 العام  ويف 

لالإنتاج  اخلا�صعة  االأرا�صي  م�صاحة  حيث  من  العامل  يف 

وبحلول  اأفريقيا.  يف  االأوىل  واملرتبة  الع�صوي،  الزراعي 

االأرا�صي  من  هكتار  األف   185 نحو  لديها  كان   ،2004

من  املئة  يف   2 من  )اأكرث  الع�صوية  للزراعة  اخلا�صعة 

االأرا�صي الزراعية( مع وجود 45 األف مزارع يحمل رخ�صة 

للزراعة الع�صوية. وارتفعت االأرقام عام 2007 اإىل 296 األف 

يف   60 زيادة  يعني  وهذا  جماز.  مزارع  اآالف  و207  هكتار 

عدد  يف  املئة  يف  و359  ع�صويًا  املزروعة  االأرا�صي  يف  املئة 

ويقدر   .2007 ـ   2002 الفرتة  خالل  الع�صويني  املزارعني 

 )IFOAM( الع�صوية  الزراعة  حلركات  الدويل  االحتاد 

 50 بنحو  الع�صوية  وامل�صروبات  لالأغذية  العاملية  ال�صوق 

بليون دوالر، وقد ازدادت بن�صبة 10 اإىل 20 يف املئة �صنويًا 

الفرعي  القطاع  هذا  ويوفر  و2007.   2000 العامني  بني 

الأن  النامية،  البلدان  من  لكثري  فريدة  ت�صديرية  فر�صة 

97 يف املئة من االيرادات تتولد يف بلدان منظمة التعاون 

االقت�صادي والتنمية )OECD(، يف حني اأن 80 يف املئة 

من املنتجني موجودون يف بلدان نامية يف اأفريقيا واآ�صيا 

واأمريكا اجلنوبية. 

املرخ�صة  الع�صوية  اأوغندا  �صادرات  ازدادات  وقد 

ماليني   6.2 اإىل   2004  /  2003 يف  دوالر  ماليني   3.7 من 

مليون   22.8 اإىل  تقفز  اأن  قبل   ،2005  /  2004 يف  دوالر 

التي  املنتجات  اأ�صعار  وازدادت   .2008  /  2007 يف  دوالر 

ملحا�صيل  املئة  يف   300 اإىل  ي�صل  مبا  املزارعني  اإىل  تدفع 

منتجات  مع  مقارنة  والفانيليا،  والزجنبيل  االأنانا�ض  مثل 

الزراعة التقليدية.

من خالل الزراعة الع�صوية، ال تك�صب اأوغندا اقت�صاديًا 

الأن  املناخ،  تغري  من  احلد  يف  اأي�صًا  ت�صاهم  بل  فقط، 

يف  املئة  يف   64 اأدنى  الهكتار  يف  الدفيئة  غازات  انبعاثات 

املتو�صط من انبعاثات املزارع التقليدية. وقد اأظهرت عدة 

الكربون  من  كمية  حتتجز  الع�صوية  احلقول  اأن  درا�صات 

الزراعة  حقول  على  الهكتار  يف  اأطنان   8 اإىل   3 تزيد 

التقليدية.

هو  اقت�صادي  لعائق  ت�صدت  اأوغندا  اأن  اخلال�صة 

الكيميائية  املدخالت  ا�صتخدام  على  قدرتها  حمدودية 

الزراعية  قاعدتها  الإر�صاء  فر�صة  اإىل  وحولته  الزراعية، 

للمزارعني  مهمة  مداخيل  تولد  باتت  التي  الع�صوية 

■ ال�صغار.   

بن ع�صوي من اإنتاج

مزارع اأوغندا
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2012 سنة  عربي  بيئي  ملتقى  أهم  في  شارك 
Official Sponsor     الراعي الر�صمي

الموؤتمر ال�صنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية x  بيروت، 29 ـ 30 ت�صرين الثاني/ نوفمبر x 2012 فيني�صيا ـ انتركونتيننتال

هـــذه  بع�س الموا�شيع على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي الخام�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي يعقد في 29ـ  30 ت�شرين 
الثاني )نوفمبر( 2012 في بيروت. 

للمّرة الأولى، ي�شدر اأطل�س للب�شمة البيئية ي�شتك�شف محدوديات الموارد في البلدان العربية من منظور القدرة التجديدية للطبيعة. وقد 

كلف »اأفد« �شبكة الب�شمة العالمية )GFN(، الرائدة في هذا المجال، لإنتاج الأطل�س. تقوم الدرا�شة على اأحدث البيانات، وتغطي المنطقة 

العربية، على م�شتوى البلدان المنفردة والأقاليم الفرعية والمنطقة باأ�شرها، لإتاحة تفح�س فوائد التعاون الإقليمي. 

تقرير »اأفد« حول خيارات ال�شتدامة في البلدان العربية �شوف ي�شاعد في ترويج مفهوم الح�شابات الإيكولوجية والعمل على دمجها في �شنع 

القرار. يهدف التقرير  الى عر�س الحقائق، كمقدمة لمواجهة التحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية.

كم ي�ستهلك ال�سكان من  الراأ�سمال الطبيعي ، وما م�ستوى العجز الإيكولوجي في البلدان العربية؟   •
هل يعو�ض ارتفاع اأرقام الناتج المحلي عن التدهور في الموارد الطبيعية؟  •

•	 كيف يمكن تحقيق ال�ستدامة مع ت�ساعف عدد ال�سكان العرب الى 800 مليون ن�سمة �سنة 2040؟
هل ت�ستطيع المنطقة العربية  اأن تكون مكتفية ذاتيًا بالغذاء والمياه؟  •

هل بامكان التعاون الإقليمي مع اإدارة �سليمة للموارد اأن يوفر الحل؟  •

الب�ضمـة البيئية:  فر�ص البقاء في البلدان العربية

www.afedonline.org



بع�س المتحدثين في موؤتمر »اأفد« 2012

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

Beirut, 29-30 November 2012

فر�ص ال�ضتدامة

في البلدان العربية

»الب�ضمة البيئية: فر�ص اال�ضتدامة في البلدان العربية« ه� م��ض�ع الم�ؤتمر 

اإلى  التقرير  يهدف   .2012 ل�ضنة  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  ال�ضن�ي 

الخدمات  من  تقدمه  ما  وتقييم  العربية،  للمنطقة  بيئي  ح�ضاب  ك�ضف  تقديم 

ال��م���ارد  لت�فير  ال��ع��ال��م��ي،  ال��ح��ي���ي  ال��غ��اف  على  بالطلب  وم��ق��ارن��ت��ه  البيئية 

 2012 اأف��د  تقرير  ي�ضاعد  اأن  الم�ؤمل  ومن  �ض�اء.  حد  على  النفايات  وا�ضتيعاب 

ح�ل خيارات اال�ضتدامة في الدول العربية على تعزيز مفه�م الح�ضابات البيئية 

والتحرك نح� التكامل في عملية �ضنع القرار.

البيئية  الب�ضمة  اأطل�ص  اإع���داد   )GFN( العالمية  الب�ضمة  �ضبكة  »اأف���د«  كلف 

للدول العربية، ا�ضتناداً اإلى اأحدث البيانات. و�ض�ف يعر�ص هذا االأطل�ص درا�ضة 

عدد  اأ���ض��ا���ص  على  اال�ضتدامة  خ��ي��ارات  وتحليل  بلد،  ك��ل  ف��ي  الطبيعية  ال��م���ارد 

و�ضع  حالياً  ويجري  المختلفة.  التنمية  واأنماط  واال�ضتهاك  واالإنتاج  ال�ضكان 

�ضيناري�هات الجمع بين االأقاليم الفرعية والعالم العربي كله، لدرا�ضة النتائج 

المحتملة للتعاون والتكامل في اإدارة الم�ارد.

الب�ضمة
البيئيـة
الب�ضمة
البيئيـة

والباحثين  والعلماء  الخبراء  كبار  من  فريق  التقرير  على  ي�ضرف 

و�ضانعي ال�ضيا�ضات، لتط�ير اال�ضتنتاجات والت��ضيات التي يمكن اأن 

ت�ضمن ا�ضتمرارية المجتمعات العربية، وفي بع�ص الحاالت فر�ص 

البقاء نف�ضها، وذلك بناًء على نتائج اأطل�ص الب�ضمة البيئية العربية 

الذي اأعدته GFN، با�ضراف رئي�ص ال�ضبكة وم�ؤ�ض�ص »الب�ضمة البيئية 

التي  النتائج  من  التقرير  وي�ضتفيد  واكرناغل.  ماتي�ص  العالمية« 

ت��ضلت اإليها تقارير »اأفد« ال�ضن�ية عن و�ضع البيئة العربية. ين�ضق 

»اأف��د«،  وت�ضم اللجنة العليا  اأمين عام  عمل الفريق نجيب �ضعب، 

لبرنامج  ال�ضابق  التنفيذي  المدير  كمال طلبه،  الدكت�ر م�ضطفى 

التنفيذي  الرئي�ص  ال��ع�����ض��ري،  محمد  وال��دك��ت���ر  ال��م��ت��ح��دة،  االأم���م 

ال�ضابق لمرفق البيئة العالمي، والدكت�ر عدنان بدران، رئي�ص  وزراء 

االأردن ال�ضابق، والدكت�ر عبد الرحمن الع��ضي، المدير التنفيذي 

للمنظمة االإقليمية لحماية البيئة البحرية ووزير ال�ضحة ال�ضابق 

الدكت�ر  التقرير  العاملين على  الخبراء  الك�يت. ويق�د فريق  في 

جامعة  ف��ي  البيئية  االإدارة  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  عبدالجليل،  اب��راه��ي��م 

االأكاديمية  م��دي��رة  القا�ضمي،  اأ�ضماء  وال��دك��ت���رة  العربي،  الخليج 

العربية للمياه، والدكت�ر عبد الكريم �ضادق، من كبار الم�ضت�ضارين 

العربية،  االقت�ضادية  للتنمية  الك�يتي  ال�ضندوق  االقت�ضاديين في 

وب�ضار زيت�ن مدير البرامج في »اأفد«.

الموؤتمر ال�ضنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية   

بيـروت، 29 ـ 30 ت�صـرين الثـاني/ نوفمبـر 2012

عدنان بدران

رئي�ض جامعة البتراء 

رئي�ض وزراء االأردن ال�صابق

�صيلفي لوميت

مديرة �صعبة التجارة وال�صناعة واالقت�صاد 

برنامج االأمم المتحدة للبيئة

اأ�صماء القا�صمي

مديرة االأكاديمية العربية للمياه

اأبوظبي

�صليمان الحرب�س

المدير العام

�صندوق اأوبك للتنمية الدولية

جوليا لوفيفر

المديرة العامة،  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

اأ�صوك خـو�صال

رئي�ض نادي روما

رزان المبارك

االأمين العام  ـ  هيئة البيئة اأبوظبي

ماتي�س واكرناغل

الرئي�ض

�صبكة الب�صمة العالمية

محمد الع�صري

رئي�ض �صبكة الطاقة المتجددة 21

الرئي�ض ال�صابق، مرفق البيئة العالمي



Accommodation

Arrangements for accommodation should directly 
be made by the participant, at his own expense. We 
strongly urge you to make your booking soonest in order 
to secure a room, as hotels in Beirut are ususally very 
busy during that period. For convenience, the Secretariat 
has made arrangements with some hotels in Beirut for the 
conference participants, as per the list below:

Conference Venue
PHOENICIA INTERCONTINENTAL HOTEL - Ms. Karen Madi
Tel: 961-1-369100 •  Fax: 961-1-369101
E-mail: phoenicia@phoenicia-ic.com
www.phoenicia-beirut.com
Minimum rate: USD 225

Other Hotels:

MONROE HOTEL - Ms. Beatrice Habchi
Tel: 961-1-371122 •  Fax: 961-1-371112
E-mail: Beatrice.Habchi@monroebeirut.com
www.monroebeirut.com
Minimum rate: USD 115

RADISSON BLUE MARTINEZ HOTEL - Ms. Rania Franjieh
Tel: 961-1-368111 •  Fax: 961-1-367205
E-mail: rania.franjieh@radissonblu.com
www.radissonblu.com
Minimum rate: USD 120

HOLIDAY INN - Ms. Ghina Wahab
Tel: 961-1-351400 •  Fax: 961-1-351409
E-mail: info@hidunes.com
www.holidayinn-dunes.com
Minimum rate: USD 135

PALM BEACH HOTEL - Mr. Hussam Ghalayini
Tel: 961-1-372000 •  Fax: 961-1-369109
E-mail: reservation@palmbeachbeirut.com
www.palmbeachbeirut.com
Minimum rate: USD 130

RAMADA BEIRUT HOTEL - Mr. Alfred Haddad
Tel: 961-1-990299 •  Fax: 961-1-990399
E-mail: ahaddad@ramadalebanon.com
www.ramadalebanon.com
Minimum rate: USD 125

Special conference rates are valid for reservations until 15 November 
2012, subject to availability.
For reservations: reference to AFED Conference

Registration Fees
• Normal fee per person: USD 1500
• Academia and students fee: USD 250
• AFED Members : Please  check AFED website
www.afedonline.org for special rates

Note: Registration Fees cover attendance, conference material, coffee breaks and
light snacks. They do not include travel and accommodation, which should be
arranged by the participant at his/her sole responsibility
Method of Payment: Bank transfer to the following account:

Account name: Arab Forum for Environment and Development • Account Number: 326244
Bank name: Bank AUDI, Center Sofil, Charles Malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon • Swift Code: AUDBLBBX
Or Bankers Check drawn to the order of Arab Forum for Environment and Development

Or Credit Card: ☐ Master  ☐ Visa   ☐ AmEx     Card #   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Exp. Date:  ––––––––––––

Registration Form
  Send not later than 5 Novemver 2012
Please send the completed form by post or fax

to the address of AFED Secretariat:
Arab Forum for Environment & Development,

P.O.Box 113-5474, Beirut, Lebanon,
Tel: +961 1 321800,  Fax: +961 1 321 900

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

FULL NAME: 

Position:

Company Name

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE Mailing ADDRESS: 

Name:

Telephone:

Address::

City:

Country:

الإقامـــة
حال  في  والتاأ�صيرة  االإقامة  ترتيبات  يتوّلى  اأن  الم�صترك  على 

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

فنادق  اأن  اإذ  غرفة،  لتاأمين  �سريعًا  بالحجز  الم�ساركين  نن�سح 

اتفقت  وقد  الفترة.  تلك  خالل  مزدحمة  تكون  ما  عادة  بيروت 

�صكرتارية الموؤتمر مع عدد من الفنادق لتاأمين اأ�صعار مخف�صة 

للم�صاركين في الموؤتمر، كما هو وارد في الالئحة اأدناه:

ا�ضـتمـــارة الـت�ضجيــــل

للإر�ضال قبل 5 ت�ضرين الثاني/نوفمبر 2012

يرجى ار�ضال الق�ضيمة بالبريد اأو الفاك�ص على عنوان الأمانة العامة للمنتدى:

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

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

info@afedonline.org :اأو على البريد الإلكتروني

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

ال�ضم وال�ضهرة:

المن�ضب:

ا�ضم ال�ضركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�ص:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�ضال الفاتورة:

ال�ضم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�ضوم الت�ضجيل

- ر�ضم الت�ضجيل لل�ضخ�ص الواحد 1500 دولر اأميركي

-ر�ضم الت�ضجيل للأكاديميين والطلب 250 دولراً اأميركيًا لل�ضخ�ص الواحد

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

  للمنتدى www.afedonline.org للح�ضول على التعرفة الخا�ضة

ملحظة: ر�صم الت�صجيل ي�صمل ح�صور جميع الجل�صات، الح�صول على التقارير

والمن�صورات وكافة المواد المتعّلقة بالموؤتمر، الوجبات الخفيفة خالل ال�صتراحات.

ل ي�صمل ر�صم الت�صجيل م�صاريف ال�صفر والإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�ضاب المنتدى:

اأو بوا�صطة �صيك م�صرفي باإ�صم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأو بوا�صطة بطاقة الئتمان

الرجاء االإ�ضارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز
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بريوت ـ »البيئة والتنمية«

والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  يحلل 

البلدان  يف  اال�ستدامة  خيارات   2012 ل�سنة  )اأفد( 

العربية، على اأ�سا�س م�سح للموارد املتجددة املتوافرة )القدرة 

احليوية( واال�ستهالك )الب�سمة االإيكولوجية(.

البيئية  الب�سمة  �سبكة  املنتدى  كلف  للتحليل،  وكقاعدة 

اأطل�س  اإنتاج  املجال،  هذا  يف  الرائدة   ،)GFN( العاملية 

البلدان  يف  املوارد  حمدوديات  ي�ستك�سف  البيئية  للب�سمة 

تغطي  للطبيعة.  التجددية  القدرة  منظور  من  العربية 

الدرا�سة الفرتة من 1961 اإىل 2008، وهي ال�سنة االأخرية التي 

تتوافر فيها البيانات. وت�سمل الدول الـ22 االأع�ساء يف جامعة 

واملنطقة  فرعية  ومناطق  منفردة  كدول  العربية،  الدول 

العربية جمتمعة، ما يتيح اإجراء مقارنات.

موؤمتر  خالل  وتو�سياته  التقرير  نتائج  تعر�س  و�سوف 

ت�سرين  نهاية   يف  بريوت  يف  �سيعقد  الذي  ال�سنوي  »اأفد« 

الثاين )نوفمرب( املقبل.

تهدف الب�سمة البيئية اإىل توفري »ك�سف م�سريف بيئي« 

م وديعتها اخلا�سة باخلدمات البيئية، 
ِّ
للمنطقة العربية، يقي

ويقارن هذه الوديعة مع م�ستوى ا�ستغاللها للغالف احليوي 

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2012

يك�سف ح�سـابات املوارد واال�ستهالك وميزان العجز البيئي 

اأطل�س الب�صمة البيئية العربية

وا�ستيعاب  املوارد  تاأمني  على  القدرة  حيث  من  العاملي، 

النفايات. ويوؤمل اأن ي�ساعد التقرير البلدان العربية يف ترويج 

�سنع  يف  اإدخالها  على  والعمل  البيئية  احل�سابات  مفهوم 

القرار.

يهدف  التقرير  اإن  �سعب  جنيب  »اأفد«  عام  اأمني  ويقول 

يحل  لن  التدهور  عالمات  جتاهل  »الأن  الوقائع  عر�س  اإىل 

بل  ح�ساب،  بيوم  االنذار  يتوخى  »ال  اأنه  وي�سيف  امل�سكلة«، 

للتنمية  بديلة  م�سارات  واإيجاد  التحديات  مواجهة  اإىل  يدعو 

�سبكة  نتائج  على  وبناء  باالأمل«.  مفعمة  اإيجابية  بروح 

الب�سمة العاملية وا�ستنتاجات تقارير »اأفد« ال�سنوية ال�سابقة، 

�سوف ُيعد املنتدى حتلياًل لي�سكل جوهر تقريره ل�سنة 2012. 

اإعداد  يف  �ساركوا  الذين  اخلرباء،  من  جمموعة  دعيت  وقد 

الذي  التحليل  هذا  يف  للم�ساهمة  ال�سابقة،  »اأفد«  تقارير 

�سيتم الحقًا جمعه وحتريره احرتافيًا يف قطعة موحدة.

املوا�سيع والر�سائل الرئي�سية يف تقرير »اأفد« ل�سنة 2012 

جملة  تطرح  العربية  البلدان  يف  اال�ستدامة  خيارات  حول 

ت�ساوؤالت، منها:

املنطقة  اأو  مبفرده،  عربي  بلد  اأي  ا�ستطاعة  يف  هل   .1

يكون  اأن  الفرعية،  مناطقها  من  اأي  اأو  كمجموعة،  العربية 

مكتفيًا بالغذاء واملاء، وباأي كلفة؟ وما هي البدائل؟
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املوارد،  تنمية  اال�ستدامة:  حتقيق  اإىل  ال�سبيل  كيف   .4

كفاءة املوارد، م�سارات بديلة يف التنمية؟

5. هل هناك فوائد للتعاون االإقليمي من اأجل اال�ستدامة، 

يف جماالت اإنتاج الغذاء والطاقة واالأبحاث والتنمية؟

)مايو(  واأيار  )اأبريل(  ني�سان  يف  »اأفد«  عقد  وقد 

وعّمان،  وبريوت  القاهرة  يف  اإقليمية  ت�ساورية  اجتماعات 

فر�سة  االجتماعات  وكانت  للتقرير.  االأولية  النتائج  لبحث 

جمموعة  مع  اأبحاثهم  نتائج  ملناق�سة  وحمرريه  التقرير  ملوؤلفي 

من اخلرباء.

نتائج رئي�سية مل�سح الب�سمة البيئية العربية

تعترب نتائج م�سح الب�سمة البيئية يف املنطقة العربية حا�سمة 

لفهم االإيجابيات وال�سلبيات. ويف ما ياأتي اأبرز النتائج االأولية 

التي تو�سل اإليها التقرير:

 78 العربية  املنطقة  يف  للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  زاد   •
عاملي  هكتار   1.2 من  و2008،   1961 العامني  بني  املئة  يف 

اإىل 2.1 هكتار عاملي للفرد.

لذلك  الفرتة،  هذه  خالل  املئة  يف   250 ال�سكان  عدد  زاد   •
من  باأكرث  االإجمالية  االإقليمية  البيئية  الب�سمة  ازدادت 

500 يف املئة.

على  املحلي  والطلب  العر�س  بني  خطري  توازن  عدم  حالة 

امل�ستقبل.  يف  والرفاه  النمو  يعوق  حد  اإىل  البيئية  اخلدمات 

وعامة  القرار  �سناع  ت�سجيع  اإىل  »اأفد«  تقرير  يهدف  لذلك 

ممار�ساتهم  يف  البيئية  احل�سابات  اإدخال  على  النا�س 

يف  تناف�سية  ميزة  على  املنطقة  حتافظ  بحيث  اليومية، 

امل�ستقبل.

املوؤمتر  يف  للتقرير  النهائية  النتائج  عن  االإعالن  يتم 

يف  يعقد  الذي  والتنمية،  للبيئة  العربي  للمنتدى  ال�سنوي 

بريوت يف 29 ـ 30 ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2012، مب�ساركة 

هيئة  طليعتها  يف  والدولية،  العربية  الهيئات  من  كبري  عدد 

يف  ي�سارك  كما  ر�سميًا.  املوؤمتر  ترعى  التي  اأبوظبي  ـ  البيئة 

االأعمال  وقادة  امل�سوؤولني  كبار  من   500 من  اأكرث  املوؤمتر 

روما  نادي  رئي�س  الرئي�سيني  املتحدثني  وبني  والباحثني، 

اآ�سوك خو�سال واملديرة العامة لالحتاد الدويل ل�سون الطبيعة 

جوليا لوفيفر.

ويخ�س�س املوؤمتر جل�سة حول تغرّي املناخ، للم�ساهمة يف 

العاملية  املناخ  تغرّي  قمة  يف  موحد  عربي  موقف  اإىل  الو�سول 

اأيام.  باأربعة  املوؤمتر  بعد  الدوحة،  يف  ال�سنة  هذه  تعقد  التي 

يف  »اأفد«  موؤمتر  يف  �سي�ساركون  القادة  بع�س  اأن  وعلم 

■ بريوت يف طريقهم اإىل قمة الدوحة. 

الر�سم البياين )فوق(

معدل الب�سمة االيكولوجية 

للفرد يف الدول العربية 

جمتمعة )22 دولة اأع�ساء 

يف جامعة الدول العربية( 

بني عامي 1961 و2008، وفق 

وجهة ا�ستعماالت االأرا�سي.

اأعلى معدل للزيادة خالل 

تلك الفرتة كان يف انبعاثات 

الكربون

االأرا�سي املبنيةالغاباتم�سائد االأ�سماكاملراعياالأرا�سي الزراعية الكربون

النتئاج  ما  املوارد؟  على  ال�سكانية  العوامل  اأثر  هو  ما   .2

يف  العاملني  الوافدين  العمال  ن�سبة  ارتفاع  من  املتوقعة 

هل  التقرير  ويت�ساءل  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  بلدان 

من  املتزايدة  االأعداد  ال�ستيعاب  مهّياأة  االيكولوجية  النظم 

ما  املئة؟  يف   90 اإىل  ن�سبتهم  ت�سل  الذين  الوافدين  املقيمني 

هي حدود النمو؟

والكفاءة  الطلب  واإدارة  امل�ستدامة  الطاقة  تكون  هل   .3

لتخفي�س  فعالة  ا�سرتاتيجية  املتجددة  الطاقة  وم�سادر 

حتلية  مثل  التقليدية،  غري  املوارد  وت�سخري  البيئية  الب�سمة 

املياه املاحلة، وما عالقة الطاقة باملياه والغذاء؟

بني 1961 و2008، انخف�ست القدرة احليوية املتاحة للفرد   •
اإىل  يف املنطقة العربية 60 يف املئة، من 2.2 هكتار عاملي 

0.9 هكتار عاملي للفرد.

ت�ساهم اأربع دول باأكرث من 50 يف املئة من الب�سمة البيئية   •
 ،)%14( ال�سعودية   ،)%22( م�سر  العربية:  املنطقة  يف 

االإمارات )10%(، ال�سودان )%9(.

يف  احليوية  القدرة  من  املئة  يف   50 نحو  دولتان  توفر   •
املنطقة العربية: ال�سودان )32%( وم�سر )%17(.

كانت املنطقة منذ 1979 يف حالة عجز يف القدرة احليوية،   •
يتجاوز  االإيكولوجية  اخلدمات  على  طلبها  اأن  بحيث 

هذا  على  احلفاظ  اأجل  ومن  متزايد.  ب�سكل  العر�س 

من  بيئية  خدمات  ا�سترياد  ال�سروري  من  كان  الو�سع، 

خارج حدود املنطقة.

املنطقة  اأن  اإىل  بو�سوح  النتائج  وت�سري 

العربية تقرتب �سريعًا من 
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نادر النقيب

�سكني   
ّ

حي تطوير  م�سروع  هو  اإ�س«  »دي�سرتكت 

يف بريوت، ي�ستخدم مبادئ التخطيط والت�سميم 

اخل�سراء يف العمارة واملواد والنقل وا�ستهالك الطاقة واملاء. 

اإّن املجّمعات  القائلة  الفر�سّية  اإىل   
ّ

وي�ستند تطوير هذا احلي

م�ستوى  وزّوارها  ل�سكانها  توّفر  بيئيًا  امل�ستدامة  ال�سكنّية 

حياة و�سّحة اأف�سل. ويجعل هذا امل�سروع لبنان خام�س دولة 

يف العامل موؤّهلة ل�سهادة القيادة يف جمال الطاقة والت�سميم 

البيئي )LEED( بتطبيقها على تطوير حي بكامله واعتماد 

و�سيكون  احلياة.  دورة  مدى  على  اخل�سراء  احلياة  مبادئ 

 م�ستدام يف لبنان والعامل العربي 
ّ

»دي�سرتكت اإ�س« اأّول حي

.LEED ط وفقًا لنظام وحو�س البحر املتو�سّ

التطّور  اأ�س�س  متكامل،  ب�سكل  امل�سروع،  هذا  يجمع 

الذكية.  والتنمية  اخل�سراء  والعمارة  احلديث  احل�سري 

وقد روعي يف اختيار موقعه اأن يكون قريبًا جدًا من مرافق 

واملتاجر  املدار�س  مثل  االأ�سا�سية  االجتماعية  اخلدمات 

العامة،  واملوا�سالت  الرتفيه  ومرافق  العبادة  واأماكن 

بحيث ميكن الو�سول اإىل هذه االأماكن �سريًا على القدمني 

تخفيف  يف  ي�ساهم  ما  وهذا  هوائية،  دراجة  بوا�سطة  اأو 

الب�سمة الكربونية لو�سائل املوا�سالت.

كما  خ�سراء،   
ّ

احلي لهذا  التحتّية  البنى  �ستكون 

عالية  كفاءة  ذات  اأنظمة  ال�سوارع  اإ�ساءة  يف  �سُت�ستخدم 

ال�سرف  مياه  معاجلة  ر 
ّ
املقر ومن  الطاقة.  ا�ستهالك  يف 

مياه  من  جزء  وجمع  باالأ�سجار  الداخلية  الطرق  وتظليل 

باالأ�سجار  امل�ساة  مناطق  جوانب  تزين  و�سوف  االأمطار. 

ال�سكان  اإقبال  يزيد  مّما  اخل�سراء،  وامل�ساحات  واجلنبات 

والزوار على املرور يف تلك املناطق �سريًا اأو على دراجاتهم 

للو�سول اإىل املقهى اأو �سالة االألعاب الريا�سية اأو املدر�سة 

املركز االجتماعي. و�ستتوافر م�سارات ومواقف خا�سة  اأو 

االأف�سلية  ُتعطى  ال�سيارات،  مواقف  ويف  بالدراجات. 

و�سرُياعى  والكهربائية.  )هايربيد(  الهجينة  لل�سيارات 

�سيكون  باخت�سار،  خ�سراء.  جميعًا  املباين  �سطوح  جعل 

االأخ�سر  احل�سري  للتطوير  مثااًل  اإ�س«  »دي�سرتكت   
ّ

حي

يف بريوت.

بالتعاون  اإ�س«  »دي�سرتكت  تطوير  �سركات  تعمل 

لدمج  امل�ستدامة،  التنمية  يف  م�ست�سارين  مع  الوثيق 

املكّونات والعنا�سر املالئمة للبيئة يف كل مراحل امل�سروع. 

لتقليل  خ�سراء،  �سطوح  االأبنية  جلميع  �ستكون  لذا 

امت�سا�س  عن  الناجمة  احل�سرية«  االحرتار  »ُجُزر  اأثر 

يف  واالأ�سفلت  البنايات  �سطوح  يف  واحتجازها  احلرارة 

م�ستدامة  م�سادر  من  اأخ�ساب  ا�ستخدام   
ّ

و�سيتم املدن. 

اأول حي م�ستدام يف العامل العربي وحو�ض 

املتو�سط وفقًا لنظام LEED يجمع ب�سكل 

متكامل اأ�س�ض التطور احل�سري احلديث 

والعمارة اخل�سراء والتنمية الذكية

 District S
حّي اأخ�صر 

يف و�صط 

بريوت

نادر النقيب من موؤ�س�سي

�سركة G يف لبنان.
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�سمري طرابل�سي

مبادرة  اأول  هو  اخل�سراء  الأبنية  لتقومي  »اأرز«  نظام 

ويتوىل  عاملي،  م�ستوى  ذات  اخل�سراء  للأبنية  لبنانية 

اخل�سراء.  للأبنية  لبنان  جمل�س  �سهاداته  منح 

البناء  ممار�سات  تنمية  يف  للم�ساهمة  النظام  اأن�سئ 

التقييم  على  الرتكيز  مع  وتبّنيها،  لبنان  يف  امل�ستدامة 

البيئي ونظام ت�سنيف الأبنية التجارية. ومت تطويره 

موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  اخل�سراء،  للأبنية  لبنان  جمل�س  يف  اللبنانية  باخلربات 

التمويل الدولية التابعة ملجموعة البنك الدويل.

انقطاع  ا�ستمرار  يف  املتمثلة  ال�سلبية  الأو�ساع  اأرز  نظام  لإن�ساء  الدافع  كان 

الكهرباء وارتفاع اأ�سعار الطاقة وعدم توافر موارد اأخرى مثل املاء. والهدف منه رفع 

اأق�سى حّد  اإىل  م�ستويات الكفاءة الت�سغيلية وتخفي�س التاأثريات ال�سلبية البيئية 

اإنه نظام لت�سنيف الأداء الت�سغيلي للأبنية القائمة يف لبنان. ول �سّك يف  ممكن. 

اأن اأ�سحاب الأملك ومديريها ميكن اأن يخف�سوا تكاليف ت�سغيل اأبنيتهم مع زيادة 

اإنتاجية اإ�سغالها بطرق ملئمة للبيئة.

 ،2011 )يونيو(  حزيران  يف  والت�سنيف  التقومي  اأداة  باإطلق  الحتفال  قبيل 

نّظم جمل�س لبنان للأبنية اخل�سراء دورات تدريبية، ومّت تاأهيل املر�سحني الذين 

ا�ستوفوا املتطّلبات. وخرباء التقومي مهنيون ذوو خربة يف �سناعة البناء ومعرفة 

اأكيدة بعمليات اإ�سدار �سهادات نظام اأرز.

�سهادة  على  للح�سول  طلبًا  ل  �سجَّ من  اأول  بريوت  يف  املهند�سني  نقابة  كانت 

تقومي بح�سب نظام اأرز ملبنى مقّرها الرئي�سي. ويعمل مالكون اآخرون معروفون 

على اإعداد الوثائق املطلوبة لعملية التقومي. وقد بات اأ�سحاب الأبنية على اقتناع 

باأن الأبنية امل�سّنفة احلائزة على �سهادات تقومي تكون ذات معّدلت اإ�سغال اأعلى 

الأداة، ي�ستطيع م�سوؤولو  اأف�سل وترتفع قيمتها. وبا�ستخدام هذه  اإيجار  وبدلت 

عند  اخليارات  من  مزيداً  اأمامهم  ويجدون  ال�ستدامة،  على  الرتكيز  البناء  اأعمال 

اأف�سل املمار�سات، كما تتاح لهم فر�سة  اأو تطبيق  درا�سة التح�سينات الراأ�سمالية 

معايرة وقيا�س فوائد خمتلف اخل�سائ�س والإجراءات يف البناء.

ت�سفر اإجراءات التقومي عن تقرير اإلكرتوين اآيل، ي�ساهم يف تقييم فر�س ال�ستفادة 

من وفورات الطاقة وتخفي�س التاأثريات البيئية وتكامل الأهداف العامة واملمار�سات 

والتوفري يف تكاليف ال�سيانة.

ال�سلوك  قواعد  مدّونة  على  التوقيع  امُلجازين  التقومي  خرباء  على  يتوّجب 

اخلا�سة بنظام اأرز لتقومي الأبنية اخل�سراء. وُيطلب منهم التقّيد مب�سمونها، مع 

عدم جواز اأي ت�سارب يف امل�سالح �سواء اأكان ظاهراً اأم خفيًا. اأما املالكون فباإمكانهم 

البّت  وينبغي  التاأهيل.  متطّلبات  بع�س  من  حرمانهم  حال  يف  باعرتا�س  التقّدم 

مبثل تلك املتطلبات �سمن مهلة حمّددة.

اأداءها  ويراقب  اخل�سراء  الأبنية  لتقومي  اأرز  نظام  وحدة  اأعمال  على  ي�سرف 

اأن ينجم عن  ويوؤمل  لبنان.  البناء يف  بارزة يف �سناعة  ي�سّم جهات  اأمناء  جمل�س 

تاأكيدات  تدعم  ثابتة  معلومات  توفري  منها  فوائد،  جملة  هذا  الت�سنيف  نظام 

اأ�سا�سية حول  الإنتاجية وتخفي�س كلفة الطاقة والب�سمة البيئية، واإعداد بيانات 

ا�ستهلك الطاقة واملاء حاليًا يف جميع الأبنية يف لبنان. و�سُتتاح للمالكني و�سيلة 

لدرا�سة اإمكانات التمويل بفوائد متدنية والبحث عن منح متويلية وال�ستفادة من 

احلوافز امُلتاحة التي توّفرها امل�سارف اللبنانية.

الدكتور �سمري طرابل�سي رئي�س جمل�س لبنان للأبنية اخل�رضاء.

نظام اأرز لتقومي االأبنية اخل�سراء

يف اأعمال االإن�ساء، ومواد بناء ذات عنا�سر اأعيد تدويرها. 

باملقارنة  املئة  يف   30 بنحو  اأقّل  الطاقة  ا�ستهالك  و�سيكون 

التقليدية،  بالطرق  تطويرها  جرى  م�سابهة  اأحياء  مع 

نظم  يف  الفعالية  بالغة  تقنيات  ال�ستخدام  نتيجًة  وذلك 

املالئمة  العازلة  واملواد  الهواء  وتكييف  والتهوئة  التدفئة 

الهواء  مكّيفات  يف  و�ست�ستخدم  املباين.  توجيه  واأ�ساليب 

متطورة  فلرتات  �ست�ستخدم  كما  للبيئة.  �سديقة  غازات 

املركبات  من  منخف�س  حمتوى  ذات  ودهانات  للهواء 

داخل  الهواء  جودة  ت�سمن   ،)VOC( املتطايرة  الع�سوية 

املباين.

النهار  �سوء  ا�ستيعاب  تقنيات  املباين  ت�سميم  ويراعي 

ا�ستخدام  وتقليل  ممكن  حّد  اأق�سى  اإىل  االنتاجية  لزيادة 

االإنارة اال�سطناعّية. وت�سمن اأحدث جتهيزات االقت�ساد 

تقريبًا.  املئة  يف   40 بن�سبة  ا�ستهالكها  خف�س  املياه  يف 

و�سيوؤدي اعتماد فرز النفايات يف امل�سدر اإىل حتويل نحو 

70 يف املئة من النفايات الناجتة بعيدًا عن املطامر.

يكافح  اأن  منفردًا  اإ�س«  »دي�سرتكت  مل�سروع  ميكن  ال 

حماية  يف  ي�ساهم  اأن  ميكنه  ولكن  املناخي،  التغيري 

م�ساريع  حذوه  حتذو  اأن  اأمل  على  وبيئتها،  بريوت  تراث 

على  لتحافظ  م�سابهة  مبادرات  من  تنطلق  عديدة  اأخرى 

■ البيئة... اأو ما تبّقى منها. 
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هدية مع كل تقرير: فيلم وثائقي عن مو�شوع التقرير

االقت�شاد االأخ�شر يف عامل عربي متغّيـر )2011(

فـي  الأخ�ضر  القت�ضاد  اإىل  التحول  حول  وخمت�ص  م�ضتقل  �ضامل  تقرير 

والقت�ضادي  الجتماعي  للتطور  متنوعة  خيارات  يطرح  العربية،  البلدان 

مع احلفاظ على التوازن الطبيعي وا�ضتدامة املوارد. يغطي التقرير، الذي 

املياه،  الطاقة،  قطاعات:  ثمانية  خبري،  مئة  من  اأكرث  اإعداده  يف  �ضارك 

والعمارة،  املدن  النفايات،  ادارة  ال�ضناعة،  واملوا�ضالت،  النقل  الزراعة، 

ال�ضياحة.

املياه: اإدارة م�شتدامة ملورد متناق�ص )2010(

امل�ضتدامة  الدارة  حول  النقا�ص  يف  للم�ضاهمة  التقرير  هذا  ت�ضميم  مت 

املنطقة  يف  للمياه  نقديًا  فهمًا  يوفر  وهو  العربي.  العامل  يف  املائية  للموارد 

التقرير  ينبغي.  مما  اأكرث  طبيعته  يف  اكادمييًا  اأو  تقنيًا  يكون  اأن  دون  من 

يف  م�ضتدام  مائي  قطاع  لتطوير  والدارة  ال�ضيا�ضات  يف  ا�ضالحات  يقدم 

على  حتتوي  حالت،  درا�ضات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  ويتم  العربية.  البلدان 

ق�ض�ص جناح وف�ضل، لتعميم الفائدة. �ضاهم هذا  التقرير  يف فتح حوار حول 

اىل  و�ضوًل  موؤ�ض�ضاتية،   ا�ضالحات  اجراء  على  والتحفيز  املياه  م�ضتقبل 

اتخاذ اإجراءات فاعلة لو�ضع �ضيا�ضات مائية م�ضتدامة يف البلدان العربية.

اأثر تغّيـر املناخ على البلدان العربية )2009(

الأعمال  وقطاع  للحكومات  موثوقة  معلومات  التقرير  هذا  يوفر 

العربية،  الدول  على  املناخ  تغريرّ  اآثار  حول  عامة  واجلمهور  والكادمييني 

مع  العربي  التعامل  م�ضتوى  ويحلل  التحدي.  ملواجهة  املتاحة  وال�ضبل 

وهو  املناخية.  التغريات  اآثار  مع  ف  التكيرّ تدابري  لتخاذ  العاجل  التحدي 

ي�ضتخدم اآخر ما تو�ضلت اليه الأبحاث العلمية لي�ضف مواطن ال�ضعف يف 

حماولة  ويف  الن�ضان.  على  هذا  واأثر  املناخ،  تغريرّ  جتاه  الطبيعية  الأنظمة 

املتاحة  اخليارات  التقرير  يبحث  منا�ضبة،  �ضيا�ضات  تطوير  يف  للم�ضاعدة 

بعد  ملا  دويل  اطار  على  لالتفاق  اجلارية  املفاو�ضات  يف  العربية  للدول 

بروتوكول كيوتو.

البيئة العربية: حتديات امل�شتقبل )2008(

البيئة  حول  وم�ضتقل  �ضامل  تقرير  العام  النقا�ص  قيد  يو�ضع  الأوىل  للمرة 

العربية. ا�ضتنادًا اإىل اأحدث املعلومات املتوافرة. لكنه يذهب اأبعد من هـذا 

التنمية امل�ضتدامة،  اأهداف  اإذًا، يجري تقييمًا للتقدم احلا�ضل يف حتقيق 

ويحلل ال�ضيا�ضات الراهنة متفح�ضًا فعالية امل�ضاهمات العربية يف امل�ضاعي 

وحلوًل  بديلة  �ضيا�ضات  التقرير  يقرتح  املح�ضلة،  ويف  الدولية.  البيئية 

عملية لال�ضالح.

English Edition

English Edition

English Edition

English Edition
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الطبعة العربية
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تقرير »اأفد« يف اجلامعة الأردنية والإ�سكوا

القت�ضاد الأخ�ضر يدعم التنمية ويخلق الوظائف

قّدم املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

الأخ�ضر  القت�ضاد  عن  تقريره  )اأفد( 

ا�ضت�ضافتها  ندوة  يف  عّمان،  يف 

جمعية  ونظمتها  الأردنية  اجلامعة 

جولة  �ضمن  وذلك  الأردنية،  البيئة 

ومناق�ضة  التقرير  لتقدمي  اإقليمية 

وامل�ضوؤولني  اجلمهور  مع  تو�ضياته 

ا�ضتقطبت  وقد  العربي.  العامل  يف 

قاعة  يف  عقدت  التي  عّمان،  ندوة 

يف  الأعمال  اإدارة  كلية  يف  املحا�ضرات 

الطالب  مئات  الأردنية،  اجلامعة 

وقادة  وامل�ضوؤولني  والأ�ضاتذة 

الأعمال، ومتيزت بنقا�ش حي �ضارك 

فيه احل�ضور بفعالية.

نائبة  اأّيدت  الفتتاحية،  كلمتها  يف 

هالة  الدكتورة  اجلامعة  رئي�ش 

م�ضرية  »اأفد«،  تقرير  نتائج  اخليمي 

اإىل اأهمية تقدميه يف كلية اإدارة الأعمال 

البيئية  ال�ضيا�ضات  اأن  بالذات، حيث 

ميكن  ول  العلم  على  ترتكز  اأن  يجب 

اإل عرب التدابري القت�ضادية.  تنفيذها 

الأعمال  اإدارة  كلية  عميد  اأعلن  كما 

اإ�ضافة  عن  اللوزي  مو�ضى  الدكتور 

املنهج  اإىل  الأخ�ضر  القت�ضاد  مادة 

البيئة  جمعية  رئي�ش  اأما  الدرا�ضي. 

امل�ضاحلة،  حممد  الدكتور  الأردنية 

الدرا�ضات  كلية  عميد  اأي�ضًا  وهو 

فاأعلن  الأردنية،  اجلامعة  يف  الدولية 

»اأفد«  تقرير  اعتماد  بالفعل  مت  اأنه 

كمادة قراءة اإلزامية يف الكلية.

قال  التقرير،  لنتائج  تقدميه  يف 

املنتدى:  عام  اأمني  �ضعب  جنيب 

»اأحد الأ�ضباب الرئي�ضية التي دفعت 

بالنا�ش اإىل امليادين يف البلدان العربية 

كان املطالبة بتاأمني وظائف، وتقرير 

اإىل  النتقال  اأن  بو�ضوح  ُيظهر  اأفد 

فر�ش  �ضيخلق  الأخ�ضر  القت�ضاد 

�ضّدد  كما  وم�ضتدامة«.  لئقة  عمل 

يف  تعديالت  اإجراء  اأهمية  على 

ال�ضيا�ضات العامة.

اختتمت الندوة بجل�ضة نقا�ش اأدارها 

الدكتور امل�ضاحلة و�ضارك فيها رئي�ش 

جامعة البرتاء رئي�ش الوزراء ال�ضابق 

ورئي�ش  بدران  عدنان  الدكتور 

الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية 

خالد  ال�ضابق  والبيئة  الطاقة  وزير 

دد  �ضّ وقد  �ضعب.  وجنيب  الإيراين 

الدكتور بدران يف حديثه على �ضرورة 

النتقال اإىل الطاقة املتجددة. وحتدث 

عن املثل الأردين، حيث ت�ضل فاتورة 

 5.6( دينار  باليني   4 اإىل  الطاقة 

بليون دولر(، ما ي�ضّكل ثلث الدخل 

القومي، وهي كلها طاقة م�ضتوردة. 

اأن  من  الإيراين  حتذير  على  وتعليقًا 

هدفه  حتقيق  من  يتمكن  لن  الأردن 

املتجددة،  الطاقة  من  انتاجه  بزيادة 

وهي 2 يف املئة حاليًا لت�ضل اإىل 10 يف 

املئة بحلول 2020، قال بدران اإن هذا 

الهدف يجب اأن يتحقق بحلول 2015 

بدًل من تاأجيله.

اجلل�ضة  يف  حتدث  �ضعب  وكان 

 27 الـ  الجتماع  �ضمن  الوزارية 

القت�ضادية  املتحدة  الأمم  للجنة 

)اإ�ضكوا(،  اآ�ضيا  لغرب  والجتماعية 

حول  بريوت،  يف  عقدت  التي 

التح�ضريات العربية الإقليمية ملوؤمتر 

القت�ضاد  وزير  اجلل�ضة  تراأ�ش  ريو. 

و�ضارك  املن�ضوري  �ضلطان  الماراتي 

التون�ضية  البيئة  فيها كل من وزيرة 

البيئة  ووزير  زّياين  البّنا  مامّية 

�ضفية.  اأبو  يو�ضف  الفل�ضطيني 

م�ضامني  اجلل�ضة  يف  �ضعب  وناق�ش 

القت�ضاد الأخ�ضر املطروحة على قمة 

ريو، وقدم تو�ضيات املنتدى لتوحيد 

موقف البلدان العربية قبل قمة ريو 

وتهيئة الطريق مل�ضاركة فّعالة.

جل�سة الإ�سكوا: اأبو �سفية، املن�سوري، مديرة اجلل�سة وفاء حمزة، البنا، �سعب ندوة عّمان: )من اليمني( �سعب، امل�ساحلة، بدران، الإيراين

اأفد يف موؤمتر القت�ضاد الأخ�ضر املتو�ضطي يف مر�ضيليا

عقد مركز التكامل املتو�سطي )CMI( التابع للبنك الدويل موؤمترًا يف مقره مبر�سيليا يف جنوب فرن�سا، ملناق�سة تقريره  ل�سنة 

اأكرث من 150 م�سرتكًا ميثلون قطاعات متعددة من  اأخ�سر يف البلدان املتو�سطية«. ح�سر االجتماع  2012 بعنوان »نحو منو 

26 بلدًا، مبا يف ذلك وزراء وقادة القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين، و�سارك يف تنظيمه مكتب التعاون االقت�سادي ملنطقة البحر 

املتو�سط وال�سرق االأو�سط )OCEMO(. وُعر�ص فيلم »اأفد« الوثائقي »التغيري االأخ�سر« يف اجلل�سة االفتتاحية، وقدم االأمني 

العام جنيب �سعب النتائج الرئي�سية والتو�سيات التي اأوردها تقرير »اأفد« ال�سنوي »االقت�ساد االأخ�سر يف عامل عربي متغري«. 

الرائد حول االقت�ساد االأخ�سر �سكل  اأفد  اأن »تقرير  البنك الدويل جيل بيبيان واملوؤلفون  البيئي االأعلى يف  واأكد االخت�سا�سي 

م�سدرًا رئي�سيًا للتقرير املتو�سطي«. ومت بحث اتفاقيات التعاون بني »اأفد« و�سركاء اإقليميني للم�ساعدة يف تنفيذ التو�سيات 

على م�ستوى متو�سطي وا�سع، اعتمادًا على عمل »اأفد« بهذا اخل�سو�ص. �ضعب مقدمًا تقرير »اأفد«
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والثقافة  والعلوم  للرتبية  ال�ضالمية  واملنظمة  الدويل  البنك  عقد 

للرياديني  املائية  البتكارات  حول  بريوت  يف  ندوة   )ISESCO(

ال�ضباب. فقدم اثنا ع�ضر رياديًا »اأخ�ضر« من منطقة ال�ضرق الأو�ضط 

الأبنية  �ضطوح  زراعة  من  ترتاوح  التي  م�ضاريعهم،  اأفريقيا  و�ضمال 

والري  املغرب  يف  )بيوغاز(  احليوي  الغاز  ها�ضمات  اىل  القاهرة  يف 

تقييم  يف  »اأفد«  و�ضارك  الأردن.  يف  التكثيف«  »�ضندوق  بوا�ضطة 

يف  املياه  حول  الأخرية«  »القطرة  الوثائقي  فيلمه  وُعر�ش  امل�ضاريع، 

البلدان العربية ومتت مناق�ضته.

هيئة البيئة ـ اأبوظبي  »اأفد« يف ندوة البتكارات املائية لل�ضباب

حتدد ثالث اأولويات لعملها

اأبوظبي  ـ  البيئة  هيئة  حددت 

�ضمن ا�ضرتاتيجيتها اجلديدة ثالث 

عليها،  �ضرتكز  رئي�ضية  اأولويات 

مبنا�ضية  اأبوظبي  يف  اأقيم  حفل  يف 

مرور 15 عامًا على اإن�ضائها.

اأمني  املبارك،  رزان خليفة  وقالت 

اأن نبني  »اأوًل، يجب  الهيئة:  عام 

يف  حققناه  الذي  النجاح  على 

من  الهواء،  جودة  مراقبة  جمال 

ر�ضد  �ضبكة  نطاق  تو�ضيع  خالل 

لتغطي  الهواء  نوعية  ومراقبة 

خمتلف  يف  جديدة  مناطق 

وربطها  اأبوظبي،  اإمارة  اأنحاء 

واإتاحة  الأخرى،  الإمارات  مع 

على  الهواء  نوعية  حول  البيانات 

�ضبكة النرتنت لت�ضهيل احل�ضول 

تنفيذ  يف  �ضن�ضتمر  ثانيًا،  عليها. 

نوعية  ور�ضد  ملراقبة  برناجمنا 

البحر، وو�ضع نظام مراقبة  مياه 

فعال ل�ضمان حتقيق بيئة بحرية 

متامًا  خالية  وم�ضتدامة  �ضحية 

التلوث وامل�ضاهمة يف احلفاظ  من 

وثالثًا،  �ضواحلنا.  �ضالمة  على 

اإمارة  يف  البيولوجي  التنوع  ر�ضد 

الذي �ضي�ضاهم يف تقييم   اأبوظبي 

البيولوجي  للتنوع  احلايل  الو�ضع 

اأنظمة  فعالية  ومدى  الربي 

من  املزيد  واإيجاد  املطبقة  الدارة 

الأنظمة البيئية الفعالة«.

هيئة البيئة ـ  اأبوظبي ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

حتت  للبرتول  قطر  نظمت 

�ضالح  بن  حممد  الدكتور  رعاية 

وال�ضناعة  الطاقة  وزير  ال�ضادة، 

ال�ضركة،  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

مركز  يف  للبيئة  ال�ضنوي  مهرجانها 

�ضلطان  وقال  للمعار�ش.  الدوحة 

العالقات  اإدارة  مدير  العبدالـله، 

اإن  ال�ضركة،  يف  والت�ضال  العامة 

ال�ضنة  هذه  حمل  البيئة  مهرجان 

كل  م�ضوؤولية  »البيئة  �ضعار 

جمموعة  فيه  وقدمت  �ضخ�ش« 

اأبرزت  التي  اجلديدة  العرو�ش  من 

التي  البيئية  والأن�ضطة  الربامج 

و�ضركات  للبرتول  قطر  تنفذها 

وموؤ�ض�ضات اأخرى.

تعد  للبرتول  قطر  �ضركة  اأن  ويذكر 

التنمية  حول  �ضاماًل  �ضنويًا  تقريراً 

قطر،  يف  الطاقة  قطاع  يف  امل�ضتدامة 

ومن املنتظر �ضدور التقرير اجلديد 

يف ت�ضرين الثاين )نوفمرب( املقبل.

قطر للبرتول تنظم مهرجان البيئة

مذكرة تفاهم بني بنك البحر املتو�ضط وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي

التحديات  حول  التوعية  ن�سر  بهدف 

املتو�سط  البحر  بنك  وّقع  البيئية، 

مذكرة  االإمنائي  املتحدة  االأمم  وبرنامج 

الريف  تنمية  اإطار  يف  لل�سراكة  تفاهم 

اأن�سطة  عّدة  املذكرة  تت�سّمن  امل�ستدامة. 

الهدف  حتقيق  خانة  يف  تقع  بيئية 

للألفية  االإمنائية  االأهداف  من  ال�سابع 

تنفيذ  وت�سمل  البيئية.  االإ�ستدامة  وهو 

ون�سر  منوذجية،  بيئية  قرية  م�سروع 

ا�ستهلك  كفاءة  وترويج  توعية،  حملت 

الطاقة والطاقة املتجددة. 

م�ساعد  �سهاب،  اإدغار  احلفل  ا�ستهّل 

املتحدة  االأمم  لربنامج  املقيم  املمثل 

خلل  »من  فيها:  قال  بكلمة  االإمنائي، 

ال�سراكة مع بنك البحر املتو�سط �سننتقل 

مرحلة  اإىل  التوعية  ن�سر  مرحلة  من 

التطبيق. ومن اأهّم االأن�سطة التي تندرج 

النموذجية،  القرية  م�سروع  املذكرة  يف 

للبيئة  �سديقة  منازل  بناء  �سيتّم  حيث 

بهدف تخفي�ص كلفة الكهرباء وتقلي�ص 

ا�ستعمال املياه«. 

امل�ساريع  عن  امل�سوؤول  براج،  ندمي  وعّدد 

التي  املبادرات  املتو�سط،  البحر  بنك  يف 

اأن  اآمًل   ،2009 العام  منذ  البنك  نفذها 

ملتابعة  للم�سرف  فر�سة  االتفاق  يكون 

م�سريته نحو بيئة اأف�سل. 

احلملت  عر�ص  مّت  احلفل،  خلل 

االإعلنية البيئية التي اأطلقها كل من بنك 

والبيئة  الطاقة  وبرنامج  املتو�سط  البحر 

يف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

بنك البحر املتو�سط ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

قطر للبرتول ع�سو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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حمطة مراقبة 

الطيور املهاجرة 

يف العقبة

حلماية  امللكية  اجلمعية  وقعت 

الطبيعة و�ضلطة منطقة العقبة 

اتفاقية  اخلا�ضة  القت�ضادية 

حمطة  واإدارة  لتطوير  تعاون 

يف  املهاجرة  الطيور  مراقبة 

على  التفاقية  وتن�ش  العقبة. 

تفوي�ش اجلمعية بتطوير واإدارة 

مهمة  منطقة  كونها  املحطة، 

املهاجرة واملقيمة،  بيئيًا للطيور 

لها  برنامج  تطوير  اىل  اإ�ضافة 

كمق�ضد لل�ضياحة البيئية.

الإدارة  م�ضروع  مدير  وقال 

طارق  اجلمعية  يف  املتكاملة 

املنطقة  تطور  اإن  الهوى  اأبو 

يف  املياه  تنقية  ملحطة  املحاذية 

ات�ضاع  عن  جنم  العقبة  مدينة 

امل�ضاحات اخل�ضراء ب�ضبب وفرة 

املفتوحة.  والربك  املعاجلة  املياه 

ملئات  جذب  نقطة  �ضكلت  فهي 

املهاجرة  الطيور  من  الآلف 

خالل مو�ضمي الربيع واخلريف، 

خريطة  على  و�ضعها  الذي  الأمر 

املواقع املهمة لهجرة الطيور على 

م�ضتوى العامل بح�ضب ت�ضنيف 

موؤ�ض�ضة الطيور العاملية.

املحطة  املنطقة  هذه  وتعد 

وتزودها  الطيور  لراحة  الأوىل 

الربيع  مو�ضم  خالل  بالغذاء 

بعد عبور �ضحراء �ضيناء قدومًا 

الأخرية  واملحطة  اأفريقيا،  من 

اإىل  العبور  قبل  اخلريف  خالل 

وقد  اأوروبا.  من  قدومًا  �ضيناء 

نوع   200 من  اأكرث  ت�ضجيل  مت 

املنطقة  يف  املهاجرة  الطيور  من 

التي ل تزيد م�ضاحتها على 500 

دومن.

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�سو 

يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

فيليب�ش  �ضركة  �ضاركت 

العربية  »القمة  يف  لالإلكرتونيات 

يف  اأقيمت  التي  امل�ضتقبل«  مُلدن 

يومي  الدوحة،  القطرية  العا�ضمة 

وقدمت  )اأبريل(،  ني�ضان  و24   23

»املدن  بعنوان  نقا�ش  جل�ضة 

الطاقة  فاعلية  حتقيق  الذكية: 

وال�ضتدامة«، غطت حلول الإ�ضاءة 

اأف�ضل  لتوفري  الذكية  الديناميكية 

العمر  ناحية  من  للطرق،  اإ�ضاءة 

ا�ضتهالك  وفاعلية  الت�ضغيلي، 

النفقات  وتقلي�ش  الطاقة، 

الت�ضغيلية.

مدير  �ضريفيني،  باولو  وقال 

يف  لالإ�ضاءة  فيليب�ش  عام 

»تتغري  وتركيا:  الأو�ضط  ال�ضرق 

والطرق  ال�ضوارع  ديناميكيات 

ب�ضكل  املدن  يف  ال�ضريعة  والطرق 

املرورية  لالزدحامات  نتيجة  دائم، 

املناخية.  والتغريات  واحلوادث 

على  لالإ�ضاءة  فيليب�ش  وتقوم 

حلول  بتوفري  قرن،  نحو  امتداد 

ما  لل�ضوارع،  اخلارجية  الإ�ضاءة 

يجعلنا ندرك ب�ضكل تام املتطلبات 

والتحديات والإحتمالت املتغرية يف 

جمال الإ�ضاءة اخلارجية«.

واأ�ضاف �ضريفيني : »يف هذه الأيام، 

تعاين الإدارات البلدية من انخفا�ش 

ال�ضيانة  نفقات  واإرتفاع  امليزانيات 

لزيادة  املتنامية  وال�ضغوط 

والتوجهات  ال�ضتدامة  م�ضتويات 

التوجه  مثل  التغري،  ال�ضريعة 

الكهرباء  �ضبكات  ا�ضتخدام  نحو 

قمنا  لذلك،  واإ�ضتجابة  الذكية. 

فيليب�ش  من  متكامل  حل  بتطوير 

املدينة  اأو   IntelligentCity با�ضم 

الذكية«.

من   IntelligentCity حل  ويعَد 

مبتكرات  اأحدث  من  »فيليب�ش« 

تطوراً.  واأكرثها  ال�ضوارع  اإ�ضاءة 

التقنيات،  فهو يدمج بني خمتلف 

اأنظمة  اإىل  الإ�ضاءة  معدات  من 

نظام  لتوفري  الذكية،  التحكم 

اإدارة  �ضبل  اأرقى  يوفر  متكامل 

اإذ  للطرق.  اخلارجية  الإ�ضاءة 

اإىل  الثابتة  الإ�ضاءة  بتحويل  يقوم 

حل اإ�ضاءة ذكي، ميكنه ال�ضتجابة 

يف  املتغرية   والأحداث  للمواقف 

ال�ضوارع والطرق ال�ضريعة. 

»فيليب�ص« ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

حلول »فيليب�س« لالإ�ضاءة »الذكية« يف امُلدن 

نظمت جمعّية البيئة االأردنّية بالتعاون مع مدار�ص الر�سوان وحتت رعاية االأمرية 

ب�سمة بنت علي املوؤمتر الطلبي »بيئتي م�سوؤوليتي«. وت�سمن حفل االفتتاح كلمة 

للأمرية ب�سمة التي اأكدت اأن »امل�ستقبل �سيكون لطلبتنا يف بناء الوطن«.

املوؤمتر  خلل  وقدمت 

اأعدتها  علمّية  تقارير 

الطلب  من  جمموعة 

حول اأهم الق�سايا البيئية 

االأردن.  تواجه  التي 

لها  حلول  طرح  ومت 

ومناق�ستها مع اجلهات الر�سمية واجلمعيات واملنظمات البيئية، وذلك عن طريق قيام 

الطلب بالبحث واال�ستق�ساء والتحاور مع اجلهات امل�سوؤولة حول الق�سايا املطروحة.

والطاقة  الطاقة  بدائل  حول  الطلب  اأعدها  عمل  ورقة  الر�سوان  مدار�ص  وقدمت 

وتناول  نووي.  مفاعل  اإن�ساء  عن  الناجمة  وال�سلبيات  االإيجابيات  عر�ست  النووية، 

تقرير مدار�ص الكلية العلمية االإ�سلمية يف جبل عّمان ق�سايا املياه، يف حني قدمت 

مدار�ص النظم احلديثة ورقة حول النفايات والتدوير.

يف  العمرية  املدار�ص  وبحثت  الت�سّحر،  م�ساألة  واملعا�سرة  االأ�سالة  مدار�ص  وعر�ست 

ق�سية اإ�سافة مادة MTBE اإىل الوقود. ومن حلب يف �سورية قدمت مدار�ص االإبداع 

بحثًا حول االحتبا�ص احلراري. 

ثقتهم  موؤكدين  طرحوها،  التي  الق�سايا  الطلب  مع  احلا�سرون  امل�سوؤولون  وناق�ص 

مب�ستوى الطلب الذين �سيلتحقون باجلامعات بعد املدر�سة. 

واأثمر املوؤمتر جمموعة تو�سيات نتجت من العرو�ص واملناق�سات.

جمعّية البيئة االأردنّية ع�سو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

املوؤمتر الطالبي »بيئتي م�ضوؤوليتي«
اختتام م�ضروع 

»النحل والبيئة«

احلرجية  الرثوة  جمعية  اأقامت 

احتفاًل   )AFDC( والتنمية 

»النحل  م�ضروع  اختتام  ملنا�ضبة 

بناء  ا�ضتهدف  والبيئة«،الذي 

يف  واملعلمني  الطالب  قدرات 

املتعلقة  الأ�ضا�ضية  امليادين 

بعامل النحل وارتباطه بالطبيعة 

البيئية،  املوارد  على  واحلفاظ 

 OXFAM منظمة  مب�ضاركة 

اليطالية. 

اأعماًل  والطالب  الأ�ضاتذة  قدم 

مميزة دلت على �ضعة اطالعهم 

اإدراكهم  م�ضتوى  وارتفاع 

للق�ضايا البيئية، وب�ضكل خا�ش 

البيئي  التوازن  النحل يف  لأهمية 

والغذائي.

جمعية الرثوة احلرجية والتنمية ع�سو 

يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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�أخبار

العليان  �ضليمان  كلية  عقدت 

الأمريكية  الأعمال يف اجلامعة  لدارة 

حول  الأول  »املوؤمتر  بريوت  يف 

لقطاع  الجتماعية  امل�ضوؤولية 

الأو�ضط«،  ال�ضرق  يف  الأعمال 

�ضركات  وروؤ�ضاء  وزراء  بح�ضور 

من  اأعمال  وقادة  تنفيذيني  ومدراء 

الذي  املوؤمتر  هدف  العامل.  اأنحاء 

ة لقادة  ا�ضتمر يومني اإىل توفري من�ضّ

التحديات  لتناول  املحليني  الأعمال 

تر�ضيخ  يقدمها  التي  والفر�ش 

وتبادل  ال�ضركات،  م�ضوؤولية  مبداأ 

اجل�ضور  وبناء  والتجارب  اخلربات 

لتحقيقها ب�ضكل م�ضتدام، خا�ضة يف 

�ضوء التطورات الأخرية يف املنطقة.

قطاع  م�ضوؤولية  مبداأ  ويلحظ 

الأعمال تغيري ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات 

املقت�ضر  الطبيعي  لدورها  الكبرية 

من  الأق�ضى  احلد  حتقيق  على 

اىل دور يجرّي طرفًا من هذه  الأرباح 

العامة.  امل�ضلحة  خلدمة  الأرباح 

يف  اآخذ  تّيار  مع  املبداأ  هذا  وين�ضجم 

والأفراد  املواطنون  قوامه  الت�ضاعد 

وجمموعات امل�ضتهلكني واملنظمات 

التي  العامل،  عرب  احلكومية  غري 

واحلكومات  ال�ضركات  تطالب 

مقدراتها  من  جزء  با�ضتعمال 

واجلماعات  الأفراد  مل�ضاعدة 

الرازحني حتت �ضائقة، كما تطالبها 

ت�ضببت  التي  اأخطائها  من  بالتعلم 

بالأزمة القت�ضادية الأخرية.

تكلم  جل�ضات  �ضت  املوؤمتر  �ضمل 

فيها اأ�ضاتذة من اجلامعة وممثلون 

ل�ضركات عاملية ومعروفة من بينها 

وديلويت  اآرامك�ش 

لبنان  وبنك  وبوز 

وبنك  واملهجر 

كول  وكوكا  عوده 

ونوكيا  ون�ضتله 

 . فت �ضو و يكر ما و

وقال ح�ضني ها�ضم 

يف  التفيذي  املدير 

اإن  اأرامك�ش  �ضركة 

ل اأمل يف مواجهة حتديات امل�ضتقبل 

الأعمال،  قطاع  م�ضوؤولية  دون  من 

م�ضيفًا اأنه مع تزايد اأعداد العاطلني 

دور  �ضمن  من  ي�ضبح  العمل  عن 

جديدة  فر�ش  اإيجاد  ال�ضركات 

غندور،  رنا  وقالت  لتوظيفهم. 

ممثلة ديلويت، ان ال�ضركة ت�ضتثمر 

اأكرث فاأكرث يف م�ضاعدة املجتمع عرب 

وراأت  والتدريب.  التعليم  برامج 

اأن  كوجم�ضت،  من  فا�ضل،  هال 

اخلدمة  تدرج  اأن  يجب  ال�ضركات 

ا�ضرتاتيجياتها،  يف  الجتماعية 

مع  يبداأ  الفعلي  التغيري  اأن  م�ضيفة 

هذه اخلطوة.

اجلامعة االمريكية يف بريوت ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

موؤمتر م�ضوؤولية قطاع الأعمال يف ال�ضرق الأو�ضط

نفط الهالل: ال�ضتثمار الطاقة يوؤّمن الإمدادات ول يتحكم بالأ�ضعار

الهالل«  »نفط  ل�ضركة  تقرير  اأ�ضار 

لدى  املركزة  ال�ضتثمارات  اأن  اإىل 

اأ�ضبحت  التقليدية  الطاقة  قطاع 

كل  يف  الإمدادات  تاأمني  على  قادرة 

التحكم  عن  تعجز  لكنها  الظروف، 

نوع  حتديد  اأو  ال�ضائدة  بالأ�ضعار 

امل�ضتوردة  الدول  على  التاأثري 

يزيد  وهذا  العاملي.  والقت�ضاد 

زيادة  جدوى  حول  الت�ضاوؤلت 

يف  وال�ضتثمار  الإنتاجية  الطاقات 

وجود  نتيجة  الطلب  تراجع  حال 

وترية  تراجع  اأو  بديلة  م�ضادر 

الن�ضاط القت�ضادي ككل.

اإىل اأن »الدول املنتجة  ولفت التقرير 

على  قدراتها  تخترب  والغاز  للنفط 

الإنتاج عرب  تو�ضيع نطاق وم�ضادر 

خليط  اإىل  النووية  الطاقة  اإدخال 

الطاقة  م�ضاريع  اإىل  اإ�ضافة  الإنتاج، 

املتجددة التي تتخذ اأ�ضكاًل خمتلفة، 

متو�ضطة  اآجال  ذات  وخطط 

على  معظمها  يف  ترتكز  وطويلة، 

ال�ضعب  ومن  حكومية.  مبادرات 

هذه  جناح  على  احلكم  حاليًا 

ف�ضلها«.  اأو  وامل�ضاريع  املبادرات 

يف  يكمن  التحدي  ان  على  و�ضّدد 

وتو�ضيعه.  الإنتاج  تنويع  اأهداف 

فهل الهدف هو تلبية الطلب املحلي 

اأن هناك  اأم  والغاز،  النفط  وت�ضدير 

التقليدية  الطاقة  م�ضادر  يف  وفرة 

ا�ضتثمارها  من  بد  ول  واملتجددة 

وجود  ظل  يف  منها  وال�ضتفادة 

املنتجة  الدول  اأن  اأم  املالية،  الوفور 

ترغب يف البقاء يف ال�ضدارة خوفًا من 

نفادها لحقًا؟

نفط الهلل ع�سو يف

  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

جامعة البرتا ت�ضارك 

يف قمة الأر�س 

الربازيلية،  احلكومة  من  بدعوة 

االأر�ص  قمة  يف  البرتا  جامعة  ت�سارك 

»ريو+20« حول التنمية امل�ستدامة يف 

اإىل  بالربازيل،  جانريو  دي  ريو  مدينة 

جانب ثلثني جامعة من اأنحاء العامل. 

االجتماعية  االآثار  املوؤمتر  ويعالج 

للتنمية  واالقت�سادية  والبيئية 

املوؤمترون  و�سيتناول  امل�ستدامة. 

الغذائي،  باالأمن  تتعلق  حماور  ت�سعة 

املالية  واالأزمة  الفقر،  وحماربة 

واال�ستهلك،  االإنتاج  واأمناط  العاملية، 

الكرمي،  والعمل  والبطالة  واالبتكار، 

واملياه  امل�ستدامة،  والطاقة  والهجرة، 

واملحيطات.

وتو�سياته  املوؤمتر  نتائج  و�سرتفع 

احلكومات  روؤ�ساء  اإىل  مبا�سرة 

والدول.

ورئي�ص  البرتا  جامعة  رئي�ص  ويدير 

الدكتور  »اأفد«  اأمناء  جمل�ص 

»اقت�ساد  حول  جل�سة  بدران  عدنان 

االإنتاج  واأمناط  امل�ستدامة،  التنمية 

واال�ستهلك«. 

جامعة البرتا ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

لتنظيف  الوطنية  احلملة  الكبري«  »االزرق  جمعية  نظمت 

الرو�سة  اللبناين. انطلقت احلملة من مقابل �سخرة  ال�ساطىء 

العايل  والتعليم  الرتبية  وزارات  عن  ممثلني  ح�سور  يف 

وال�سباب والريا�سة وال�سياحة واال�سغال العامة والنقل وال�سحة 

العامة والزراعة، اإ�سافة اىل اجلي�ص وال�سليب االحمر وجمعية 

رئي�سة  األقت  بريوت.  يف  البلدي  واملجل�ص  ال�سعبي  اال�سعاف 

اىل  فيها  اأ�سارت  افتتاحية  كلمة  �ساتيل  ادري�ص  عفت  اجلمعية 

ان احلملة تنظم لل�سنة 15 بف�سل حما�سة ال�سعب اللبناين. 

وجمعيات  وجامعات  مدار�ص  تلمذة  من  متطوعون  و�سارك 

نوادي  وتولت  �ساحليًا.  موقعًا   55 على  توزعوا  وبيئية،  اأهلية 

و�سطح  البحر  قعر  تنظيف  �سيد  زوارق  وفرق  خمت�سة  غط�ص 

�سامل  بتنظيف  امل�ساركون  وقام  ال�سخرية.  واملنحدرات  املياه 

�سركة  لتتوىل  املخ�س�سة  االكيا�ص  يف  النفايات  وتو�سيب 

�سوكلني التابعة ل�سركة اأفريدا نقلها . 

جمعية حملة االزرق الكبري و اأفريدا ع�سوان يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

حملة الأزرق الكبري



ملف �شهري عن الطبيعة العربية والعاملية من جملة هللا

حزيران

يونيو 2012

بنتانال

بحر عذب

يف الربازيل 44

نزل فينان

يف حممية �ضانا الأردنية 40



كتــاب الطبيعــة

نـزل فينان البيئي

يف حممية �شانا الأردنية



فرح عطيات )عّمان( 

كوالدة الفجر ي�شق نزل فينان نهاره بني جبال 

وادي عربة ال�شاهقة التي حتيطه من اجلهات 

االأربع، لري�شم لوحة فنية اأبدعتها جماالت ال�شحراء يف 

جنوب االأردن. ت�شلب روعة املنظر الزائر لتعيده اإىل ب�شاطة 

احلياة. فال كهرباء وال هواتف نقالة وال تلفزيون يف النزل 

البيئي. ال �شيء هناك اإال احلياة الب�شيطة التي مل ت�شوهها 

يد االإن�شان، لينفرد الزائر بنف�شه وتكون املناظر الطبيعية 

ال�شاحرة موؤن�شه يف النهار والنجوم م�شدر االإ�شاءة 

اخلارجي يف ليل اجلبال ال�شوداء.

ت�شتغرق الرحلة اأربع �شاعات و�شواًل اإىل نزل فينان، 

انطالقًا من عّمان وبعد اجتياز الكثري من املنحدرات 

ال�شخرية الوعرة. بدت الدرب ملونة باأطياف الرمال 

ال�شحراوية. يرافقك على ميني الطريق البحر امليت، 

وعلى ي�شار جزء كبري منه حممية املوجب الطبيعية، مع 

انعكا�شات ال�شم�س وحزمها املتموجة.

وقبل 100 كيلومرت من العقبة، الواقعة على البحر 

االأحمر، ت�شل اإىل ما ي�شمى مثلث قريقرة. ثم تاأخذ طريقًا 

فرعية ي�شارًا، لتعرب من خالل جتمع قرى الر�شايدة اإىل 

وادي فينان، وهو املدخل الغربي اجلنوبي ملحمية �شانا 

الطبيعية يف حمافظة الطفيلة، التي تاأ�ش�شت عام 

1989 كاأكرب حممية يف االأردن.

يحتوي نزل فينان، الذي اأقامته مديرية 

»برية االأردن« التابعة للجمعية امللكية 

حلماية الطبيعة، على 26 غرفة. ويحظى 

�ضحلية متوطنة يف وادي فينان

حتت: جمال يف منطقة وادي عربة
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زائروه بربنامج �شياحي ي�شمل رحالت ا�شتك�شافية على 

االأقدام اأو على الدراجات الهوائية احلديثة التي تتالءم مع 

وعورة الوادي. وقد افتتح النزل عام 2011، وهو يغلق اأبوابه 

يف �شهري متوز )يوليو( واآب )اأغ�شط�س( الرتفاع درجات 

احلرارة ب�شكل كبري.

ي�شتمد النزل كهرباءه من الطاقة ال�شم�شية، التي 

ت�شتخدم فقط يف املطبخ ومكتب االإدارة واحلمامات. وت�شاء 

غرف النوم واملدخل الرئي�شي واالأروقة واملطعم بال�شموع. 

وتت�شمن قائمة الطعام فيه جمموعة من اأ�شهى املاأكوالت 

التقليدية، وجميعها نباتية.

امليزات البيئية لنزل فينان وموقعه البعيد عن �شخب 

املدينة و�شو�شائها يجذبان عددًا كبريًا من ال�شياح، الذين 

يبحثون عن ال�شالم والهدوء يف بيئة خالبة.

ويتيح وادي فينان لزواره متعة م�شاهدة التنوع الفريد 

يف املوائل مع التباين يف االرتفاعات، من جبال رملية اإىل 

�شهوب ع�شبية واأودية مائية. وهي تكت�شي باأمناط نباتية 

خمتلفة، من االأع�شاب اإىل اأ�شجار العرعر والبلوط والطلح 

والدفلة وغريها.

ووفق مدير ال�شيا�شات يف اجلمعية امللكية حلماية 

الطبيعة عمر ال�شو�شان، مت ت�شجيل 833 نوعًا نباتيًا يف 

الوادي، اإ�شافة اإىل38 نوعًا من الثدييات، و43 نوعًا من 

الزواحف، وثالثة اأنواع من الربمائيات، و217 نوعًا من 

الطيور مبا فيها 80 نوعًا مع�ش�شًا.

وقد اأقامت »برية االأردن« متاجر لعر�س املنتجات 

الطبيعية التي �شنعت باأيد خالقة لل�شكان املحليني يف 

نطاق املحمية، ومنها الف�شيات وال�شلع اجللدية واملواد 

الغذائية والتجميلية. واأخربنا مدير الت�شويق فيها نبيل 

الور اأن كثريين من حمبي الطبيعة االأجانب يزورون وادي 

فينان، »لكنه يفتقد ال�شياح املحليني، اإذ اإن االأردنيني هم 

االأقل اإقبااًل على زيارته«.   ■

مطعم النزل م�ضاًء بال�ضموع

درب جبلية لهواة 

امل�ضي يف الطبيعة

كتــاب الطبيعــة
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بحر عـذب يف الربازيل

بنتانال

تغمر مياه الفي�ضان 

�ضهذه املنطقة يف 

مو�ضم الأمطار فتتحول 

اإىل اأكرب م�ضتنقعات 

املياه العذبة يف العامل



ببغاء ماكاو الزرقاء وال�ضفراء

فهد اجلاغوار

الكابيبارا، اأكرب القوار�ش يف العامل، يعي�ش يف مياه البنتانال
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امل�شاحة االإجمالية. فتزدهر جمموعة �شخمة من النباتات 

املائية املتنوعة، مما ي�شاعد يف اإعالة عدد كبري من االأنواع 

احليوانية. ونظرًا لغناها، اأعلنتها منظمة اليون�شكو حممية 

للرتاث الطبيعي العاملي واملحيط احليوي.

امل�شدر الرئي�شي للمياه يف البنتانال نهر كوايابا ونهر 

باراغواي ونحو 170 نهرًا اآخر تخرتقه وت�شب يف حو�شه.

يوؤوى  هذا النظام االإيكولوجي ال�شخم نحو 3500 نوع 

من النباتات. ففيه نباتات غابة املطر االأمازونية الرطبة، 

والنباتات الغابية �شبه اجلافة املنت�شرة يف �شمال الربازيل، 

ونباتات �شهول ال�شافانا الع�شبية ال�شائعة يف الربازيل 

وبوليفيـا وباراغـواي. لكن ثمة عوامل حتد من منو 

النباتات، اأهمها اإغراق االأرا�شي مبياه الفي�شانات واالجهاد 

املائي يف مو�شم اجلفاف.

وتتنوع الرثوة احليوانيـة يف البنتانال اإىل اأبعد احلدود، 

فت�شمل نحو مئة نوع من الثدييات و1000 نوع من الطيور 

و400 نوع من االأ�شماك و480 نوعًا من الزواحف واأكرث من 

مت�ضاح الكاميان

العنكبوت الذئبية الدموية ع حيوان ثديي يعي�ش يف البنتانال الأرماديلو املدرَّ

عماد فرحات 

زارها م�شتك�شفون اإ�شبان خالل مو�شم االأمطار يف 

القرن الثامن ع�شر، فظنوها بحرًا داخليًا كبريًا. 

اإنها منطقة البنتانال يف الربازيل، على احلدود مع بوليفيا 

وباراغواي، التي ت�شم جمموعة من اأربع حمميات طبيعية. 

هذا املوقع هو من اأكرب النظم االإيكولوجية مل�شتنقعات املياه 

العذبة يف العامل.

البنتانال »�شهل« من املاء والطمي مرتامي االأطراف، 

ي�شم مناطق اإيكولوجية متنوعة، مثل جماري االأنهار 

والغابات وامل�شتنقعات الدائمة والبحريات واالأرا�شي 

الع�شبية التي تغمرها مياه الفي�شانات مو�شميًا. هذه 

املنطقة التي حتوطها �شال�شل اجلبال وال�شهول تنب�شط 

على م�شاحة نحو 200 األف كيلومرت مربع، ما يجعلها اأكرب 

اأر�س رطبة متوا�شلة يف العامل. واأثناء الفي�شانات ترتفع 

املياه ما بني مرتين وخم�شة اأمتار، لتغمر 80 يف املئة من 
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فرا�ش متوطن يف البنتانال اعة )ثعلب ماء( ق�ضّ

9000 نويع من الالفقاريات. وتوؤوي اأجزاء من هذا املوئل 

املائي اأنواعًا معر�شة للخطر اأو مهددة باالنقرا�س، مثل 

الذئب ذي العرف وكلب االأدغال وتابري اأمريكا اجلنوبية 

واآكل النمـل العمالق ومت�شاح الكاميان وثعلب املـاء العمالق 

وظـبي امل�شتنقعـات وفهد اجلاغـوار والكابيبارا اأكـرب 

قـوار�س العـامل.

والبنتانال من اأهم اأماكن تكاثر طيور امل�شتنقعات، مثل 

لقالق جابريو والبل�شون )مالك احلزين( واأبو منجل والبط 

الذي يتواجد باأ�شراب �شخمة. وقد �شجل يف املنطقة وجود 

26 نوعًا من الببغاوات، منها ببغاء ماكاو الربتقالية االأكرب 

يف العامل، ويقدر عددها املتبقي يف املنطقة بنحو 3000 

طائر. لكن تدمري موائل هذه الطيور واأ�شرها لالجتار بها 

عامالن يوؤديان اإىل خطر انقرا�شها.

ال يخلو النظام االإيكولوجي يف البنتانال من التهديدات، 

ومنها ال�شيد التجاري لالأ�شماك، ورعي املوا�شي، وال�شيد 

غري امل�شروع الأنواع معر�شة للخطر، وال�شياحة غري 

املن�شبطة، واال�شتغالل اجلائر للموارد الطبيعية، والتلوث 

الناجت من عمليات التنقيب على الذهب ومن نظم ال�شرف 

واملبيدات.

قد يكون حو�س االأمازون اأكرث �شهرة من البنتانال، لكن 

زيارة البنتانال تتيح فر�شة اأف�شل مل�شاهدة احلياة الربية. 

ففي غابة املطر االأمازونية تتوارى احليوانات يف الغطاء 

النباتي الكثيف املظلم، فيما امل�شاحات املك�شوفة ال�شا�شعة 

يف البنتانال متكن الزوار من م�شاهدة احلياة الربية ب�شكل 

اأف�شل.

خالل ال�شنوات االأخرية، ومع تزايد م�شاريع ال�شياحة 

البيئية، بات البنتانال مق�شدًا لهواة الت�شوير ومراقبي 

الطيور وحمبي احلياة الربية. وياأتيه زوار من اأنحاء العامل 

مل�شاهدة احليوانات النادرة وت�شويرها. ويعترب مو�شم 

اجلفاف اأف�شل وقت لزيارة البنتانال، الأن الفي�شانات 

واملطر الدائم وارتفاع احلرارة جتعل التنقل �شعبًا يف مو�شم 

■ االأمطار.  

اآكل النمل العمالق
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غابة

يف

�صحراء 

قطر

بد�أ يف قطر تنفيذ م�شروع ثوري 

لتخ�شري �ل�شحر�ء. وتكمن فكرة 

»غابة �ل�شحر�ء« يف جلب مياه �لبحر 

�إىل �لرب، وتبخريها يف دفيئة زر�عية، 

ثم تكثيف �لبخار لإنتاج مياه عذبة. 

وبذلك تتاح بيئة د�خلية رطبة وباردة 

مالئمة لزر�عة �ملحا�شيل. وتزرع 

طحالب يف برك مفتوحة حتوي مياهًا 

من �لبحر لإنتاج وقود حيوي. كما 

يت�شمن �مل�شروع �إقامة »مزرعة« من 

�لالقطات �ل�شم�شية لإنتاج طاقة نظيفة

2

4

6

7
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الدوحة ـ »البيئة والتنمية«

الدوحة  خارج  مربع  مرت  اآالف  ع�شرة  م�شاحة  على 

ل 
ِّ
حتو جتريبية  حمطة  اإن�شاء  �شيتم  قطر،  عا�شمة 

ال�شحراء القاحلة موئاًل مزدهرًا ينتج الغذاء والطاقة املتجددة 

واملياه العذبة. 

ثمرة  جاء  حديثة،  ابتكارات  ي�شّخر  الذي   امل�شروع،  هذا 

اتفاقية تعاون اأبرمها »م�شروع غابة ال�شحراء« الرنوجي مع 

اإنرتنا�شونال،  يارا  و�شريكتها  )قافكو(  لالأ�شمدة  قطر  �شركة 

بح�شور رئي�س الوزراء القطري ال�شيخ حمد بن جرب اآل ثاين 

ورئي�س الوزراء الرنوجي ين�س �شتولتنربغ.

1. طاقة �شم�شية مركزة

دفيئات زر�عية تروى    .2

باملياه �ملاحلة  

مزروعات خارجية    .3

و�أ�شيجة تبخري  

طاقة �شم�شية   .4

فوتوفولطية  

�إنتاج �مللح  .5

نباتات حتتمل �مللوحة  .6

�إنتاج �لطحالب  .7

املحطة التجريبية مل�شروع 

غابة ال�شحراء يف قطر توفر 

اإطاراً بحثيًا فريداً لإثبات 

جدوى التكنولوجيات 

البيئية يف حتقيق تنمية

يف �شحارى العامل

)دي�شمرب(  االأول  كانون  بحلول  امل�شروع  اإجناز  املقرر  من 

من  فريدًا  مزيجًا  التجريبية  املحطة  حتوي  و�شوف   .2012

التكنولوجيات البيئية الواعدة. وت�شارك يف التنفيذ جمموعة 

ويقوم  التكنولوجيات.  ومطوري  الرياديني  اخلرباء  من 

امل�شروع على اإن�شاء دفيئات زراعية ت�شتخدم فيها مياه البحر 

لتوفري ظروف منو باردة ورطبة للخ�شار، باالإ�شافة اإىل اإنتاج 

بارابولية،  �شم�شية  بالقطات  مت�شلة  و�شتكون  العذب.  املاء 

تكنولوجيا  تدعمها  البحر  مياه  لتحلية  حرارية  وحدة  مع 

زراعة  اأي�شًا  التجريبية  املحطة  تتيح  و�شوف  فوتوفولطية. 

ونظم  ال�شوئية  احليوية  املفاعالت  من  نظام  يف  الطحالب 

زراعة يف اأحوا�س مك�شوفة.

1

5

3
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من �خليال �إىل �حلقيقة يف �لأردن

يف العام 2011، مت توقيع مذكرة تفاهم بني �شلطة املنطقة القت�شادية اخلا�شة يف 

العقبة وم�شروع غابة ال�شحراء، يف العا�شمة الأردنية عمان. و�شوف يجري م�شروع 

وزارة  من  ودعم  بتمويل  الأردن،  يف  �شاملة  جدوى  درا�شات  ثالث  ال�شحراء  غابة 

لإن�شاء مركز منوذجي،  اجلارية  الدرا�شات  ر  الرنوجية. حت�شّ ال�شوؤون اخلارجية 

يكون مبثابة مركز لالبتكار وبناء الكفاءة واإثبات قابلية جناح امل�شروع من الناحية 

القت�شادية. وتوؤّمن �شلطة املنطقة القت�شادية اخلا�شة يف العقبة الأر�ض الالزمة 

لإقامة املركز، مبا يف ذلك ممر لأنبوب املياه املاحلة املمتد من البحر الأحمر اإىل املركز. 

كما �شت�شاعد يف تاأمني مليوين مرت مربع للتو�شع لحقًا.

الرطوبة  واإزالة  الزراعية  الدفيئات  لتدفئة  احلرارة  ت�شتعمل 

من الهواء.

كاملة  وحدة  اأول  التجريبي  املرفق  يحوي  �شوف 

تتيح  وهي  قطر.  يف  املركزة  ال�شم�شية  للطاقة  الت�شغيل 

ما  القطرية،  الظروف  يف  ال�شم�شية  الالقطات  اأداء  قيا�س 

ال�شم�شية  الطاقة  مرافق  الإن�شاء  حيوية  معلومات  يوفر 

اجلمع  تاأثريات  اختبار  �شتتيح  كما  امل�شتقبل.  يف  الكبرية 

يف  املزروعة  وامل�شاحات  املركزة  ال�شم�شية  الالقطات  بني 

مكان واحد، حيث ت�شاهم النباتات واالأ�شيجة التبخريية يف 

التقاط الغبار الذي يرتاكم عادة على نظم الطاقة ال�شم�شية 

املركزة  ال�شم�شية  الطاقة  مرايا  حتمي  كما  اأداءها،  فيعيق 

من الرياح ال�شحراوية القا�شية.

دفيئات تربدها مياه ماحلة

املنا�شبة  النمو  ظروف  توفر  املاحلة  باملياه  املربدة  الدفيئات 

القطرية  ال�شحراء  يف  ال�شنة  مدار  على  القيمة  عالية  خل�شار 

القا�شية. تتكون بنية الدفيئة من ثالث حجرات، ملقارنة اأداء 

ترتافلورو  االإثيلني  مادتي  من  امل�شنوعة  ال�شطوح  اأغطية 

الب�شتانية.  اإنتاج املحا�شيل  اإثيلني )ETFE( والبوليثني يف 

الدفيئة.  من  واحد  طرف  يف  تبخريي  تربيد  نظام  وهناك 

من  اأنابيب  بوا�شطة  النباتات  حتت  البارد  الهواء  وُينفث 

البوليثني ل�شمان توزيعه بالت�شاوي يف اأنحاء الدفيئة وعلى 

اإىل  وُيطرد  يرتفع،  الهواء،  ي�شخن  واإذ  منخف�س.  م�شتوى 

اخلارج من خالل فتحات عالية يف اجلدار.

 ETFE غ�شاء  من  مزدوج  �شطح  الو�شطى  وللحجرة 

الدفيئة. وهو يت�شل بجهاز تبّخر ومروحة  ي�شكل فراغًا فوق 

ال�شم�شية  الطاقة  نظام  من  املبددة  احلرارة  ي�شتخدمان 

احلار.  الرطب  الهواء  واإنتاج  البحر  مياه  لتبخري  املركزة 

الرطوبة  وتتكثف  يربد،  لياًل،  الفراغ  عرب  الهواء  مير  وعندما 

املوجودة يف الهواء فتتحول اإىل مياه عذبة ميكن ا�شتعمالها 

لري النباتات.

والرتطيب  التربيد  لتوفري  املاحلة  املياه  وبا�شتخدام 

املياه  من  املحا�شيل  متطلبات  تنخف�س  التبخرييني، 

اإنتاجيتهـا، مع ب�شمة  اأو املحالة، وتـزداد  العذبة الطبيعية 

كربونية �شئيلة.

نباتات خارجية و�أ�شيجة تبخريية

ف من الدفيئة نحو  �شتكون ن�شبة تركيز امللوحة يف املاء امل�شرَّ

املاء  مترير  يتم  اأكرث،  امللوحة  حمتوى  ولرتكيز  املئة.  يف   15

فوق اأجهزة تبّخر عمودية خارجية منظومة يف �شف، خللق 

بيئات حممية ورطبة. وعندما يتبخر املاء املالح، تزداد ن�شبة 

املرحلة  وحتدث  يرت�شب.  امللح  يجعل  حد  اإىل  فيه  امللوحة 

وعلى  تقليدية.  تبخري  برك  يف  العملية  هذه  من  االأخرية 

نقي�س معظم ممار�شات التحلية التقليدية، فاإن م�شروع غابة 

البحر.  اإىل  امللوحة  ال�شديدة  فة  امل�شرَّ املياه  يعيد  ال  ال�شحراء 

ا�شتخراجها  ميكن  التي  االأمالح،  تبقى  املياه  تتبخر  فعندما 

وا�شتخدامها كملح للطعام اأو لل�شناعة.

ال�شاحلة  النمو  ظروف  من  لالنتفاع  االأماكن  هذه  تزرع 

النباتات  من  كبري  ولعدد  والعلفية  الغذائية  للمحا�شيل 

مياه  يف  للملح  حمبة  نباتية  اأنواع  تزرع  و�شوف  ال�شحراوية. 

االحتمال،  على  ال�شديدة  القدرة  ذات  النباتات  هذه  ماحلة. 

اأحد االأهداف الرئي�شية للمحطة التجريبية اإثبات اإمكانات 

ال�شويدي  عبدالـله  خليفة  وقال  ال�شحراوية.  االأرا�شي  زراعة 

هذا  ويارا  قافكو  »ترعى  »قافكو«:  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

املخطط البيئي الذي �شينفذه م�شروع غابة ال�شحراء يف نطاق 

منطقة  يف  اخل�شراء  التكنولوجيا  اإمكانات  الإثبات  جتريبي، 

امل�شروع  ميهد  اأن  املتوقع  »من  واأ�شاف:  قطر«.  مثل  جافة 

على  وتنفيذها  اخل�شراء  التكنولوجيا  هذه  لت�شويق  الطريق 

نطاق وا�شع، بغية اإنتاج الطاقة والغذاء واملياه العذبة بطريقة 

م�شتدامة، لي�س لقطر وحدها بل ل�شكان عامل امل�شتقبل«.

دفيئات  بني  جامعة  والطاقة،  واملاء  الغذاء  املحطة  تنتج 

بالطاقة  الكهرباء  وتوليد  املاحلة،  املياه  تربدها  حممية 

اإعادة  وتكنولوجيات  الطحالب،  وزراعة  املركزة،  ال�شم�شية 

تخ�شري ال�شحراء، ما ي�شكل عدة �شوابق تقنية وعلمية.

طاقة �شم�شية مركزة

املركزة  ال�شم�شية  للطاقة  التقليدية  املحطات  يف  ت�شتخدم 

م�شروع  يف  اأما  العذبة.  املياه  با�شتهالك  م�شرفة  تربيد  اأبراج 

خالق  بنظام  االأبراج  هذه  ت�شتبدل  ف�شوف  ال�شحراء،  غابة 

للح�شول  منخف�شة  بكلفة  املاحلة  املياه  ا�شتعمال  يتيح 

الثمينة.  العذبة  املياه  ا�شتخدام  دون  من  رطب  تربيد  على 

وت�شتعمل احلرارة الناجتة من مرايا الطاقة ال�شم�شية املركزة 

مياهًا  ينتج  املراحل،  متعدد  تبخريي  حتلية  نظام  لت�شغيل 

مقطرة لري النباتات داخل الدفيئة ويف اخلارج. ويف ال�شتاء 
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�أ�شيجة تبخريية توفر �لرطوبة و�حلماية لأنو�ع  من �لنباتات

زر�عة �لطحالب يف �ملياه �ملاحلة

واملتكيفة جدًا مع الظروف ال�شحراوية، ت�شكل م�شادر واعدة 

مبا�شرة  الرتبة  ري  لكن  احليوي.  والوقود  العلف  الإنتاج 

اأ�شرارًا بيئية ال ي�شتهان بها. املحطة  مبياه ماحلة قد ي�شبب 

التقنيات  من  ت�شكيلة  تخترب  �شوف  قطر  يف  التجريبية 

مع  الكلفة،  قليلة  ملحية  نباتات  لزراعة  احلديثة  الزراعية 

�شمان عدم ت�شرب املياه املاحلة اإىل الرتبة املجاورة اأو طبقات 

املياه اجلوفية.

بحجم  الطحالب  الختبار  حديثًا  مرفقًا  املحطة  وت�شم 

واملنطقة.  قطر  يف  نوعه  من  الوحيد  هو  مكعبًا،  مرتًا   50

اأنواع  زراعة  حول  جتاري  نطاق  على  اأبحاث  الإجراء  وذلك 

والبحر  اخلليج  منطقة  يف  املتوطنة  البحرية  الطحالب  من 

حيوي  ووقود  غذائية  كم�شتح�شرات  ال�شتعمالها  االأحمر، 

وعلف للحيوانات واالأ�شماك. 

م�شروع يغري وجه �ل�شحر�ء

يقرتح »م�شروع غابة ال�شحراء« اعتماد جمموعة ممار�شات 

القاحلة  املناطق  يف  االأخ�شر  الغطاء  لرت�شيخ  جتديدية 

وعك�س اجتاه الت�شحر. 

حتتية  بنية  باخت�شار:  هو  املفهوم  لهذا  الب�شيط  اجلوهر 

هواء  لتكييف  وا�شتعمالها  الرب،  اإىل  املاحلة  املياه  جللب 

املحا�شيل  لزراعة  مثالية  ظروف  خللق  دفيئة،  يف  ال�شحراء 

الهواء  يربد  الدفيئة  مدخل  عند  املاحلة  املياه  تبخري  داخلها. 

الداخل  يف  ظروفًا  يخلق  ما  ويرطبه،  اجلاف  ال�شحراوي 

الري.  اإىل  القيمة  العالية  النباتات  احتياجات  كثريًا  تخف�س 

على  الدفيئة  هواء  يف  املاء  بخار  بع�س  يتكثف  الليل  ويف 

العذبة  املياه  اإنتاج  يف  في�شاهم  ال�شقف،  مثل  باردة،  �شطوح 

التي جتمع لري املحا�شيل. يتم اأي�شًا تبخري املياه املاحلة على 

»اأ�شيجة« تبخريية يف اخلارج، خللق م�شاحات حممية رطبة 

ت�شاعد يف تخ�شري البيئة خارج الدفيئات اأي�شًا.

اأو  فوتوفولطية،  القطات  بوا�شطة  الكهرباء  توليد  ويتم 

لرتكيز  مرايا  ت�شتخدم  مركزة  �شم�شية  طاقة  نظم  بوا�شطة 

الطاقة االآتية من ال�شم�س خللق درجات حرارة عالية جدًا، ما 

ينتج بخارًا فائق ال�شخونة ي�شغل توربينًا بخاريًا تقليديًا يولد 

الكهرباء. كما تعترب زراعة طحالب املياه املاحلة من امل�شارات 

الوقود  اإنتاج  اإىل  وتوؤدي  امل�شتقبل،  يف  كبري  بنجاح  املب�شرة 

احليوي على نطاق وا�شع.

مل  ما  ناجحًا  يكون  لن  ال�شحراء  غابة  م�شروع  لكن 

يتكامل مع املجتمعات املحلية. ومن �شاأنه توفري فر�س عمل 

اجتماعية  تنمية  وخلق  واملحدودة،  العالية  املهارات  لذوي 

■ واقت�شادية على املدى البعيد.  

ما هي »قافكو«

تاأ�ش�شت ال�شركة القطرية لالأ�شمدة )قافكو( عام 1969، ومتلكها الآن �شركتا �شناعات 

قطر )75%( ويارا اإنرتنا�شونال )25%(. وهي منتج رئي�شي عاملي لالأ�شمدة. ومن خالل 

خطط ا�شرتاتيجية علمية وا�شتخدام اأحدث التكنولوجيات، برزت »قافكو« كاأكرب منتج 

لليوريا والأمونيا يف موقع واحد يف العامل، اإذ بلغت قدرتها الإنتاجية ال�شنوية مليوين 

طن من الأمونيا ومليوين طن من اليوريا.

»قافكو« ع�شو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية.
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نيكول برادي  )اإيرلندا(

متجنبًا  املدينة،  �شوارع  عرب  دراجتك  تقود  عندما 

االأرياف  يف  ركوبها  يبدو  واحلافالت،  ال�شيارات 

مثاليًا باملقارنة. فهناك ف�شاء رحب لك ولدراجتك، وال زحمة 

اأمامك  متتد  �شبيلك.  تعرت�س  واحد  باجتاه  طرقات  اأو  �شري 

مناظر خالبة، وميالأ رئتيك ن�شيم عليل.

اأنا اأعي�س يف قلب الـريف االإيرلندي، واأع�شق ال�شري على 

الطرقات ومنحدرات التالل راكبًا دراجتي. لكن االأخطار التي 

يواجهها الدّراج على تلك امل�شالك التي تبدو مقفرة ال تقل عن 

تلك التي يف املدينة.

ال�شيارات  �شائقو  كان  هنا،  الدراجة  ركوب  بداأت  عندما 

ال�شائقني  اأن  الريفية  الطرق  يف  فامل�شكلة  اأقلقني.  من  اأكـرث 

يعرفونها جيدًا اإىل حد اأنهم ال يتورعون عن اجتيازها ب�شرعة 

جنونية اأحيانًا . انهم »يطريون« حول املنعطفات، ويجتازون 

ب. ال�شيارات االأخرى يف اأي وقت بال حت�شّ

اأ�شفل تلة، مغادرًا  اأ�شلك منعطفًا نحو  اأ�شابيع، كنت  قبل 

قرية �شغرية. وكنت اأعلم بوجود ج�شر �شيق اأمامي. وال بد 

به  علم  على  كان  ورائي  الرباعي  الدفع  �شيارة  �شائق  اأن  من 

فتجاوزين،  التمهل،  ي�شتدعي  ال  ذلك  اأن  اعترب  لكنه   ، اأي�شًا 

اجتزنا  عندما  واجهتنا  التي  ال�شيارة  جتّنب  النف�س  وب�شق 

املنعطف.

على رغم �شكون 

�لطبيعة وجمالها، 

رمبا يكون ركوب 

�لدر�جة يف �لأرياف 

حمفوفًا باأخطار 

يت�شبب بها �شائقون 

وحيو�نات قد ل 

تخطر بالبال

�أخطار ميكن �أن يتجنبها �لدر�جون

ركوب الدراجة يف الأرياف
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�مل�شاة من  �أكرث  ملوثات  يتن�شقون  �ملدن  در�جو 

الدراجات بانتظام يف مدن كبرية مثل لندن واأم�شرتدام  الذين يركبون  الأ�شخا�ض 

تقرير  التنف�شية، وفق  اأجهزتهم  يف  الأ�شود  الكربون  تزيد م�شتويات  وكوبنهاغن 

حديث قدم يف موؤمتر اجلمعية الأوروبية للجهاز التنف�شي الذي عقد يف اأم�شرتدام 

يف اأيلول )�شبتمرب( 2011.

الوقود  حرق  ينتجها  التي  الدقيقة  ال�شخام  ج�شيمات  هو  الأ�شود  والكربون 

وتدخل اإىل عمق الرئتني. وهي �شبيهة باجل�شيمات التي تبّطن جدران املداخن. 

النوبات  ت�شمل  التي  ال�شحية  الأ�شرار  من  جمموعة  الأ�شود  بالكربون  وترتبط 

القلبية وتراجع وظيفة الرئتني، لأنه يبطن املجاري الهوائية وي�شيقها.

يف  لتدهور  يتعر�ض  قد  �شحي  ب�شكل  التنقل  يختار  �شخ�شاً  اأن  املفارقات  من 

جوناثان  الربوف�شور  بقيادة  التقرير،  قدموا  الذين  الباحثون  التنف�شية.  �شحته 

غريغ من معهد الطب يف لندن، اأخذوا عينات من خاليا جدار البلعوم من خم�شة 

يدخنون  ل  كلهم  اأ�شحاء،  بالغني  م�شاة  خم�شة  ومن  اأ�شحاء،  بالغني  دراجني 

وتراوح اأعمارهم بني 18 و40 عامًا.

اأظهرت النتائج اأن الكربون الأ�شود يف رئات الدراجني تزيد 2.3 مرة باملقارنة 

مع امل�شاة. وعزا الباحثون ذلك اإىل عدة عوامل، منها اأن الدراج يتن�شق الهواء اأكرث 

عمقًا وبوترية اأ�شرع من امل�شاة عندما يكون على مقربة من عوادم ال�شيارات، ما 

يزيد عدد اجل�شيمات التي تتغلغل يف رئتيه. واأو�شت الدرا�شة باأن يوؤخذ التعر�ض 

للكربون الأ�شود يف العتبار عند تخطيط م�شالك الدراجات.

احلياة  ويف  الدراجة  ركوب  يف  قيمًا  در�شًا  تعلمت  لقد 

افرت�س  غبي.  حويل  من  كل  اأن  اأفرت�س  اأن  وهو  العامة، 

املقبلة  ال�شيارات  يف  يفكر  لن  خلفك  ال�شائق  اأن  اأي�شًا  اأنت 

جتنب  واإما  حتذير،  اإ�شارة  له  اأر�شل  فاإما  منعطف،  حول 

املاأزق باأال تف�شح له يف املجال ليتجاوزك.

عندما  الريفية.  الطرق  على  احلر�س  من  اأهم  لي�س 

الطريق  حافة  اأق�شى  األزم  كنت  الدراجة،  ركوب  بداأت 

امل�شالك  يف  للتجاوز  الالزم  املجال  كل  ال�شيارات  الإعطاء 

ال�شيقة. لكن �شرعان ما تعلمت اأن علي الدفاع عن نف�شي 

واأخذ املوقع الذي يحق يل على الطريق. فاجلوانب الرخوة 

حافة  عجلتك  تطاأ  اإن  ما  ب�شرعة  م�شارك  عن  تخرجك  قد 

�شيقة.  زوايا  حول  االنعطاف  اأثناء  اأي�شًا  وحذار  الطريق. 

طرقات  ووجود  امل�شارب  بني  فا�شلة  خطوط  وجود  فعدم 

اأن ال�شائقني كثريًا ما ي�شردون عن اجلانب  �شيقة يعنيان 

املخ�ش�س لهم.

فاأ�شحاب  الرهيب.  خ�شمي  التقيت  عندما  فتيًا  كنت 

اأبواب  خلف  كالبهم  يبقون  قلما  االأرياف  يف  الكالب 

اأكرب  اأن  ويبدو  حركتها.  من  يحّدون  وقلما  مو�شدة، 

االأ�شيجة  خلف  تختبئ  التي  الكالب  من  تاأتي  امل�شاكل 

االأول  لقائي  وكاد  لالنق�شا�س.  املنا�شبة  اللحظة  بانتظار 

مع اأحد هذه العفاريت ي�شفر عن حادث ا�شطدام، وجهدت 

الأ�شتعيد ر�شدي و�شط نباحه اله�شتريي، حماواًل االبتعاد 

من  وكم  الطريق.  على  طاردتني  التي  احلادة  اأنيابه  عن 

وثبة  ب�شبب  �شقوطه  اأثر  على  بك�شور  اأ�شيب  اأو  قتل  اج 
ّ
در

كلب. اخلطر حقيقي جدًا.

لكنني تعلمت بع�س احليل للتعامل مع هذه احليوانات 

لها  للت�شدي  فريدة  طريقة  يل  �شديق  فلدى  »االأليفة«. 

وهذا  مدوية.  �شرخة  اأطلق  كلبًا  التقى  فاإذا  الطريق.  على 

ال�شوت العايل مل يخنه حتى االآن.

ركوب  يف  يل  رفيقة  مثل  فافعل  �شوتك،  خانك  اإذا  اأما 

اأن  ويبدو  قارورتها،  من  ماء  نافورة  تطلق  اإنها  الدراجات، 

اأ�شحاب  نهر  عن  اأبدًا  اأتقاع�س  ال  واأنا  ناجحة.  حيلة  هذه 

الكالب عند املرور قرب منازلهم.

فاالأغنام،  االأرياف.  يف  الوحيد  اخلطر  لي�شت  الكالب 

حيوانات  هي  حقيقيًا،  هجوميًا  خطرًا  ت�شكل  ال  التي 

جفولة تنزع اإىل العدو باجتاهات ع�شوائية. وقد التقى اأحد 

قارورة  يتناول  هو  فيما  �شغريًا  خروفًا  املحليني  الدراجني 

�شقطة  و�شقط  فتعرث  �شروده،  جتنب  من  يتمكن  ومل  املاء، 

اإنها  اخلراف؟  اإىل  بالن�شبة  �شديقي  حيلة  هي  فما  موؤذية. 

�شرخة »ماااااا« عالية يبدو اأنها تبعد اخلطر.

اخلراف  ولي�شت  هجومية،  كلها  الكالب  لي�شت  لكن 

جاهلني.  كلهم  ال�شائقون  ولي�س  االهتياج،  �شريعة  كلها 

تقودين  فالطرقات  االأرياف،  يف  رائع  الدراجة  وركوب 

وغابات  وبحريات  جبال  اإىل  تاأخذين  مذهلـة  م�شالك  اإىل 

املناظر  هذه  عرب  الدراجـة  وركوب  االأنفا�س.  تخطف 

الطبيعيـة اخلالبة ي�شعرك بجمال الريف وبال�شعـادة التي 

تغمرك واأنت تعربها.

تتعلمه.  اأن  يجب  در�س  هناك  دائمًا،  احلال  هي  وكما 

اأحد الدراجني اأذهله منظر بحرية هادئة وقد انعك�شت على 

�شطحها �شورة اجلبال، ففاته جتنب حفرة يف طريقه، ما 

■ اأطاح به اأر�شًا واأ�شيب بر�شو�س.  

در�جون يف �أحد �شو�رع كوبنهاغن عا�شمة �لدمنارك

قو�عد ذهبية لدّر�جي �لأرياف

متالك نف�شـك، وخـذ املكـان ال�شحيح على الطريق   •
ماأمونًا،  وراءك  التي  ال�شيارة  جتاوز  يكن  مل  واإذا 

اأر�شل لل�شائق اإ�شارة تعلمه بذلك.

راقب احلفر على الطرق التي ل تعرفها جيداً.  •
تاأكد من ت�شرفات اأي حيوان ت�شادفه.  •

ا�شتعّد لرحلة طويلة. اجلب معك كمية كافية من   •
اأول  وجود  مكان  تعلم  ل  قد  لأنك  والطعام،  املاء 

متجر �شت�شل اإليه.

د  دراجتك بامل�شابيح، فقد يحل عليك الظالم. زوِّ  •
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يف  وراثيًا  املعدلة  للمحا�شيل  املتزايد  اال�شتعمال 

و�شط غرب الواليات املتحدة قد يكون �شبب تراجع 

اأجراها  درا�شة  وفق   )Monarch( امللكي  الفرا�س  اأعداد 

اإىل   1999 فمن  اأيوا.  وجامعة  ميني�شوتا  جامعة  من  باحثون 

املعدلة  املحا�شيل  خاللها  اأ�شبحت  التي  الفرتة  وهي   ،2010

عدد  انخف�س  االأمريكية،  املزارع  يف  انت�شارًا  اأكرث  وراثيًا 

بيو�س الفرا�س امللكي يف الغرب االأو�شط بن�شبة 81 يف املئة.

تعزو الدرا�شة ال�شبب اإىل االختفاء �شبه التام لع�شبة اللنب 

)milkweed( التي ت�شت�شيف هذا الفرا�س ويرقاته. وين�شب 

الوا�شعة  الزراعة  اإىل  الع�شبة  لهذه  احلاد  الرتاجع  الباحثون 

النطاق للذرة وفول ال�شويا املعدلني وراثيًا واللذين يقاومان 

فيقتل  احلقول  على  ير�س  الذي   Roundup االأع�شاب  مبيد 

ربط  جدًا  املبكر  من  يرون  اآخرين  خرباء  لكن  الع�شبة.  هذه 

املحا�شيل املعدلة وراثيًا برتاجع اأعداد الفرا�س، معتربين اأن 

ثمة عوامل اأخرى، منها ال�شرر الذي يلحق باأماكن اإ�شتاء هذا 

الفرا�س يف املك�شيك. ويف درا�شة م�شتقلة، ا�شتنتج باحثون 

بوالية  روكي  جبال  يف  للجليد  املبكر  الذوبان  اأن  اأمريكيون 

الأنه  املورمون  فرا�س  تراجع  يف  ال�شبب  يكون  قد  كولورادو 

يعيق منو اأنواع االأزهار التي يف�شلها.

امللكي  الفرا�س  يرقات  اأن  وجدت  �شابقة  درا�شات  وكانت 

متوت اإذا اأكلت ع�شبة لنب انتقل اإليها غبار الطلع من نوع اآخر 

من البذور املعدلة وراثيًا يعرف بالذرة BT التي حتوي مورثة 

تنتج �شمًا يقتل اآالف االآفات االآكلة للذرة. 

اإىل  العلماء  قادت  لكنها  النظرية،  هذه  �شحة  تثبت  مل 

وفول  الذرة  حقول  يف  اللنب  ع�شبة  على  ثاقبة  نظرة  اإلقاء 

اللنب  ع�شبة  امللكي يقبل على  الفرا�س  باأن  ال�شويا. وفوجئوا 

اأكثـر كثريًا مما يقبل عليها خـارج احلقول  يف هذه احلقـول 

الزراعية  احلقول  نباتات  على  بيو�شًا  ي�شع  وهو  الزراعيـة. 

اأو على  املراعي  التي ي�شعها يف  اأ�شعاف عن تلك  اأربعة  تزيد 

جوانب الطرق.

احلقول  يف  اللنب  ع�شبة  اأن  اأي�شًا  وجدوا  اأنهم  واالأهم 

املزارعني  من  مزيدًا  اأن  راأيهم  يف  وال�شبب  تختفي. 

ال�شويا  وفول  الذرة  بذور  من  جديدين  نوعني  ي�شتعملون 

العاملية،  »مون�شانتو«  �شركة  طورتهما  وراثيًا  املعدلة 

املزروعة  النباتات  متكن  )جني(  مورثة  على  يحتويان 

وهذه  غليفو�شات.  اأو  راونداب  االأع�شاب  مبيد  مقاومة  من 

االإ�شرار  دون  من  حقولهم  ر�س  للمزارعني  تتيح  املمار�شة 

■ مبح�شول الذرى اأو الفول.   

الفرا�ش امللكي �صحية 

املحا�صيل املعدلة وراثيًا

فر��شة ملكية  على ع�شبة لنب





اإ�شراقة عبا�س  )اخلرطوم(

تواجه الزراعة حتديات كبرية يف �سمال ال�سودان، 

ومالئم  ن�سبيًا  بارد  واملناخ  خ�سبة  الأر�ض  حيث 

على  ذلك  وينعك�ض  القمح.  خ�سو�سًا  كثرية،  ملحا�سيل 

املالمح القت�سادية والجتماعية لغالبية �سكان الإقليم الذين 

ارتبطوا تاريخيًا بالأر�ض وزراعتها.

اأ�سحاب  التقليديني،  املزارعني  من  الكثري  يفلح  مل 

امل�ساريع ال�سغرية  التي تقل عن 20 فدانًا، يف توفري الأموال 

اآخر  موؤ�سر  وهذا  املا�سي.  ال�ستاء  يف  القمح  لزراعة  الالزمة 

ال�ستثمارات  مل�سلحة  التقليدية  الزراعة  اندثار  احتمال  اإىل  

الزراعية الكبرية، ما مل تدعم الدولة املزارعني.

يكابدون  طويلة  ل�سنوات  ظلوا  اإنهم  املزارعون  ويقول 

امل�ساعب والظروف القا�سية لال�ستمرار يف الزراعة، وحتديدًا 

زراعة القمح. لكن حتدي ارتفاع اأ�سعار مقومات الإنتاج �سار 

ينا�سدون  وهم  هممهم.  واأحبط  بالزراعة  ت�سبثهم  من  اأكرب 

احلكومة كي تخطط لدعم الزراعة  يف املنطقة نتيجة لرتفاع 

تكاليفها قيا�سًا على الأقاليم الأخرى يف  البالد.

وت�ستخدم الزراعة التقليدية »الوابورات«، اأي امل�سخات، 

تتكون  التي  الأرا�سي،  لري  اأعلى  اإىل  النيل  من  املياه  ل�سحب 

اأ�سالفهم  عن  املزارعون  هوؤلء  ورثها  �سغرية  حيازات  من 

يحرثونها  وهم  الناعورة.  بوا�سطة  يروونها  كانوا  الذين 

بالثريان التي ما زالت ت�ستخدم جنبًا اإىل جنب مع اجلرارات 

واملاكينات الزراعية الأخرى.

الزراعة �ضارت فو�ضوية

املزارع عبدالـله  حممد بريم يف الثانية والت�سعني من العمر، 

كابتود  مراقة  قرية  يف  اأر�سه  و�سط  يقف  وهو  نف�سه  و�سف 

باأنه اأكرب مزارع ما زال ميار�ض الزراعة يف املنطقة كلها، وقد 

ينتج  كان  الفدان  اإن  وقال  يافعًا.  كان  منذ  اأ�سالفه  عن  ورثها 

يعادل  )اجلوال  التقليدية  بالو�سائل  القمح  من  جواًل   35 له 

100 كيلوغرام(، لكن هذه  الكمية تناق�ست حتى و�سلت اإىل 

عليه  ا�ستع�ست  الزراعة  اأن  واأ�ساف   . فقط  جوالت  خم�سة 

اإىل حد كبري بعد ارتفاع اأ�سعار كل مدخالتها، ومل يعد هناك 

»جموبكة«  �سارت  حتى  املنا�سب،  وقتها  يف  بتوفريها  التزام 

اأي تتم بفو�سى.

ومل يعد بريم يعاين من كلفة البنزين، لأنه الآن ي�ستخدم 

الكهرباء بعد توافرها يف املنطقة، وقد قلل ذلك من تكاليف 

ارتفاع   من  يعاين  يزال  ل  لكنه  املئة.  يف   60 من  باأكرث  الري 

والبذور.  والت�سميد  الآليات  واأجرة  الأر�ض  حت�سري  كلفة 

ال�ستاء،  هذا  املنا�سب  الوقت  يف  اأر�سه  بتح�سري  يقم  مل  وهو 

اأجرته  لرتفاع  نظرًا  للحراثة  جرار  اإيجاد  من  يتمكن  مل  اإذ 

من ناحية وعدم توافر اجلرارات من ناحية اأخرى،  فالأهايل 

املنطقة،  يف  الذهب  عن  للباحثني  جراراتهم  يوؤجرون  باتوا 

املزارعون ال�ضغار 

ينا�ضدون احلكومة 

كي تدعمهم مثلما 

تدعم اال�ضتثمارات 

الزراعية الكبرية

هل تختفي الزراعة التقليدية      يف �سمـال ال�ســودان؟
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الزراعية  اجلمعيات  تعد  ومل  واأحفاده.  اأبناوؤه  فيهم  مبن 

تقدم امل�ساعدة بكفاءة، بل �سارت اإدارتها للعمليات الزراعية 

تت�سم بال�سوء البالغ والإهمال وعدم اللتزام باجلدول الزمني 

اأمرًا  للخ�سارة  املزارع  تعر�ض  فبات  الفالحية.  للعمليات 

حتميًا يف كثري من احلالت.

اأما املزارع عبد الكرمي حممد �سالح يف قرية �سعديك فقال 

الدعم  رفع   2010 �سيف  يف  قررت  الحتادية  احلكومة  اإن 

الكهرباء  توفري  على  فورًا  �ستعمل  باأنها  واعدة  البنزين،  عن 

ملزارعي الولية ال�سمالية لأنهم الأكرث ت�سررًا من هذا القرار. 

اإليه بعد، وهو ما زال ي�سرتي برميل  لكن الكهرباء مل ت�سل  

البنزين ب�سعر 335 جنيهًا وي�سيف اإليه زيتًا بقيمة 46 جنيهًا 

اإىل  يحتاج  اأنه  ومبا  �سوداين(.  جنيه   2.68 يعادل  )الدولر 

ذلك  فاإن  املو�سم،  خالل  اخلليط  هذا  من  كبرية  كميات 

اأمرًا  الزراعة  من  ربحًا  حتقيقه  ويجعل  اإنتاجه  كلفة  ي�ساعف 

�سعب املنال.

 30 الواحد  الفدان  وينتج  فدان،   100 نحو  �سالح  ويزرع 

جواًل  و15  النتاج،  مقومات  توافرت  اإذا  القمح  من  جواًل 

يف  فقط  جوالت   9 اإىل  الإنتاج  يتدنى  وقد  ذلك.  يتم  مل  اإذا 

لتح�سري  منا�سبة  غري  اآلة  اأو  جيدة  غري  بذورًا  ا�ستخدم  حال 

الأر�ض. وبناء على جتربة املزارعني العريقة مع القمح، قال 

وحلفا  واملح�ض  دنقال  مناطق  يف  الغلة  هذه  اإنتاج  اإن  �سالح 

ميكنهم  بل  القمح،  من  ال�سودانيني  حاجة  يكـفي  اأن  ميكـن 

اأن ي�سدروه اأي�سًا.

نبات  باأنه  اأ�سالفه،  يفعل  كان  كما  القمح،  �سالح  و�سف 

اأي ل ي�ساب بالأمرا�ض ب�سهولة حتى لو تعر�ض  »دروي�ض« 

اإنتاجًا  يعطي  كما  الدروي�ض.  الإن�سان  مثل  قا�سية،  لظروف  

تدعم  اأن  الدولة  على  ولكن  معاملته.  اأح�سنت  ما  اإذا  وفريًا 

اإن�ساء  اأن  م�سيفًا  ذلك،  يتحقق  كي  الأول  املقام  يف  زراعته 

البذور  وتوفري  وت�سميدها  الأر�ض  وحت�سري  للزراعة  بنيات 

وحماربة الآفات وتوفري الآليات، وذلك يف الوقت املحدد، اأمر 

يفوق طاقة املزارع الب�سيط.

لحتاد  التنفيذي  املكتب  يف  املالية   ال�سوؤون  اأمني  لكن 

ما  اأن  اعترب  خبري،  ال�سافع  عبد  ال�سمالية،  الولية  مزارعي 

الذهب  عن  بحثًا  اأر�سه  ترك  املزارع  باأن  الكثريون  ي�سيعه 

قانون  وغياب  الدولة  �سيا�سة  هو  ال�سبب  واإمنا  �سحيح،  غري 

الكهرباء.  توافر  وعدم  الداري  والف�ساد  والعدالة  املحا�سبة 

ومع اأن هذه الأرا�سي ت�سكل مناطق اأحوا�ض في�سية خ�سبة 

اأنها  ال  الواحد،  الفدان  يف  القمح  من  جـواًل   45 قرابـة  تنتـج 

مناطق نائية ووعرة.

واإعادة  الو�سع  هذا  ت�سحيح  اأردنا  »اإذا  خبري:  اأ�ساف 

الزراعة يف الولية اإىل جمدها، فال بد اأن تتحمل الدولة جزءًا 

بد  ول  امل�ساريع.  بكهربة  وت�سرع  البنزين  وتدعم  الكلفة  من 

فهو  لأر�سه،  املزارع  ترك  اأ�سباب  جيدًا  تدر�ض  اأن  للحكومة 

على �سبيل املثال يتحمل حت�سري اأر�سه بجرارات حت�سب فيها 

ال�ساعة بـ40 جنيهًا وكلفة البنزين 360 جنيهًا واملبيدات 150 

النتاج  ومدخالت  البذور  اأي  »التقاوى«  عن  ف�ساًل  جنيهًا، 

التي يقرت�سها من البنك الزراعي بعد فوات اأوانها ويعجز عن 

�سداد ثمنها.

زراعة امل�ضاحات الوا�ضعة

ي�ساهدون  ال�سمالية  الولية  يعربون  الذين  امل�سافرون  �سار 

ترفرف  عمالقة  طيورًا  ت�سبه  التي  املحوري،  الري  اأعمدة 

جمرى   عن  بعيدة  زراعية  اأرا�ض  على  من�سوبة  باأجنحتها، 

الري  اأنظمة  اإحدى  اإنها  هي.  ما  يت�ساءلون  وهم  النيل، 

ومل  ال�سودان،  يف  وا�سع  نطاق  على  تنت�سر  مل  التي  احلديثة 

ياألفها املواطنون بعد. 

»الزراعة  باأن  ال�سمالية،  الولية  وايل  خليل،  فتحي  واأقّر 

جمزية  تعد  مل  الولية  مواطنو  عليها  اعتاد  التي  التقليدية 

بها«.  التاريخي  لرتباطهم  فقط  عليها  يحر�سون  وهم  لهم، 

لذلك ت�سعى الولية  اإىل التو�سع يف الزراعة، وخا�سة زراعة 

الكبرية  امل�ساحات  ذات  ال�ستثمارية  امل�ساريع  يف  القمح، 

خريطة  الولية  و�سعت  وقد  النيل.  نهر  جمرى  تلي  التي 

الت�سنيع  ومل�ساريع  املقرتحة،  الزراعية  للم�ساريع  ا�ستثمارية 

الولية  قانون  اأن  اإىل  خليل  واأ�سار  اأي�سًا.  بالزراعة  املرتبط 

اإذ  نف�سه،  الحتادي  القانون  من  اأف�سل  يعد  ال�ستثماري 

يهدف اإىل جذب ال�ستثمارات اإىل الولية. وقد جنحت هذه 

امل�ساعي ومت اإبرام العديد من التفاقات لال�ستثمار يف زراعة 

القمح والأعالف وغريها.

اأن  ح�سني  الفاحت  الدكتور  دنقال  حملية  معتمد  واأكد 

والدعامة  الولية  يف  الأ�سا�سي  ال�ستثمار  ت�سكل  الزراعة 

القوية لقت�سادها، حيث متلك كل مقوماتها من مياه واأر�ض 

وخربة ومناخ يتقبل اأنواع املحا�سيل ال�ستوية وال�سيفية على 

ال�سودان  حاجة  الولية  تكفي  اأن  »ميكن  واأ�ساف:  ال�سواء. 

الزراعية  املنتجات  غالبية  من  بل  فح�سب،  القمح  من  لي�ض 

والعطرية.  الطبية  والنباتات  الب�ستانية  خ�سو�سًا  الأخرى، 

والولية  ت�سجع هذه ال�ستثمارات«.

بح�سب الإح�ساءات التي ذكرها  ح�سني، يزرع يف الولية 

ال�سمالية حاليًا 375 األف فدان فقط، من اأ�سل اأربعة ماليني 

العليا  الرتو�ض  اأرا�سي  يف  معظمها  للزراعة،  �ساحلة  فدان 

اأرا�ض  وجميعها  النيل.  نهر  جمرى  عن  البعيدة  الأرا�سي  اأو 

عالية اخل�سوبة ميكن ا�ستغاللها يف م�ساريع زراعية كبرية، 

جواًل   40 الواحد  الفدان  اأنتج  حيث  القمح،  لزراعة  خ�سو�سًا 

متكاماًل  نظامًا  ت�ستخدم  التي  املحوري  الري  م�ساريع  يف 

للمكننة الزراعية اأحدث فرقًا كبريًا يف الكميات املنتجة.

ل  الكبرية  الزراعية  ال�ستثمارات  اإىل  التوجه  لكن 

ال�سغار.  املزارعني  م�ساعدة  يف  ال�ستثمار  يلغي  اأن  يجوز 

وللتنوع  للبيئة  �سديقة  ميار�سونها  التي  التقليدية  فالزراعة 

اأرا�سيهم  يف  بكرامة  البقاء  يف  اأملهم  وهي  البيولوجي، 

ين�سمون  حيث  املدن  اإىل  والهجرة  اإهمالها  وعدم  واأريافهم، 

■ اإىل جحافل الفقراء احل�سريني. 

هل تختفي الزراعة التقليدية      يف �سمـال ال�ســودان؟
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الكويت ـ »البيئة والتنمية« 

البحرية  البيئة  حلماية  الإقليمية  املنظمة  احتفلت 

ني�سان   24 يف  الإقليمي  البيئة  بيوم   )ROPME(

الكويت  اتفاقية  توقيع  ذكرى  ي�سادف  الذي  )اأبريل(، 

برعاية  وذلك   .1978 عام  البحرية  البيئة  حماية  يف  للتعاون 

الأول  النائب  ال�سباح،  اجلابر  احلمود  احمد  ال�سيخ  معايل 

لرئي�ض الوزراء وزير الداخلية ورئي�ض املجل�ض الأعلى للهيئة 

العامة للبيئة يف الكويت، وبالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة 

ح�سني  عبدالعزيز  مركز  يف  احلفل  اأقيم  الرتبية.  ووزارة 

التابع للمجل�ض الوطني للفنون والآداب يف منطقة م�سرف.

�سالح  الدكتور  األقاها  التي  احلفل،  راعي  كلمة  يف  وجاء 

العامة  للهيئة  العام  واملدير  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  امل�سحي 

على  املحافظة  يف  املنظمة  دور  اأهمية  على  التاأكيد  للبيئة، 

لتنفيذ  الدائم  الهيئة  وا�ستعداد  البحرية،  البيئة  �سالمة 

واأ�سار  الأع�ساء.  الأخرى  الدول  مع  جنب  اإىل  جنبًا  براجمها 

ملكافحة  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  ر�سمت  الكويت  اتفاقية  اأن  اإىل 

التلوث وحماية البيئة من التدهور. واأو�سح اأن اختيار عنوان 

يهدف  ال�سنة  هذه  لحتفالية  القرم«  اأ�سجار  نحمي  »دعونا 

بني  التعاون  تعزيز  واأهمية  البيئة  حماية  بني  الربط  اإىل 

التي تكّون نظامًا بيئيًا ذا  الأ�سجار  دول املنطقة حلماية هذه 

اإنتاجية عالية.

الدكتور  »رومبي«  ملنظمة  التنفيذي  الأمني  واألقى 

عبدالرحمن العو�سي كلمة اأ�سار فيها اإىل اأن املنظمة اختارت 

ال�سنة،  لهذه  �سعارًا  املنغروف،  اأو  القرم،  اأ�سجار  حماية 

حتافظ  التي  البيئية  الأنظمة  اأحد  ُتَعّد  الأ�سجار  هذه  لأن 

البحرية.  احلية  والكائنات  للطيور  البيولوجي  التنوع  على 

الأ�سماك  من  للعديد  دائمًا  مالذًا  القرم  غابات  تعترب  كما 

مهمًا  غذائيًا  م�سدرًا  توّفر  اأنها  اإىل  بالإ�سافة  والق�سريات، 

احتفال »رومبي« بيوم البيئة االإقليمي

كيف نحمي اأ�سجار القرم

الدكتور عبدالرحمن 

العو�ضي والدكتور �ضالح 

امل�ضحي ي�ضتمعان اىل الفائزة 

االأوىل مب�ضابقة »رومبي« 

الطالبة �ضهد النا�ضي وهي 

ت�ضرح عن لوحتها 

اىل الي�سار: م�ضهد متثيلي عن 

حماية اأ�ضجار القرم تقدمه 

طالبات مدر�ضة عمرة بنت 

م�ضعود االبتدائية للبنات

لالأحياء البحرية. ودعا  العو�سي اإىل حماية تلك الأ�سجار من 

لذلك،  الالزمة  الت�سريعات  واإ�سدار  تهددها،  التي  الأخطار 

والعمل على اإعادة ا�ستزراعها لتعود �سواطئ املنطقة البحرية 

للمنظمة خ�سراء كما كانت يف املا�سي.

معلومات عن اأ�ضجار القرم

و�شط  يف  املنغروف،  اأو  القرم،  اأ�شجار  تعي�س   •
العالية،  البحر  مياه  مبلوحة  يعج  مائي 

متحملة ظروفًا بحرية ومناخية قا�شية.

حفظ  يف  حيوي  بدور  الأ�شجار  هذه  تقوم   •
حيث  البحرية،  لل�شواطئ  البيئي  التوازن 

وتتكاثر  اأغ�شانها،  على  الطيور  تعي�س 

تثّبت  التي  جذورها  عند  والأ�شماك  الق�شريات 

تربة ال�شواطئ وحتميها من التاآكل والجنراف.

يف  القرم  اأخ�شاب  القدماء  العرب  ا�شتخدم   •
ملقاومتها  نظراً  والقوارب،  الأثاث  �شناعة 

�شو�شة اخل�شب.

اأمالح  من  التخل�س  على  القدرة  القرم  لأوراق   •
خالل  من  بلورات  �شكل  على  واإخراجها  البحر 

الثغور املوجودة على �شطح كل ورقة.

تعمل املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية   •
اأن  بعد  وحمايته،  القرم  ا�شتزراع  اإعادة  على 

تعر�شت بيئته للتدمري من جراء التلوث البيئي 

وعمليات ردم البحر والتغريات املناخية.
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موؤمتر التحديات البيئية

يف منطقة »رومبي« البحرية

واملعاهد  واملوؤ�ش�شات  الباحثني  البحرية  البيئة  حلماية  الإقليمية  املنظمة  دعت 

العلمية للم�شاركة يف املوؤمتر الدويل حول التحديات البيئية يف منطقتها البحرية، 

اآذار )مار�س(   6 اإىل   3 الفرتة من  الإيرانية طهران خالل  العا�شمة  الذي �شيعقد يف 

2013. وذلك بعد تاأجيل موعده ال�شابق نظراً للظروف يف املنطقة.

العلمية  واملعاهد  والعلماء  للباحثني  الفر�شة  اإتاحة  املوؤمتر  هذا  ي�شتهدف 

املتعلقة  النظر  واملعلومات ووجهات  املعارف  الدولية لتقدمي  واملنظمات  الوطنية 

على  الأع�شاء  الدول  يف  والباحثني  العلماء  وت�شجيع  املنطقة،  يف  البحرية  بالبيئة 

التحديات  ومواجهة  البحري  التلوث  مع  التعامل  يف  العلمية  امل�شتجدات  متابعة 

البيئية، خ�شو�شًا تلك التي لها �شمة النت�شار الإقليمي والنتقال عرب احلدود.

التنمية  لتحقيق  الإقليمي  العمل  اأولويات  و�شع  على  امل�شاركون  و�شيعمل 

يف  البيئية  املوارد  وا�شتغالل  ا�شتك�شاف  اأعمال  يف  امل�شاركة  وت�شجيع  امل�شتدامة، 

املنطقة. كما �شيتم تبني جمموعة من برامج العمل ذات ال�شلة بالتنمية امل�شتدامة 

يف املنطقة البحرية للمنظمة.

الفيزيائية  الأوقيانوغرافيا  هي:  حماور،  اأربعة  حول  املوؤمتر  موا�شيع  وتدور 

الأحياء  وعلوم  الإيكولوجيا  البحري،  والتلوث  الكيمياء  البحرية،  واجليولوجيا 

البحرية وامل�شائد ال�شمكية، الق�شايا البيئية امل�شتجدة يف املنطقة.

الدعوة عامة للباحثني املهتمني بامل�شاركة يف املوؤمتر. وميكن للجهات املعنية 

ت�شجيل مر�شحيها للح�شور لقاء ر�شوم الت�شجيل. 

للموؤمتر:  الإلكرتوين  املوقع  على  املعلومات  من  مزيد  على  الطالع  ميكن  كما 

www.ropme.org/rsaforum

ورافق  ومو�سيقية.  فنية  عرو�ض  املنا�سبة  يف  وقدمت 

امل�ساركة  اللوحات  �سم  البيئية،  للر�سوم  معر�ض  الحتفال 

والفائزة يف امل�سابقة ال�سنوية التي اأجرتها املنظمة حول �سعار 

من  امل�ساركون،  الطالب  فيها  عرب  وقد  الإقليمي.  البيئة  يوم 

لأهمية  وعيهم  عن  باملنظمة،  الأع�ساء  الدول  يف  املدار�ض 

املالئمة  واحللول  حتديات  من  تواجهه  وما  القرم  اأ�سجار 

حلمايتها.

فازت باملرتبة الأوىل يف امل�سابقة، على امل�ستوى الإقليمي، 

بنت  الطاهرة  مدر�سة  من  عامًا(   17( النا�سي  وليد  �سهد 

الثانية  املرتبة  واأحرزت  الكويت.  يف  للبنات  الثانوية  احلارث 

عائ�سة  مدر�سة  من  عامًا(   15( املعطى  خمي�ض  بنت  مروة 

ُعمان.  �سلطنة  يف  للبنات  الأ�سا�سي  للتعليم  طلحة  بنت 

علي  مدر�سة  من  العبودي  حممد  خالد  الثالثة  اجلائزة  ونال 

ومنح  قطر.  يف  للبنني  امل�ستقلة  الإعدادية  طالب  اأبي  بن 

ممار�سة  على  لت�سجيعهم  رمزية  جوائز  الفائزون  الطالب 

وقدمت  البيئة.  على  واملحافظة  التطوعي  البيئي  العمل 

للبنات  البتدائية  م�سعود  بنت  عمرة  ملدر�سة  تذكارية  دروع 

ومدر�سة عبدالـله عبداللطيف العمر البتدائية للبنني.

�سعار  ت�سمن  باملنا�سبة  خا�سًا  بو�سرتًا  املنظمة  واأ�سدرت 

حول  توعويًا  علميًا  كتيبًا  اأ�سدرت  كما  الإقليمي.  البيئة  يوم 

اأ�سجار القرم، مت توزيعه يف الدول الأع�ساء. وهو من تاأليف 

حول  مفيدة  معلومات  ويت�سمن  الفقي،  عبدالقادر  حممد 

بيئة اأ�سجار القرم، ودورها يف حفظ التوازن الإيكولوجي يف 

ال�سواحل، ومناطق انت�سارها، والتهديدات التي تتعر�ض لها، 

واجلهود التي تبذلها املنظمة والدول الأع�ساء فيها حلماية ما 

■ تبقى منها واإعادة ا�ستزراعها يف ال�سواطئ. 
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عامل العلوم

عالج اال�ضطرابات 

اله�ضمية باالأنانا�س

كوب  غازات؟  بنفخة  ت�صاب  هل 

من الأنانا�س الطازج يوميًا ميكن 

خالل  املوؤمل  النتفاخ  يخفف  اأن 

باحثون  يقول  كما  �صاعة،   72

بولية  �صتانفورد  جامعة  يف 

الأنانا�س  لأن  هذا  كاليفورنيا. 

مفعم باأنزميات ت�صاعد يف ت�صريع 

لالأمل  امل�صببة  الربوتينات  حتلل 

يف املعدة والأمعاء الدقيقة.

خفف اأمل الع�ضالت 

بالنعناع الفلفلي

واأمل  توتر  من  تعاين  هل 

تدوم  قد  الع�صالت؟  يف 

والعقـد  »التع�صيـالت« 

تعالج  مل  اإذا  لأ�صهر  امل�صتع�صية 

يقول  كما  الأ�صول،  ح�صب 

مارك  الطبيعية  املعاجلة  خبري 

�صتنغلر موؤلف كتاب »املعاجلات 

الطبيعي«.  للطبيب  ال�صافية 

يف  »ا�صطجع  ن�صيحته:  وهذه 

حو�س ا�صتحمام يحوي ماء دافئًا 

زيت  من  قطرات  بع�صر  معطراً 

 peppermint( الفلفلي  النعنـاع 

يرخي  �صوف  الدافئ  املاء   .)oil
ع�صالتك، يف حني يخفف النعناع 

طبيعيًا،  اأع�صابك  اأمل  الفلفلي 

الع�صلي  الت�صنج  يخفف  وهذا 

عن  مرة   25 تزيد  قد  بفعالية 

امل�صكنات«.

امنح ظهرك عناية العنب

العنب  الظهر؟  يف  اأملاً  تعاين  هل 

قد يكون املدخل اإىل �صفاء �صريع. 

يف  حديثة  درا�صة  اأظهرت  فقد 

الأمريكية  اأوهايو  ولية  جامعة 

يوميًا  العنب  من  كوب  اأكل  اأن 

يرخي الأوعية الدموية املت�صنجة 

اأن�صجة  اإىل  الدم  تدفق  ويح�صن 

الظهر املت�صررة. وهذا جيد، لأن 

فقرات ظهرك والأقرا�س )دي�صك( 

العمود  يف  لل�صدمات  املا�صة 

الفقري تعتمد كليًا على الأوعية 

لتزويدها  املجاورة  الدموية 

لذلك  والأوك�صيجني.  باملغذيات 

فاإن حت�صني تدفق الدم �صروري 

ل�صفاء ن�صيج الظهر املت�صرر.

داِو اال�ضابات امل�ؤملة باملاء

اأو  ركبتاك  اأو  قدماك  كانت  اإذا 

كتفاك توؤملك، يقول خرباء يف كلية 

باإمكانك  اإن  نيويورك  يف  منهاتن 

بتناول  �صفائك  م�صرية  تبداأ  اأن 

 225 )�صعة  ماء  اأكواب  ثمانية 

يو�صح  ملاذا؟  يوميًا.  مليليرتاً( 

م�صتوى  يخفف  املاء  اأن  اخلرباء 

لالأمل  امل�صبب  اله�صتامني  مركب 

الذي تنتجه الأن�صجة املت�صررة، 

ت�صريفه.  يف  ي�صاعد  ثم  ومن 

كليرن  �صوزان  الدكتورة  وتقول 

املزاج  »حمية  كتاب  موؤلفة 

ذلك،  اإىل  »اإ�صافة  اجليد«: 

تكوين  يف  اأ�صا�صي  عن�صر  املاء 

اأطراف  يحمي  الذي  الغ�صروف 

ي�صهل  الذي  وال�صائل  عظامك، 

اللينة  والأقرا�س  املفا�صل  انزلق 

وعندما  الفقري.  عمودك  يف 

م�صبعة  الأن�صجة  هذه  تكون 

باملاء، باإمكانها التحرك والنزلق 

دون  من  بع�س  فوق  بع�صها 

الت�صبب باأمل«.

ا�ضف ا�ضطرابات اجلي�ب 

االأنفية باجلرجار

الأنفية  اجليوب  التهاب  يعترب 

امل�صاكل  اأكرث  اأحد   )sinusitis(

وهو  �صيوعًا.  املزمنة  ال�صحية 

الوجه  يف  واأملًا  احتقانًا  ي�صبب 

ووفق  الكلي.  بالوهن  و�صعوراً 

باحثني اأملان، م�صحوق اجلرجار 

فهذا  املنقذ.  يكون  اأن  ميكن 

ي�صرع  للعينني  املدمع  التابل 

طبيعيًا تدفق الدم اإىل التجاويف 

الأنفية، في�صاعد يف فتح اجليوب 

الفرازات  وت�صريف  امل�صدودة 

اأ�صرع  التهاباتها  وي�صفي  منها، 

الحتقان.  تخفيف  مر�صات  من 

بها  تو�صي  التي  اجلرعة 

من  �صغرية  ملعقة  الدرا�صة: 

يوميًا  م�صحوق اجلرجار مرتني 

مع الطعام حتى تزول الأعرا�س.

كافح التهاب 

املثانة بالعنبية

العنبية  من  كوب  تناول  اإن 

�صواء  يوميًا،   )blueberries(

يف  اأو  جملدة  اأو  طازجة  كانت 

يقلل  اأن  ميكن  ع�صري،  �صكل 

خطر تعر�صك للتهاب يف جمرى 

وفق  املئة،  يف   60 بن�صبة  البول 

روجترز  جامعة  يف  باحثني 

لأن  هذا  نيوجرزي.  بولية 

العنبية غنية مبركبات التانني، 

البكترييا  حول  تلتف  التي 

املثانة،  يف  لال�صطرابات  امل�صببة 

ال�صتقرار  هذه  ت�صتطيع  فال 

واإحداث التهاب.

»اأدوية« لالأمل يف مطبخك )2(
ال�صحية وقدرتها على  اأهميتها  املا�صي منافع مواد غذائية حتويها مطابخنا وقلما نعرف  العدد  اأوردنا يف 

التخفيف من االآالم. هنا جمموعة اأخرى من هذه املواد وفوائدها العالجية
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جديد العلم والتكنولوجيا

عالج قروح الفم بالع�ضل

املوؤملة  الفم  قروح  على  �صع 

مرات  اأربع  معقم  غري  ع�صاًل 

املئة  اأ�صرع 43 يف  يوميًا، فت�صفى 

طبيًا،  مرهمًا  ا�صتعمالك  من 

دبي  مركز  يف  باحثني  وفق 

الإمارات.  يف  التخ�ص�صي  الطبي 

الع�صل  يف  املوجودة  النزميات 

الطبيعي تقاوم اللتهاب وتق�صي 

�صفاء  وت�صّرع  الفريو�صات  على 

املت�صررة، وفق موؤلفي  الأن�صجة 

الدرا�صة.

خففي اأمل الثدي 

ببزر الكتان

اإ�صافة  اأن  اأظهرت درا�صة حديثة 

بزر  من  كبرية  مالعق  ثالث 

الوجبة  اإىل  املطحون  الكتان 

لدى  الثدي  اأمل  خففت  اليومية 

واحدة من كل ثالث ن�صاء خالل 

العلماء  وميتدح  اأ�صبوعًا.   12

»فيتواإ�صرتوجني«  مركبات 

الطبيعية املوجودة يف بزر الكتان 

التي توؤدي هذا املفعول.

�ضّكن �ضداع 

ال�ضقيقة بالقه�ة

هل اأنت معر�س ل�صداع ال�صقيقة 

دوائك  دعم  جرب  )ميغرين(؟ 

قهوة.  بفنجان  لالأمل  امل�صكن 

املوؤ�ص�صة  يف  باحثون  اأفاد  فقد 

يف  بال�صداع  للعناية  الوطنية 

يعزز  ذلك  اأن  املتحدة  الوليات 

يف   40 بن�صبة  دوائك  فعالية 

اإن  خرباء  ويقول  اأكرث.  اأو  املئة 

الكافيني املوجود يف القهوة يحفز 

امت�صا�س  على  املعدة  بطانة 

الدواء امل�صكن لالأمل ب�صكل اأ�صرع 

وفعالية اأكرب.

عالج ت�ضنجات ال�ضاقني 

بع�ضري البندورة

خم�صة  كل  من  �صخ�س  يعاين 

متكررة  ت�صنجات  من  اأ�صخا�س 

يكون  ما  وكثرياً  ال�صاقني.  يف 

الذي  البوتا�صيوم  نق�س  ال�صبب 

ف هذا املعدن  يحدث عندما ي�صرَّ

الأدوية  بفعل  الأن�صجة  من  املهم 

املدرة للبول اأو املرطبات املحتوية 

ال�صديد  التعرق  اأو  كافيني  على 

ويقول  الريا�صة.  ممار�صة  اأثناء 

كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثون 

 250 �صرب  اإن  اأجنل�س  لو�س  يف 

البندورة  ع�صري  من  غرامًا 

بالبوتا�صيوم  الغني  )الطماطم( 

ويقلل  �صفاءك  ي�صّرع  يوميًا 

حدوث نوبات ت�صنج موؤملة خالل 

ع�صرة اأيام.

ثقب اأ�ض�د يلتهم جنمة

»بالوقت  هائل  اأ�صود  ثقب  التهام  متابعة  من  فلك  علماء  متكن 

احلقيقي« جنمة اقرتبت منه، يف حدث نادر يوفر معلومات جمة 

عن هذه الثقوب النهمة الغام�صة. 

واأو�صح راين �صورنوك من مركز هارفرد ـ �صميث�صونيان لفيزياء 

تقريبًا، فهي  القر�س  اأ�صماك  ال�صوداء هي مثل  »الثقوب  اأن  الفلك 

هادئة  تبقى  الواقع  يف  لكنها  متوا�صلة،  قتل  اآلة  باأنها  زوراً  ُتتهم 

اأن تقرتب جنمة كثرياً من  يف اجلزء الأكرب من حياتها. وقد يحدث 

الثقب الأ�صود فتطلق لديه هذه ال�صهية الكا�صرة«.

اأكرب تل�ضك�ب �ضم�ضي يف اأوروبا

�صم�صي  تل�صكوب  اأكرب  د�صن 

العامل،  يف  والثالث  اأوروبا،  يف 

الإ�صباين.  كناري  اأرخبيل  يف 

�صطح  بدر�س  �صي�صمح  وهو 

م�صبوقة.  غري  بدقة  ال�صم�س 

التل�صكوب  مراآة  قطر  ويبلغ 

وهو  مرت.   1.5 »غريغور« 

ل  النوعية  عالية  �صورة  يوفر 

�صم�صي  تل�صكوب  اأي  يوفرها 

اأر�صي حتى الآن، على �صعيدي 

دون  والأ�صعة  املرئي  الطيف 

احلمراء.

اأو�صكار  الأملاين  العامل  واأو�صح 

معهد  مدير  لوهي  دير  فون 

ال�صم�صية  للفيزياء  كيبينهوير 

باأملانيا: »هنا نرى  يف فرايبورغ 

تاأتي  التي  الطاقة  تظهر  كيف 

لتقذف  ال�صم�س،  داخل  من 

اخلارجي  الف�صاء  يف  ذلك  بعد 

الأر�س«،  اإىل  اأحيانًا  وت�صل 

اجلديد  التل�صكوب  اأن  معترباً 

فريدة  فر�صة  ي�صكل  املتطور 

جمال  يف  الأوروبية  لالأبحاث 

ال�صم�س.
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لأ�صر  اأطفاًل  تنتج  عيادات  الهند  يف 

ولديها  الإجناب  عن  عاجزة  غنية 

مولود  على  احل�صول  يف  الرغبة 

مبوا�صفات معينة. 

بيي�صات  العيادات  هذه  توفر 

من  جميالت  ن�صاء  من  ماأخوذة 

تخ�صيبها  يتم  ال�صرقية،  اأوروبا 

بحيوانات منوية لرجال من اأوروبا 

ن�صاء  اأرحام  يف  تزرع  ثم  الغربية، 

من  مبلغ  مقابل  الهند  من  فقريات 

املال.

مدير  وهو  خويل،  فيفيك  وقال 

اإنتاج  عملية  يف  متخ�ص�صة  وكالة 

اإنه  املذكورة،  بالطريقة  اأطفال 

حمدود  لعدد  املهمة  بهذه  يقوم 

يتزايد  الإقبال  لكن  الأزواج،  من 

اأنه  واأو�صح  العملية.  هذه  على 

يف  للعمل  �صارماً  بروتوكوًل  و�صع 

دقيقًا  فح�صًا  يت�صمن  املجال،  هذا 

معدل  واختبار  الوراثية  لالأمرا�س 

الذكاء للمتربعني، م�صرياً اإىل وجود 

بجاذبية  يتعلق  جمايل  معيار 

للبيي�صات  املانحات  الفتيات 

اأوكرانيا  مثل  دول  من  وغالبيتهن 

واأرمينيا  وجورجيا  وليتوانيا 

اأن  اإىل  ولفت  البي�صاء.  ورو�صيا 

الإعالن  يتم  الفتيات  اأولئك  �صور 

لالآباء  دليل  يف  الإنرتنت  على  عنها 

املحتملني الراغبني يف الت�صفح.

ويعد تاأجري الأرحام يف الهند جتارة 

�صنويًا،  دولر  بليون  تدر  رائجة 

طوابري  يف  الن�صاء  ت�صطف  حيث 

هذه  يف  متخ�ص�صة  عيادات  اأمام 

العمليات. وهي من اأرخ�س الأرحام 

على  الكلفة  تزيد  ل  اإذ  العامل،  يف 

5000 دولر للمولود.
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اأرحام هندية تنتج اأطفااًل للعاقرين

�ضاعة يد ذكية من » اأبل«

تنوي �سركة »�أبل« �إطالق �ساعة يد رقمية مزّودة 

هاتفه  �سا�سة  روؤية  من  م�ستخدمها  متّكن  بتقنية 

�جليب.  من  �إخر�جه  �إىل  �حلاجة  دون  من  �لذكي 

ويتوقع �أن يو�جه دخول »�أبل« �إىل �سوق �ل�ساعات 

لهذه  �مل�سنعة  لل�سركات  قوية  �سربة  �لذكية 

�ل�ساعات، ويف مقدمتها »�سوين« �لتي يبلغ ثمن 

�ساعتها �لذكية 149 دوالرً�.

»نانو«  تقنيات  �لذكية  �ل�ساعات  وت�ستخدم 

غالبية  يف  �ملتو�فرة  »�أندرويد«  الأنظمة  �لد�عمة 

�لهو�تف �لذكية.

�ضّجـان اآلـي

�ل�سجون  �إد�رة  تتجه 

�جلنوبية  كوريا  يف 

رجال  ��ستخد�م  �إىل 

مبهام  للقيام  �آليني 

حلل  ذلك  �ل�سجانني، 

يف  �لنق�ص  م�سكلة 

هذه �لوظيفة.

جتارب  حاليًا  وجترى 

لنموذج �سمي Robo Guard، للقيام باملناوبة يف 

�ل�سجن. وي�ستطيع هذ� �لرجل �الآيل �إبالغ �حلر��ص 

بهروب �أحد �ل�سجناء �أو حماولته �النتحار.

ُزّود »روبو غارد« بكامري� ثالثية �الأبعاد وبرنامج 

�لتحكم  وميكن  �ل�سجناء.  ت�سرفات  يحلل  خا�ص 

ما  باد«،  »�آي  جهاز  �أو  �لكومبيوتر  بو��سطة  به 

قبل  من  �سخ�سيًا  �لزنز�نة  مر�قبة  �سرورة  يلغي 

�ل�سجانني �لب�سريني. 



حرا�س غابات كمب�ديا

يقاوم�ن �ضركات قطع االأ�ضجار

�صكان الغابات يف كمبوديا الذين اأغ�صبهم تراخي احلكومة يت�صدون 

لقاطعي الأ�صجار، خماطرين باأرواحهم لإنقاذ غاباتهم املتقل�صة.

وقد هّز اململكة الآ�صيوية مقتل النا�صط البيئي البارز �صوت فوتي 

اأن رف�س ت�صليم  بر�صا�س �صرطي يف ني�صان )اأبريل( املا�صي، بعد 

واأعلنت جمتمعات حملية  الأ�صجار.  التقطها لعمليات قطع  �صور 

تعتمد يف معي�صتها على موارد الغابات اأنها �صتتابع م�صرية فوتي، 

بتنظيم »دوريات« من ال�صكان املحليني لردع جرائم الغابات.

و�صاهم قطع الأ�صجار غري امل�صروع يف كمبوديا بانخفا�س غطائها 

الغابي من 73 يف املئة عام 1990 اىل 57 يف املئة عام 2010. وتواجه 

»حمظية«  ل�صركات  �صماحها  ب�صبب  حادة  انتقادات  احلكومة 

مناطق  فيها  مبا  الغابية،  الأرا�صي  من  الهكتارات  اآلف  بتعرية 

حممية، لبيع خ�صبها اأو حتويلها اإىل مزارع لأ�صجار املطاط اأو ق�صب 

قواتها  ل  ت�صغِّ باأنها  احلكومة  بيئية  جمموعات  وتتهم  ال�صكر. 

امل�صلحة كحرا�س اأمنيني لل�صركات املعتدية على الغابات.

ال�صورة:  راهب بوذي يقود فتيانًا كمبوديني يف جولة

داخل غابة لي�صاهدوا عمليات قطع اأ�صجارها )اأ ف ب(
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الكت�شاف   »2013 امل�شتقبل  فناين  »م�شابقة  االإمارات  طريان  اأطلقت 

على  الفائزة  الفنية  االأعمال  �شور  طبع  يتم  و�شوف  واعدة.  مواهب 

الدائمني  امل�شافرين  والء  مكافاأة  برنامج  واردز«،  »�شكاي  بطاقات 

اأمام  فر�شًا  يوفر  ما  والزرقاء،  والف�شية  الذهبية  االإمارات،  طريان  مع 

الفنانني الفائزين للو�شول اإىل اأع�شاء الربنامج الذين ي�شل عددهم االآن 

اإىل نحو �شبعة ماليني.

اأ�شبحت �شنوية، مفتوحة  التي  امل�شتقبل،  امل�شاركة يف م�شابقة فناين 

الفن  اأمناط  جميع  قبول  ويتم  العامل.  اأنحاء  جميع  من  الفنانني  اأمام 

للم�شاركة، مبا يف ذلك ال�شور الفوتوغرافية واللوحات الفنية واالأعمال 

اختيار ثالثة  يتم  والزجاج. و�شوف  وال�شرياميك  املج�شمة كاملنحوتات 

الربنامج،  ع�شوية  بطاقات  على  ا�شتخدامها  اإىل  ي�شار  فائزة،  اأعمال 

باالإ�شافة اإىل جميع و�شائل �شكاي واردز الرتويجية. كما �شيح�شل كل 

من الفائزين الثالثة على جائزة نقدية بقيمة 5000 دوالر، باالإ�شافة اإىل 

منحة مالية بقيمة 2000 دوالر اإذا كان يدر�س يف معهد.

و�شوف تتوىل جلنة حتكيم متخ�ش�شة و�شع قائمة باالأعمال املر�شحة، 

لتخ�شع بعد ذلك لت�شويت اأع�شاء �شكاي واردز عرب موقع االإنرتنت.

املوقع  خالل  من  الفنية  اأعمالهم  تقدمي  امل�شاركة  يف  الراغبني  على 

االإلكرتوين  www.skywardsfutureartists.com يف موعد اأق�شاه 25 

حزيران )يونيو( 2012. و�شيتم االإعالن عن االأعمال الفائزة يف نهاية اآب 

)اأغ�شط�س( 2012.

العمل الفني الفائز باملرتبة الأوىل يف م�سابقة فناين امل�ستقبل 

عام 2011، وقد ظهر على بطاقة »�سكاي واردز« الذهبية لل�سنة 2012

الرباط  ـ من حممد التفراوتي

�شاحية  يف  ني�شان«  ـ  »رينو  افتتحت 

تعتزم  لل�شيارات  م�شنعًا  باملغرب  طنجة 

اإنتاجه »�شفر كربون«.  اأن يكون  املجموعة 

فتكون ح�شيلة انبعاثاته من ثاين اأوك�شيد 

األف   135 اإطالق  ما يجنب  �شفراً،  الكربون 

عدم  جانب  اإىل  �شنويًا،  الغاز  هذا  من  طن 

اأ�شل �شناعي يف  ذات  اأي مياه عادمة  طرح 

املاء  ا�شتعمال  وتقلي�س  الطبيعي،  الو�شط 

 70 بن�شبة  للم�شنع  االإنتاجية  الدورة  يف 

هوائية  توربينات  امل�شنع  وت�شغل  املئة.  يف 

تعمل  مولدات  تنتج  فيما  الطاقة،  الإنتاج 

بالكتلة احليوية البخار والتدفئة.

�شتبلغ قدرة امل�شنع االإنتاجية 30 �شيارة يف 

ال�شاعة �شنة 2012، ثم 60 �شيارة يف ال�شاعة 

اأواخر 2014، ما يعادل اإنتاج نحو 400 األف 

امل�شروع  هذا  و�شيحقق  �شنويًا.  �شيارة 

�شادرات اإ�شافية للمغرب بقيمة 3.5 بليون 

يف  عمل  فر�شة  األف   36 نحو  ويخلق  يورو، 

�شمال البالد.

امللك حممد ال�ساد�س ورئي�س جمموعة

رينو ـ ني�سان كارلو�س غ�سن يف افتتاح امل�سنع

م�سنع »رينو ـ ني�سان« النظيف يف طنجة

فندق حتت املياه يف دبي

ذراع  العاملية«،  اجلافة  »الأحوا�ض  �شركة  تعتزم 

�شركة بناء ال�شفن واإ�شالحها التابعة ملجموعة دبي 

اأربعة  قبل  الإمارة  ديون  اأزمة  فجرت  التي  العاملية 

وبعد  دبي.  مياه  يف  عائم«  »فندق  بناء  اأعوام، 

دبي  يف  الإفال�ض  من  احلماية  طلبها  من  �شهر 

بليون   2.2 بقيمة  دين  هيكلة  لإعادة  و�شنغافورة 

اإنف�شت  »بيغ  مع  �شفقة  ال�شركة  ك�شفت  دولر، 

 Water Discus لبناء   ال�شوي�شرية،  كون�شلت« 

يربز  اأقرا�ض،  �شكل  على  عائم  فندق  وهو   Hotel
الأكرب  اجلزء  ويكون  املاء  �شطح  فوق  منه  جزء 

احلياة  على  الغرف  و�شتطل  املاء.  حتت  مغمورًا 

املرجانية على عمق ع�شرة اأمتار حتت املياه.

امل�شاريع  ذكريات  امل�شروع  عن  الإعالن  اأحيا  وقد 

التي  الفادحة  البيئية  التاأثريات  ذات  الباهظة 

ازدهرت قبل الأزمة املالية يف دبي عام 2009.

م�سابقة »طريان الإمارات« لفناين امل�ستقبل
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منتجات ل�س »عارية« بال تغليف

م�ستح�سرات »ل�س« والآداب البيئية

�شركة   ركزت  �شنة،   17 قبل  تاأ�شي�شها  منذ 

على  والتجميل  النظافة  مل�شتح�شرات   Lush
منتجات  ابتكار  يف  البيئة،  وحماية  املهنة  اآداب 

معجون  اإىل  وال�شامبو  ال�شابون  من  ترتاوح 

اإنتاج  على  �شيا�شتها  وتركز  والكرميات.  الأ�شنان 

ممكن  حد  اأق�شى  اإىل  »طبيعية  م�شتح�شرات 

الأع�شاب  با�شتخدام  اأمكن«،  حيثما  وع�شوية 

وجتنب  العطرية  والزيوت  والأزهار  والفواكه 

ا�شتخدام املواد احلافظة.

وتعتمد »ل�ض« حدًا اأدنى من التغليف، وتبيع 46 

تخف�ض  وبذلك  »عارية«،  منتجاتها  من  املئة  يف 

كمية الأغلفة التي تر�شل اإىل مطامر النفايات. اأما 

الأغلفة التي ل غنى عنها فت�شنع بن�شبة 90 يف املئة 

الأكيا�ض  ت�شتعمل  ول  تدويرها.  معاد  مواد  من 

البال�شتيكية يف متاجرها، بل ت�شنع اأكيا�شها من 

ورق معـاد تدويـره بن�شبة 100 يف املئة.

اأدائها  لتح�شني  م�شروعًا  حاليًا  ال�شركة  وتنفذ 

اخل�شراء،  للتكنولوجيات  ا�شتعمالها  وزيادة 

وتعتزم تخفي�ض ا�شتهالكها للطاقة بن�شبة 20 يف 

ت�شتخدم  فهي  يدويًا،  ت�شنع  منتجاتها  ولأن  املئة. 

جتري  كما  اأقل.  طاقة  وت�شتهلك  اأقل  ماكينات 

دورات تدريبية بيئية جلميع املوظفني.

اأعلنت �شركة »هوا عكار« ال�شهر 

املا�شي م�شروعها الإنتاج الكهرباء 

منطقة  يف  الرياح  طاقة  من 

»املحرومة  لبنان،  ب�شمال  عكار 

ذكر  كما  العامة«  اخلدمات  من 

مديرها العام األبري خوري.

ويهدف امل�شروع اإىل تاأمني الطاقة 

املتجددة  النظيفة  الكهربائية 

املنطقة،  يف  منزل  األف   60 لنحو 

تنتجها  ميغاواط   60 بقدرة 

طراز  من  هوائية  توربينة   20

 .V90 ف�شتا�س

امل�شروع  اأن  اإىل  خوري  واأ�شار 

اقت�شاديًا  املنطقة  يحرك 

عمل  فر�س  ويوؤمن  و�شياحياً 

اإقرار  اإىل  الدولة  ودعا  عديدة. 

ت�شعه  التي  واملرا�شيم  القوانني 

خلطة  تطبيقًا  التنفيذ،  مو�شع 

التي  الكهربائي  القطاع  �شيا�شة 

الوزراء  جمل�س  عليها  وافق 

فيها  وورد   2010 عام  اللبناين 

عن  الهوائية  الطاقة  »اإدخال 

باإن�شاء  اخلا�س  القطاع  طريق 

مزارع الهواء«.

»هوا عكار« هل تنري 60 األف منزل؟

الطويلة  ا�شرتاتيجيته اخل�شراء  اإطار  يف 

الفرن�شي  اللبناين  البنك  يتابع  االأمد، 

املوارد  وا�شتهالك  التدوير  اإعادة  حملة 

املوّظفني  م�شّجعًا  ذكاًء،  اأكرث  بطريقة 

على احلد من ا�شتعمال الورق والطاقة 

واتباع املمار�شات البيئية. 

�شراكة  اتفاقية  وّقع  امل�شرف  وكان 

 )IFC( الدولية  التمويل  موؤ�ش�شة  مع 

اإىل  تهدف  امل�شتدامة،  الطاقة  لتمويل 

وم�شاعدة  املالية  املنتجات  تطوير 

ا�شتخدام  على  اللبنانّية  ال�شركات 

الكفاءة.  من  مبزيد  الطاقة  م�شادر 

للتنمية  الفرن�شية  الوكالة  مع  وّقع  كما 

للم�شت�شفيات  ائتمان  اتفاقية   )AFD(

�شّيما  ال  البيئة،  حماية  يف  مل�شاعدتها 

التخّل�س ال�شليم من النفايات الطبّية.

 Earth Card بطاقة   امل�شرف  واأطلق 

املتحدة  االأمم  برنامج  مع  بالتعاون 

ن�شبة  تخ�ش�س  وما�شرتكارد،  االإمنائي 

بيئية  م�شاريع  لتمويل  عائداتها  من 

لقيا�س   IFC مع  يتعاون  كما  حملية. 

واإمكانية  البيئة  مع  مبانيه  توافق 

اخل�شراء،  املباين  �شمن  ت�شنيفها 

الطاقة  ال�شتخدام  عمل  خطة  وو�شع 

بكفاءة اأكرب واحلّد من االآثار على البيئة.

ا�سرتاتيجية بيئية 

للبنك اللبناين الفرن�سي
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م�شوراً  دلياًل  اأبوظبي  ـ  البيئة  هيئة  اأ�شدرت 

بعنوان »طيور دولة االمارات العربية املتحدة«. 

مراقبة  عن  للمبتدئني  معلومات  ي�شم  وهو 

ال�شلوك  وقواعد  امل�شتخدمة  واملعدات  الطيور 

الطيور  م�شاهدة  اأماكن  وعن  الهوايـة،  هـذه  يف 

وكيفية التعرف عليها. ويت�شمن �شوراً وخرائط 

تو�شح االنت�شار املكاين والزماين لكل نوع.

املنتدب  الع�شو  البواردي  اأحمد  حممد  وقال 

للهيئة يف مقدمة الكتاب: »ااـلـه اأنعم على دولة 

اأبوظبي  اإمارة  وعلى  املتحدة،  العربية  االإمارات 

الطيور  من  غني  بتنوع  اخل�شو�س،  وجه  على 

واخل�شائ�س  واالأ�شوات  واالأ�شكال  االأنواع  ذات 

من  ال�شا�شعة  امل�شاحات  توفر  املختلفة. 

اجلزر  من  الكبري  العدد  وهذا  املّدية،  امل�شطحات 

البحرية وال�شاحلية واملناطق الرطبة الداخلية، 

للغذاء  فر�شًا  النائية،  ال�شحارى  وحتى 

الطيور  من  كبري  لعدد  واال�شرتاحة  والتع�شي�س 

امل�شتوطنة واملهاجرة«.

وخرائطه  اجلميلة  ب�شوره  الدليل،  يهدف 

الوا�شحة، اإىل جلب 240 نوعًا من الطيور لعامة 

اجلمهور. وقد و�شل عدد اأنواع الطيور التي مت 

اأكرث  منها  نوعًا،   442 اإىل  االمارات  يف  ت�شجيلها 

ويعترب  منتظم.  ب�شكل  متكاثر  نوع   100 من 

من  كبرية  ن�شبة  اأن  اإىل  نظراً  كبرياً  عدداً  هذا 

م�شاحة البالد �شحراء رملية اأو �شخرية قاحلة. 

طرق  ملتقى  على  اأ�شا�شية  حمطة  واالإمارات 

هجرة الطيور بني اأوروبا واآ�شيا واأفريقيا، وفيها 

عدد كبري من م�شتعمرات التكاثر الهامة للطيور 

البحرية على امل�شتويني االإقليمي والعاملي.

عمومـًا  واملهتمني  الطـيور  ملـراقبي  وميكن 

االإمـارات  للجنـة  االإلكرتوين  املوقـع  زيـارة 

الذي   www.uaebirding.com الطيور  ملراقبة 

عن  بانتظام  حتديثها  يتم  معلومات  يت�شمن 

الطيور يف االمارات.

دليل لطيور الإمارات
هيئة البيئة ـ اأبوظبي. 256 �شفحة، 2012

مدن م�ستدامة: بناء مدن للم�ستقبل
Sustainable Cities: Building Cities for the Future

By Climate Action, 2012

ن�شف الب�شرية، اأي 3.5 بليون ن�شمة، يعي�شون حاليًا 

 75 نحو  يعي�ض  �شوف   2055 �شنة  وبحلول  مدن.  يف 

يف املئة من �شكان العامل يف مناطق ح�شرية. وحتتل 

م�شوؤولة  لكنها  الياب�شة،  من  فقط  املئة  يف   2 املدن 

الطاقوي  ال�شتهالك  من  املئة  يف   70 من  اأكرث  عن 

والنبعاثات الكربونية. ومع ذلك، توفر املدن ل�شكان العامل اأف�شل فر�شة لتخفي�ض 

ب�شمتهم الإيكولوجية.

ولتحقيق هذا الهدف، على املدن تبّني ا�شرتاتيجيات للتنمية امل�شتدامة، مبا يف ذلك 

متطلبات  لتلبية  التكنولوجي  والتطور  املبتكرة  التحتية  والبنى  ال�شتهالك  كفاءة 

التزايد ال�شريع يف اأعداد �شكان املدن.

ون�شاطاتها  جهودها  تركز  التي   ،Climate Action حركة  اأ�شدرت  الإطار،  هذا  يف 

اإطالقه  �شيتم  الذي  امل�شتدامة«  »املدن  كتاب  الأعمال،  قطاعات  يف  ال�شتدامة  على 

يف موؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة »ريو +20« يف حزيران )يونيو( اجلاري. 

وقد �شاركت يف اإعداده منظمات رائدة يف جمال التنمية احل�شرية امل�شتدامة.

القت�شاد  اإىل  العامل  حتول  قيادة  احل�شرية  املناطق  تخّول  مبادرات  الكتاب  يت�شمن 

والأبنية،  والطاقة،  واملوا�شالت،  النقل  يف  حت�شينات  خالل  من  وذلك  الأخ�شر. 

وال�شرف  الكوارث،  واإدارة  العامة  وال�شالمة  والت�شالت،  النفايات،  واإدارة  واملياه، 

ال�شحي، ومبادرات متنوعة يف اخلدمات القت�شادية والجتماعية.

ميكن طلب ن�شخة جمانية من الكتاب بوا�شطة الربيد الإلكرتوين

copies@sustainablecities2012.com 

الكوكب الأكول 2012
Eating planet 2012

Barilla Center for Food and Nutrition, and Worldwatch Institute 
Edizioni Ambiente, 2012. ASIN: B007X2SD2K

ياأوي  حني  ويف  عامليًا،  الطعام  من  املئة  يف   30 ُيهدر 

خاوية،  وبطونهم  ليلة  كل  الفرا�ض  اإىل  �شخ�ض  بليون 

يعاين بليون �شخ�ض اآخرون من م�شاكل �شحية ب�شبب 

لكيفية  ال�شباب  جهل  يزداد  الأثناء،  هذه  يف  البدانة. 

احللول  اعتماد  ي�شّعب  ما  الغذائية،  املحا�شيل  زرع 

بثلث  ي�شاهم  الذي  العاملي،  الزراعي  للنظام  املنا�شبة 

انبعاثات غازات الدفيئة العاملية.

الأر�ض  �شكان  جلميع  طعام  اإنتاج  ن�شتطيع  فهل 

يف  للم�شاعدة  ا�شتدامة  اأكرث  الغذائي  النظام  جعل  ميكن  هل  باإن�شاف؟  وتوزيعه 

ت�شاعد  اأف�شل  تغذية  لتوفري  الالزمة  الو�شائل  هي  ما  املوارد؟  و�شون  البيئة  حماية 

هل  الطبخ،  تقاليد  و�شمن  البعيد؟  املدى  على  جيدة  �شحة  على  احلفاظ  يف  النا�ض 

ميكن اإعادة ا�شتك�شاف املكونات الالزمة لأكل �شحي وعادل ولذيذ؟

واجتاهات  للطعام،  الثقافية  والقيمة  العاملي،  الغذائي  للنظام  الظاهرية  التناق�شات 

والبيئية،  ال�شحة  على  وا�شتهالكه  الطعام  اإنتاج  وتاأثريات  وال�شتهالك،  الإنتاج 

باريال  مركز  اأعده  الذي  الأكول«  »الكوكب  كتاب  يف  الرئي�شية  املوا�شيع  بع�ض  هي 

يف  البيئية  وات�ض«لالأبحاث  »وورلد  معهد  مع  بالتعاون  والتغذية،  الغذاء  لأبحاث 

النظام  تواجه  التي  التحديات  على  ال�شوء  ي�شلط  العاملي  التقرير  هذا  وا�شنطن. 

هذا  اإ�شالح  يجلبها  التي  الفوائد  من  كبري  عدد  عن  ف�شاًل  اليوم،  والزراعي  الغذائي 

النظام، وحلقات الربط بني التكنولوجيا والثقافة والزراعة، وكيف ميكن اأن ت�شاعد 

يف تخفيف اجلوع والفقر.

املكتبــة اخل�ســراء

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

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

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

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚60 ل.ل.    

خارج لبنان: 50 دوالرًا

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

لبنان: 000‚6 ل.ل.

خارج لبنان: 6 دوالرات

جملدات جملة

»البيئة والتنمية«

املجلد الواحد:

 لبنان: 000‚100 لرية لبنانية

الدول العربية:  100 دوالر اأمريكي

ق�شيمــة طلـــب من�شــورات هللا

العنوان 	 	 	 	 	 اال�سم

الهاتف �سندوق	الربيد	 	البلد	 الرمز	الربيدي	 املدينة	

اأرجــو تزويــدي باملن�شــورات التاليــة:

املجموع ال�سعر	االفرادي	 عدد	الن�سخ	 	 ا�سم	الكتاب	

ح�شــم ٢٠٪ لأع�شــاء »املنتــدى العربي للبيئــة والتنميــة«  وامل�شرتكني يف جملة »البيئة والتنمية«

املجمـوع العـام 	 	 	 	 	 	

}		نقدًا									}		اأرفق	لكم	�سيكًا	م�سرفيًا	باملبلـغ	

}		بوا�سطة	بطاقة	االئتمان:

التوقيع 	 	 التاريخ	

Card # Expiry Date  Visa    Master Card    Amex 

جميع الأ�شعار ت�شمل اأجور الربيـد
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املفكـرة البيئيــة

حزيران )يونيو( 2012

5
يوم البيئة العاملي

الأخ�ضر  القت�ضاد  ال�ضنة:  هذه  مو�ضوعه 

هل اأنت م�ضارك؟

5 ــ 8
Project Lebanon 2012

م�شروع لبنان 2012

ملواد  ع�ضر  ال�ضابع  الدويل  التجاري  املعر�ض 

والتكنولوجيا  والبناء  الن�ضاء  ومعدات 

يتخلله  الأو�ضط.  وال�ضرق  لبنان  يف  البيئية 

موؤمتر ومعر�ض »اأ�ضبوع ال�ضتدامة«.  مركز 

بريوت الدويل للمعار�ض )بيال(، بريوت، 

لبنان. تنظيم: ال�ضركة الدولية للمعار�ض.

هاتف: 5-959111)961+(

فاك�ض: 5-959888)961+(

projectlebanon@ifpexpo.com
www.projectlebanon.com

6 ــ 8
Hydrogaïa

موؤمتر ومعر�ض املياه الدويل

مونبلييه، فرن�ضا.

www.hydrogaia-expo.com

11 ــ 15
geovariances

املوؤمتر الدويل التا�شع اللإح�شاءات 

اجليولوجية

اأو�ضلو، الرنوج.

www.geovariances.com

17
اليوم العاملي ملكافحة الت�شحر

25 ــ 27
aebioM

املوؤمتر الأوروبي للطاقة احليوية

بروك�ضل، بلجيكا.

www.aebiom.org/conference2012

متوز )يوليو( 2012

7/27 ــ 8/2

اإنرتنا�شونال كومبو�ض: لقاء �شبابي 

للتدرب على م�شوؤوليات الأمم 

املتحدة

جزيرة يو�ضتيكا، اإيطاليا.

l.grasso@diplomatici.it :للم�ضاركة

اآب )اأغ�سط�س( 2012

26 ــ 30
idrc davos 2012

املوؤمتر الدويل الرابع لإدارة 

الكوارث واملخاطر

دافو�ض، �ضوي�ضرا.

www.idrc.info

26 ــ 31
الأ�شبوع العاملي للمياه

ا�ضتوكهومل، ال�ضويد.

www.worldwaterweek.org

اأيلول )�سبتمرب( 2012

16
اليوم العاملي حلماية طبقة الأوزون

24 ــ 27
معر�ض الزراعة ال�شعودي 2012

�ض.ب  الريا�ض.  معار�ض  �ضركة  تنظيم 

ال�ضعودية.   ،11554 الريا�ض   ،56010

هاتف: 1-2295604)966+( 

فاك�ض: 1-2295612)966+(

البيئة 2012: املوؤمتر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

29 - 30 ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2012، بريوت،  لبنـان.

حمور املوؤمتر:  الب�شمة البيئية  وفر�ض ال�ضتدامة يف البلدان العربية

هاتف: 321800 - 1 )961 +(   فاك�ض: 321900 - 1 )961 +(

 www.afedonline.org - email:info@afedonline.org

بريوت

»الأزرق الكبري«: متى ينظف ال�ساطئ 

اللبناين بال حمالت تنظيف؟

اأيار   20 يف  ال�ضواطئ  على  لبناين   5000 نحو  احت�ضد 

تنظيف  بل  الحتجاج،  هدفهم  يكن  مل   .2012 )مايو( 

ال�ضاطئ �ضمن حملة »الأزرق الكبري«. ال�ضنوية.

وجامعات  مدار�ض  تالمذة  من  املتطوعون،  توزع 

خا�ضة،  و�ضركات  وريا�ضية  وك�ضفية  بيئية  وجمعيات 

حتى  ال�ضمال  يف  العبدة  من  �ضاطئيًا  موقعًا   55 على 

خمت�ضة  غط�ض  نوادي  وقامت  اجلنوب.  يف  الناقورة 

و�ضطح  البحر  قعر  بتنظيف  �ضيد  وزوارق  كاياك  وفرق 

املياه واجلزر واملنحدرات ال�ضخرية واملغاور البحرية.

الدوحة

موؤمتر اخلليج العا�سر للمياه

الذي  للمياه  العا�ضر  اخلليج  موؤمتر  الدوحة  ا�ضت�ضافت 

التعاون:  جمل�ض  دول  يف  »املياه  �ضعار  حتت  اأقيم 

املوؤ�ض�ضة  نظمته  وقد  والغذاء«.  والطاقة  املياه  روابط 

وجمعية  )كهرماء(  واملاء  للكهرباء  القطرية  العامة 

وح�ضره  للمجل�ض،  العامة  والأمانة  املياه  وتقنية  علوم 

وروؤ�ضاء  اخلليجيني  وامل�ضوؤولني  الوزراء  من  عدد 

ال�ضركات واخلرباء العرب والدوليني املتخ�ض�ضني يف 

املياه والطاقة والغذاء.

من  اأكرث  فيه  وقدم  متحدثًا،   25 املوؤمتر  يف  �ضارك 

امل�ضتدامة  والإدارة  التخطيط  تناولت  بحثًا  خم�ضني 

الغذاء،  وا�ضتدامة  املائي  والأمن  والطاقة،  املياه  ملوارد 

وال�ضطحية،  اجلوفية  للمياه  الطبيعية  املوارد  واإدارة 

واإدارة  التحلية،  وتقنيات  البلدية،  املياه  قطاع  واإدارة 

قطاع ال�ضرف ال�ضحي واإعادة ا�ضتخدام مياه ال�ضرف.

ا�ضتدامة  مركز  اإىل  ميدانية  زيارات  الربنامج  وت�ضمن 

التحكم  ومركز  فيليب�ض،  كونوكو  ل�ضركة  التابع  املياه 

حمطات  واإحدى  لكهرماء،  التابع  املياه  ب�ضبكات 

التحلية يف جوار الدوحة.
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�ضي فونغ ـ  اأ�شرف اأمني

على هام�ض ال�شتعدادات ملوؤمتر ريو +20، عقدت اتفاقية الأمم املتحدة 

ملحاربة الت�شحر )UNCCD( على مدار ثلثة اأيام ور�شة اإقليمية �شمت 

15 �شحافيًا من دول اآ�شيا وال�شرق الأو�شط، وذلك يف مدينة �شي فونغ يف 

و�شط منغوليا يف ال�شني.

حتدثت واجاكي مواجني م�شوؤولة الإعلم يف التفاقية عن التحديات التي 

يواجهها العامل خلل العقود املقبلة، اإذ من املتوقع اأن ي�شل تعداد �شكان 

الغذاء  على  الطلب  يزيد  واأن   ،2050 بحلول  ن�شمة  بليني   9 اإىل  الأر�ض 

بن�شبة 50 يف املئة بحلول 2030، واأن يزيد الطلب على الطاقة بن�شبة 45 يف 

املئة وعلى املياه بن�شبة 35 يف املئة. وت�شري اأحدث الدرا�شات اإىل اأن الت�شحر 

يت�شبب كل دقيقة يف 16 وفاة حول العامل، معظمها من الأطفال ب�شبب 

اجلوع. ولتلبية الطلب املتزايد على الغذاء، يجب زراعة نحو 120 مليون 

هكتار اإ�شافية من الأرا�شي، ما يعادل م�شاحة دولة مثل جنوب اأفريقيا.

واأ�شار الدكتور من�شور دياي، ممثًل اتفاقية حماربة الت�شحر، اإىل اأن اآ�شيا 

هي اأكرث قارات العامل ت�شرراً من الت�شحر وتدهور الأرا�شي وزوال الغابات 

واجلفاف. واأو�شح اأن موؤمتر ريو +20 ميثل فر�شة كربى للمجتمع الدويل 

اأهداف  على  التفاق  �شيتم  حيث  املتفاعل،  اإىل  املراقب  دور  من  للتحول 

للتنمية  الألفية  اأهداف  �شكلها  يف  ت�شابه   )SDG( امل�شتدامة  للتنمية 

)MDG(. وقد مت اقرتاح برامج للإدارة امل�شتدامة للأرا�شي، وو�شع التزام 

دويل باأن يكون معدل تدهور الأرا�شي وتراجع م�شاحة الغابات �شفراً �شنة 

الأخ�شر  ال�شور  م�شروع  منها  الربامج،  من  عدداً  من�شور  وعر�ض   .2030

جيبوتي  من  اخل�شراء  الرقعة  لزيادة  مبادرة  وهو  اأفريقيا،  يف  العظيم 

�شرقًا اإىل ال�شنغال غربًا على امتداد 11 دولة يف و�شط اأفريقيا. واأو�شح اأن 

املناخ وانخفا�ض  حماربة الت�شحر تعني بالتبعية مواجهة ظاهرتي تغري 

التنوع البيولوجي، كما تعني توفري غذاء ومياه وطاقة ملليني الفقراء يف 

العامل، وتقليل احتمالت الهجرة بحثًا عن الطعام والأر�ض اخل�شبة.

ملحاربة  الوطني  املكتب  مدير  نائب  كينغ  كزو  عر�ض  اأخرى،  ناحية  من 

الت�شحر يف ال�شني امل�شاريع التي قامت بها بلده على مدى 50 عامًا ملكافحة 

هذه الظاهرة يف ال�شمال، من خلل برامج التثقيف والتوعية للمزارعني، 

واملزج بني التقنيات احلديثة والتقليدية يف الزراعة، وال�شتعانة ب�شللت 

نباتية معدلة وراثيًا تقاوم نق�ض املياه وظروف ال�شحراء.

الأخرية،  ال�شنوات  يف  تت�شح  بداأت  الدوؤوب  العمل  نتائج  اأن  كزو  واأو�شح 

حيث انخف�شت معدلت الت�شحر وازدادت رقعة الأرا�شي الزراعية بن�شبة 

لزيارة  الور�شة  يف  امل�شاركني  ال�شحافيني  ا�شطحب  وهو  املئة.  يف   10

الأرا�شي امل�شت�شلحة يف �شي فونغ.

خم�ض  تعقد  الت�شحر  ملحاربة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  اأن  بالذكر  جدير 

ور�شات مماثلة لل�شحافيني قبل موؤمتر »ريو +20«، منها دورة تدريبية 

يف اجلزائر ل�شحافيي الدول الفرنكوفونية.

بريوت ـ بوغو�ض غوكا�شيان

كامل حاجته من  لبنان  ي�شتورد 

هناك  ولكن  الأحفوري.  الوقود 

الآن احتمالت كبرية للعثور على 

�شاحله  قبالة  الطبيعي  الغاز 

مو�شوع  هذا  كان  البحري. 

منيب  معهد  نظمها  عمل  ور�شة 

واملوارد  للطاقة  امل�شري  واأجنل 

الأمريكية  اجلامعة  يف  الطبيعية 

خرباء  فيها  و�شارك  بريوت،  يف 

ناق�شوا  ودوليون  حمليون  طاقة 

لـ»ع�شر  التح�شري  كيفية 

فبناء  اللبناين.  الهيدروكربون« 

ا�شتك�شافية  درا�شات  على 

لبنان  حتدو  جيوفيزيائية، 

احلو�ض  يحتوي  باأن  كبرية  اآمال 

مياهه  يف  ال�شرقي  البحري 

هيدروكربونات.  على  الإقليمية 

لتطوير  الآن  يتح�شر  وهو 

الكت�شافات الغازية املحتملة. 

خلل الور�شة، لفت وزير الطاقة 

واملياه جربان با�شيل اإىل اأن لبنان 

يخ�شر �شتة بليني دولر �شنويًا، 

اأي 15 يف املئة من ميزانيته، لأنه 

واملازوت  البنزين  على  يعتمد 

الغاز  اأما  النفطية.  والزيوت 

للبيئة  �شديق  فهو  الطبيعي 

والتبديل  النفط،  من  واأرخ�ض 

�شيوفر بليون دولر �شنويًا. وقال 

ال�شاطئ  قبالة  امل�شح  اأعمال  اإن 

كبرية  كميات  وجود  اإىل  اأ�شارت 

وخ�شو�شًا  الهيدروكربون،  من 

الغاز الطبيعي، م�شيفًا اأن لبنان 

وهي  التالية  للمرحلة  م�شتعد 

دولية،  برتول  �شركات  اجتذاب 

وقد متت املوافقة على 19 �شركة 

احلكومة  اأعدت  كما  الآن.  حتى 

مرن  قانون  م�شروع  اللبنانية 

والدولة،  للم�شتثمرين  وواٍق 

النوعية  امل�شح  اأعمال  واكتملت 

دفرت  اإىل  بالن�شبة  والدرا�شات 

ال�شروط والتلزميات.

رئي�ض  القا�شم،  فـاروق  وحتدث 

عن  اإ�ض،  اأ  بتـرولـيوم  �شركـة 

اإن  فقال  النفطية،  التحديات 

وهو  ممتازة،  بداية  حقق  لبنان 

لتطوير  تاريخية  فر�شة  ميلك 

اأن  اإىل  م�شرياً  النفطي،  قطاعه 

لل�شيا�شة  ت�شريعات  و�شع 

وعقد  البلد  يف  البرتولية 

حلوكمة  اأ�شا�شًا  ي�شكل  منوذجي 

ا�شتك�شاف الغاز الطبيعي.

امل�شوحات  اآخر  وعر�شت 

اجليوفيزيائية للمنطقة البحرية 

اللبنانية، وهي ت�شري اإىل احتمالت 

ونفط  غاز  مكامن  لوجود  كبرية 

اأعماق  يف  جتاري  نطاق  على 

مرت  و8500   2500 بني  ترتاوح 

حتت �شطح البحر، علمًا اأن عمق 

ال�شرقي  احلو�ض  يف  البحر  مياه 

يرتاوح بني 1500 و2000 مرت.

ور�سـة فـي ال�سني ل�سحافيي اآ�سيا وال�سرق الأو�سط 

ا�ستعداداً لـ »ريو +20«

ور�سة عمل حول الغاز الطبيعي يف لبنان
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مرتامية  �صحراء  حاليًا  العربية  اجلزيرة  �صبه 

الأطراف. لكن الأزمنة تغري الأ�صياء، ففي ع�صور 

�صور  اأظهرت  وقد  ورطوبة.  اعتداًل  اأكرث  املناخ  كان  �صابقة 

كانت  القدمية  الأنهار  من  �صبكة  اأن  ال�صطناعية  للأقمار 

دفع  ما  ال�صحراء،  هذه  رمال  عرب  املا�صي  يف  طريقها  ت�صق 

العلماء اإىل العتقاد باأن املنطقة �صهدت فرتات اأكرث رطوبة 

بحثي  م�صروع  انطلقة  ال�صور  تلك  وكانت  املا�صي.  يف 

تاأثري  ل�صتك�صاف  الربيطانية،  اأك�صفورد  جامعة  تقوده 

التغري املناخي الطويل الأمد على الب�صر واحليوانات الأوائل 

الذين ا�صتقروا اأو عربوا هناك، وكيف اأدت ت�صرفاتهم حيال 

هذه التغريات اإىل بقائهم اأو زوالهم.

العربية  اجلزيرة  �صبه  الباحثون  جتاهل  الآن،  حتى 

اأفريقيا  بني  كج�صر  املهم  موقعها  رغم  على  كبري،  ب�صكل 

جمل�س  ميوله  الذي  اجلديد،  امل�صروع  ويف  واأورا�صيا. 

الباحثني املتعددي  الأبحاث الأوروبي، �صيدر�س فريق من 

خلل  املنطقة  يف  البيئي  التغري  تاأثريات  الخت�صا�صات 

املنهجية  الدرا�صة  و�صتكون  الأخرية.  �صنة  املليوين 

حيث  من  فريدة  والهولو�صيني  البلي�صتو�صيني  للع�صرين 

طولها وم�صتوى تف�صيلها.

الباحثون  يدر�س  �صوف  �صنوات،  خم�س  مدى  على 

اأثرية،  اأهمية  معامل الأر�س، ويحفرون مواقع قد تكون لها 

و�صوف  كخريطة.  املياه  جماري  �صبكة  م�صتخدمني 

اأحافري  ع�صور  لتحديد  التاأريخ  تقنيات  اأحدث  ي�صتخدمون 

احليوانات والنباتات والأدوات احلجرية التي مت اكت�صافها، 

االر�صوم  تظهرها  التي  والختلف  ال�صبه  اأوجه  ومقارنة 

والنقو�س ال�صخرية يف املنطقة.

عنها:  الإجابة  �صيحاولون  التي  الرئي�صية  الأ�صئلة  ومن 

من  العربية  اجلزيرة  �صبه  اإىل  الأوائل  الب�صر  و�صل  متى 

البقاء  ا�صتطاعوا  وكيف  جماورة،  مناطق  من  اأو  اأفريقيا، 

والعي�س يف اأحوال جافة ومتطرفة.

»تظهر  برتاغليا:  مايكل  الربوف�صور  امل�صروع  قائد  وقال 

الأرا�صي  معامل  العربية  لل�صحراء  امللتقطة  نا�صا  �صور 

لأودية  كاملة  �صبكة  ُتظهر  والتي  الف�صاء،  من  ت�صاهد  التي 

هذه  املا�صي.  يف  هناك  كانت  بحريات  واأحوا�س  اأنهار 

للمنطقة  خريطة  �صتوفر  الرمال  يف  واملنحدرات  اخلطوط 

اإىل  دقيق  موؤ�صر  املاء  ووجود  عليها.  اأبحاثهم  العلماء  يركز 

واحليوانات  الب�صر  فيها  ا�صتقر  اأو  اإليها  هاجر  التي  الأماكن 

الأوائل.

يعتمد امل�صروع على معارف كثرية يوؤمل اأن ُيظهر اجلمع 

 حتى الآن حول اأثر تغري املناخ على 
َ

بينها ق�صة مهمة مل ترو

بحرية  كهوفًا  الباحثون  يتفح�س  و�صوف  الأوائل.  الب�صر 

طبقات  لدرا�صة  حجار  مقالع  وحفريات  مياه  واآبار  وبرية 

ترتاوح  اأعماق  على  ر�صوبيات  يحللون  و�صوف  ال�صخور. 

بني 30 و60 مرتًا لقيا�س تاأثريات التغري البيئي، ملحظني 

اأي تغريات يف الأحافري النباتية وال�صخور والطبقات ت�صري 

اإىل متى كان املناخ اأرطب اأو اأجف.

يبدو اأن �صبه اجلزيرة العربية كان يف ما م�صى مكانًا 

حيوانات  وازدهرت  الأنهار  فيه  تدفقت  خم�صو�صرًا 

احليوانات  هذه  من  التاريخ.  قبل  ما  اإىل  تعود  عملقة 

اأنياب.  اأربعة  له  عملق  »ماموث«  وهو  الفيل،  �صلف 

�صحراء  رمال  يف  بيت�س  مارك  الدكتور  الباحث  وجد  وقد 

اأبوظبي نابًا من اأحد هذه احليوانات القدمية. كما ُعرث يف 

اأ�صماك ي�صل طولها  اأحافري  اأحوا�س بحريات �صابقة على 

اإىل مرت.

هارفرد  ملتحف  ال�صابق  الأمني  �صوير،  جيم�س  وكان 

للآثار ال�صامّية، اأقام برهانًا من جيولوجيا ال�صحراء العربية 

يف  ذكره  ورد  الذي  القدمي  بي�صون  نهر  اأن  على  وتاريخها 

جافة  قناة  وهو  بي�صة،  بوادي  الآن  يعرف  ما  هو  التوراة 

باجتاه  ومتتد  املنورة  املدينة  قرب  احلجاز  جبال  يف  تبداأ 

الأقمار  �صور  وبوا�صطة  الكويت.  اإىل  ال�صرقي  ال�صمال 

ال�صطناعية، قام العامل امل�صري الدكتور فاروق الباز، مدير 

مركز ال�صت�صعار عن بعد يف جامعة بو�صطن، بتتبع القناة 

اجلافة من الكويت حتى وادي البطني ونظام وادي الرّماح 

■ الذي يبداأ قرب املدينة. 

ت�صري �صور للأقمار 

�ال�صطناعية �إىل �أن 

منطقة �صبه �جلزيرة 

�لعربية كانت 

يف �ملا�صي خ�صر�ء 

تدفقت فيها �الأنهار 

وعا�صت فيها حيو�نات 

عملقة تعود �إىل ما 

قبل �لتاريخ

�صورة ف�صائية تظهر 

حو�ض �لبحرية �لقدمية 

باللون �الأزرق. وت�صري �لنقط 

�حلمر�ء �إىل �ملو�قع �الأثرية، 

فيما تبدو �لكثبان �لرملية 

باللون �الأ�صفر

اأنهار وبحريات

حتت رمال

ال�صحراء العربية

م�صروع جامعة �أك�صفورد ال�صتك�صاف �آثار تغيـر �ملنـاخ
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هـــذه  بع�س الموا�شيع على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي الخام�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي يعقد في 29ـ  30 ت�شرين 
الثاني )نوفمبر( 2012 في بيروت. 

للمّرة الأولى، ي�شدر اأطل�س للب�شمة البيئية ي�شتك�شف محدوديات الموارد في البلدان العربية من منظور القدرة التجديدية للطبيعة. وقد 

كلف »اأفد« �شبكة الب�شمة العالمية )GFN(، الرائدة في هذا المجال، لإنتاج الأطل�س. تقوم الدرا�شة على اأحدث البيانات، وتغطي المنطقة 

العربية، على م�شتوى البلدان المنفردة والأقاليم الفرعية والمنطقة باأ�شرها، لإتاحة تفح�س فوائد التعاون الإقليمي. 

تقرير »اأفد« حول خيارات ال�شتدامة في البلدان العربية �شوف ي�شاعد في ترويج مفهوم الح�شابات الإيكولوجية والعمل على دمجها في �شنع 

القرار. يهدف التقرير  الى عر�س الحقائق، كمقدمة لمواجهة التحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية.

كم ي�ستهلك ال�سكان من  الراأ�سمال الطبيعي ، وما م�ستوى العجز الإيكولوجي في البلدان العربية؟   •
هل يعو�ض ارتفاع اأرقام الناتج المحلي عن التدهور في الموارد الطبيعية؟  •

•	 كيف يمكن تحقيق ال�ستدامة مع ت�ساعف عدد ال�سكان العرب الى 800 مليون ن�سمة �سنة 2040؟
هل ت�ستطيع المنطقة العربية  اأن تكون مكتفية ذاتيًا بالغذاء والمياه؟  •

هل بامكان التعاون الإقليمي مع اإدارة �سليمة للموارد اأن يوفر الحل؟  •

اأ�سماء القا�سمي

المديرة التنفيذية

الأكاديمية العربية للمياه

�سليمان الحرب�ش

المدير العام

�سندوق اأوبك للتنمية الدولية

جوليا لوفيفر

المديرة العامة

التحاد الدولي لحماية الطبيعة

اأ�سوك خـو�سال

رئي�س نادي روما

رئي�س منظمة بدائل التنمية

رزان المبارك

الأمين العام

هيئة البيئة  ـ اأبوظبي

ماتي�ش واكرناغل

الرئي�س التنفيذي

�سبكة الب�سمة العالمية

عدنان بدران

رئي�س جامعة البتراء 

رئي�س وزراء الأردن ال�سابق

الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية x  بيروت، 29 ـ 30 ت�سرين الثاني/ نوفمبر x 2012 فيني�سيا ـ انتركونتيننتال

الب�صمـة البيئية:  فر�ص البقاء في البلدان العربية
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