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هذا الشهر
يخ�سر كل فرد في المنطقة العربية
« 17يوم حياة» �سنوي ًا ب�سبب عوامل
خطر بيئية يمكن تح�سينها �أو تفاديها،
خ�صو�ص ًا تلوث الهواء ونق�ص المياه
الم�أمونة وال�صرف ال�صحي والتعر�ض
لأخطار النفايات ،ف�ض ًال عن مفاعيل
تغير المناخ .يت�ضمن مو�ضوع الغالف
في هذا العدد �أحدث المعلومات عن
العوامل الرئي�سية التي تت�ضافر لتلقي
�ضغط ًا هائ ًال على البيئة و�صحة الإن�سان في المنطقة .ولكن في مقابل
هذه ال�سلبيات ،ي�ضيء العدد على م�ؤ�شرات لم�ستقبل عربي �أف�ضل،
ومنها خطوات ريادية العتماد حلول الطاقة النظيفة .فقد انطلقت
ال�سعودية نحو هدف جديد لإنتاج  9.5جيغاواط من الطاقة المتجددة
كمرحلة �أولى بحلول �سنة  .2023وتطمح الجزائر �إلى توليد  32جيغاواط
من الكهرباء المتجددة ت�ص ّدر ثلثها �إلى �أوروبا .وتنفذ في الأردن م�شاريع
ال�ستخراج الغاز وتوليد الطاقة من نفايات المطامر ،ف�ض ًال عن م�شاريع
لطاقة ال�شم�س والرياح .وفي العدد دليل �إر�شادي لخطوات يمكن
اعتمادها في �أي بلد �أو مدينة �أو م�ؤ�س�سة من �أجل تحقيق �أهداف التنمية
الم�ستدامة ل�سنة  .2030و�إلى م�شاريع ومبادرات وق�ضايا متنوعة من
بلدان عربية و�أجنبية ،مقاالن م�صوران عن �صحارى كانت خ�ضراء في
الما�ضي ومنها ال�صحراء العربية وال�صحراء الأفريقية ،وعن �سو�سن
طنجة في المغرب .وفي العدد عر�ض لم�ساهمات المنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أفد) في �أحداث عالمية و�إقليمية ،ومنها الجمعية العامة للأمم
المتحدة للبيئة ،واجتماع ممثلي المجموعات الرئي�سية العالمية في
نيروبي ،وم�ؤتمر النمو الأخ�ضر العالمي في كوبنهاغن ،والمنتدى العربي
عمان .ونذكر القراء ب�أن «البيئة والتنمية» في
للتنمية الم�ستدامة في ّ
عيدها الع�شرين �أ�صبحت متوافرة بكاملها على الإنترنت فور �صدورها،
�إ�ضافة �إلى �أر�شيفها المتاح مجان ًا لجميع القراء والباحثين على بوابتها
الإلكترونية www.afedmag.com
«البيئة والتنمية»
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مهمّ ة املنتدى العربي للبيئة والتنمية دعم
السياسات والبرامج البيئية الضرورية لتنمية
العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء

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

التقارير التي �صدرت �أخري ًا عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة
للبيئة �أرقام ًا مفزعة .وتكت�سب هذه التقارير �أهمية ا�ستثنائية لأنها ربطت
ب�شكل مبا�شر بني �صحة الب�شر و�صحة البيئة .فنحن هنا ال نتحدث فقط
عن الهواء العليل واملاء ال�سل�سبيل واملروج اخل�ضراء ،بل عن تدهور �صحة
النا�س ب�سبب �سوء �إدارة هذه املوارد.
ميوت �سنوي ًا نحو  13مليون �شخ�ص ب�سبب العمل �أو العي�ش يف بيئة غري
�صحية .معظم هذه الوفيات ناجت عن �أمرا�ض غري معدية ،غالب ًا من تلوث
الهواء ،ناهيك عن الت�سمم الكيميائي.
�أما الكـوارث الطبيعية ،من في�ضانات وموجات حـر وجفاف وعوا�صف،
فتقتل �أكرث من  40مليون �إن�سان �سنوياً .وتقدر منظمة ال�صحة العاملية �أن
�ضحايا الكوارث الطبيعية قد تت�ضاعف خالل ال�سنوات اخلم�سني املقبلة،
ب�سبب �آثار تغيرّ املناخ.
لي�س العامل العربي بعيد ًا عن هذا االجتـاه� ،إذ �أطلـق تقريـر عن توقعات
البيئة يف املنطقة العربية حتذيرات من املخاطر الكبرية على �صحة �سكان
البلدان العربية من تلوث الهواء ونق�ص املياه النظيفة وتراكم النفايات
ب�أنواعها .ففي حني ميوت نحو ن�صف مليون عربي �سنوي ًا ب�سبب
التعر�ض لظروف بيئية غري �صحية ،تخ�سر املنطقة نحو  16مليون «�سنة
حياة �صحية» نتيجة تلك املخاطر� .أي �أن كل فرد يف املنطقة يخ�سر  17يوم
حياة �سنوي ًا ب�سبب عوامل بيئية ميكن تعديلها �أو تفاديها.
وقد �أدت احلروب والنزاعات �إىل تخريب للموائل الطبيعية ونزوح كثيف
ُعر�ض �صحة النا�س للخطر.
لل�سكان ،ما ت�سبب بت�أثريات بيئية حادة ت ِّ
ت�سرب املعادن الثقيلة من الذخائر ،والإ�شعاعات من
وهذا يراوح بني ُّ
القذائف وال�صواريخ ،وتدمري الغطاء النباتي ،و�إهمال املناطق الزراعية.
ويف لبنان والأردن والعراق واليمن وليبيا نحو خم�سة ماليني الجئ،
ينتجون يومي ًا ثالثة ماليني طن من النفايات وي�ضغطون على �شبكات
املياه وال�صرف ال�صحي املحلية املتهالكة �أ�ص ًال ،ما يزيد خطر تف�شي
الأمرا�ض.
معظم احللول للمع�ضالت البيئية هي يف متناول اليد ،لكنها حتتاج �إىل
�إرادة �سيا�سية .فا�ستثمار نحو  40دوالر ًا لكل عامل ،يف تدابري للوقاية
من التلوث يف مكان العمل ،ي�ؤدي �إىل تخفي�ض الإجازات املر�ضية بن�سبة
 27يف املئة� .أما العائد على اال�ستثمار يف خدمات املياه النظيفة وال�صرف
ال�صحي ،في�صل مردوده �إىل  15دوالر ًا لكل دوالر واحد يتم �صرفه.
والتلوث الناجم عن توليد الطاقـة من ال�شم�س والرياح واملياه يقل بنحـو
ع�شـرة �أ�ضعاف عن التلوث الذي ي�صـدر من توليد الطاقـة بوا�سطـة
الوقود التقليدي وبالأ�ساليب القدمية.

ن�شر الوعي البيئي عن طريق دعم دور الرتبية البيئية
والإعـالم البيئي واملنظمـات غري احلكوميـة النا�شطة يف
جمـال البيئة.
www.afedonline.org
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جملة عربية ت�صدر عن
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

مع �أن البع�ض يعترب �أن املجتمع الدويل �أخفق يف الت�صدي للم�شكالت
البيئية ،فاحلقيقة �أن الو�ضـع كـان �أ�سو أ� بكثري لوال امل�ساعي الدولية
لرعاية البيئة خالل العقـود الأخرية .فالتزام ًا بربوتوكول مونرتيال،
توقفت دول العامل عن ا�ستخدام املواد الكيميائية امل�سببة لرتقق طبقة
وطور العلم بدائل م�أمونة عنها ،اعتمدتها ال�صناعة حول
الأوزون،
ّ
العامل .و�سي�ؤدي هذا �إىل �إنقاذ مليوين �شخ�ص �سنوي ًا من �سرطان اجللد
القاتل .كما مت منع الر�صا�ص القاتل يف وقود ال�سيارات يف جميع بلدان
العامل ،با�ستثناء ثالثة ،ما �أدى �إىل انقاذ مليون �إن�سان من الوفاة املبكرة
�سنوياً .هذه االجنازات ما كانت لتح�صل لوال تعاون العلم وال�صناعة ،يف
�إطار معاهدات دولية و�سيا�سات وطنية تعطي االجتاه ال�صحيح والظروف
تدمر.
املالئمة لتنمية تبني وال ّ
�أين يقف العرب يف جمال الت�صدي للتحديات البيئية امل�ؤثرة يف �صحة
النا�س؟ الواقع �أن النيات احل�سنة كثرية ،لكن الأفعال قليلة.
ت�سعون يف املئـة من النفايات ال�صلبة يف البلدان العربية تُرمى بال
معاجلة يف مكبات ع�شوائية .ويف حني �أن احلـل يكـون يف اعتمـاد �إدارة
متكاملة للنفايات تقودها احلكومات ،وتقوم على تقليل الكمية و�إعادة
اال�ستعمال والتدوير ،و�صو ًال �إىل خيارات التخمري والطمر واحلرق ،تقوم
حمالت طوعية متفرقة يف بع�ض املدن للفرز من امل�صدر ،وهي خطوة
مهمة .لكن يف غياب �آلية جلمـع النفايات املفـروزة وتدويرهـا ،تبقى
املبادرات يف �إطار العالقات العامـة ،وتنتهي غالبيـة النفايات املفـروزة
�إىل مكبات ع�شوائية.
معظم حاالت تلوث الهواء القاتلة ناجمة عن و�سائل النقل .البع�ض يدعو
�إىل حل قائم على ا�ستخدام الدراجات الهوائية بد ًال من ال�سيارات ،يف حني
ال توجد يف املدن العربية ممرات خم�ص�صة للدراجات على الطرقات،
ما يجعل ركوب الدراجة مهمة انتحارية .و�إىل جانب �إيجاد بنى حتتية
للدراجات ،فتخفيف التلوث من و�سائل النقل يكون يف تطوير النقل العام
للحد من ا�ستخدام ال�سيارات اخلا�صة ،والت�صاميم املالئمة للمدن لتق�صري
م�سافة االنتقال بني ال�سكن والعمل واملدر�سة و�أماكن الرتفيه ،وفر�ض
قوانني �صارمة حتد من م�ستوى االنبعاثات من املحركات.
امل�شاكل �أ�صبحت معروفة .والعنوان الأول للحل يكون يف اعتماد
�سيا�سات عامة مالئمة ،تقوم على احلوافز والروادع ،لتعديل �أمناط
الإنتاج واال�ستهالك واال�ستثمار مبا يحقق الإدارة الر�شيدة للموارد ورعاية
البيئة .وعلى احلكومات �أن تدخل يف نقا�شات �صريحة مع مواطنيها :هل
تف�ضلون اقتناء �سيارة ثانية فخمة� ،أم ا�ستخدام النقل العام واحل�صول
على بيئة �سليمة ورعاية �صحية وتعليم وخدمات اجتماعية �أف�ضل؟ ويتبع
هذا و�ضع قوانني تكافئ املمار�سات ال�سليمة وتعاقب املمار�سات ال�سيئة،
مثل رفع ال�ضرائب على ال�سيارات بن�سبة حجم التلوث الناجم عنها،
وتخفي�ضها على املحركات النظيفة.
�صديق من وزارة بيئة عربية اعرت�ض على حديثي حول هذا املو�ضوع
يف «املنتدى العاملي للنمو الأخ�ضر» ،الذي ا�ست�ضافته رئا�سة احلكومة
الدامنركية يف كوبنهاغن ال�شهر املا�ضي ،قائ ًال �إن االلتزام الطوعي �أف�ضل
من الإلزام� .أجبته انه اذا كان يحق جلمعيات املجتمع املدين االكتفاء
بالتوعية والإر�شاد ،فمهمة احلكومات �صوغ القوانني وتطبيقها ،لأن
الإدارة البيئية ال�سليمة ت�صنعها القوانني ال التمنيات.

جنيب �صعب

nsaab@afedonline.org
www.najibsaab.com
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شهادات يف «البيئة والتنمية»
يف عيدها العشرين
«أن تصمد مجلة بيئية عربية عشرين عامًا يف منطقة متفجرة ،قد يكون مزيجًا من أعجوبة االستمرار
ومكافأة االلتزام .بل أبعد من ذلك ،استطاعت مجلة «البيئة والتنمية» أن تدخل العصر اإللكتروني بقوة
لتستقطب املاليين ىلع مواقع التواصل االجتماعي» .هذا بعض ما جاء يف رسالة من قارئ.
هنا شهادات يف «البيئة والتنمية» ملناسبة مرور  20عامًا ىلع صدورها.

توجيه الرأي العام العربي نحو االستدامة

منذ �صدور عددها الأول عام ،1996
حظيت جملة «البيئة والتنمية»
بحفاوة بالغة من العاملني يف
املجال البيئي واملهتمني به يف
الوطن العربي .فقد كانت �أول
مطبوعة دورية م�ستقلة باللغة
العربية تُعنى بال�ش�أن البيئي،
وتواكب االهتمام املتنامي بثنائية
6
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البيئة والتنمية على امل�ستويني
الوطني والعاملي ،خا�صة بعد م�ؤمتر
الأمم املتحدة للبيئة والتنمية (قمة
الأر�ض) الذي عقد يف الربازيل عام
 .1992وقد ملأت بذلك فراغ ًا عانت
منه املكتبة العربية طوي ًال.
ومل مي�ض وقت طويل حتى
حققت املجلة �شهرة وا�سعة يف
�أنحاء الوطن العربي كافة ،ور�سخت
وجودها كمرجع بيئي و�أداة مهمة
لن�شر الوعي البيئي على جميع
امل�ستويات� .ساعدها يف ذلك ر�صانة
املحتوى وجدية الطرح والتناول
للق�ضايا البيئية ذات الأولوية يف
الوطن العربي .وقد عززت املجلة
وجودها يف العامل الرقمي ،على
�شبكة الإنرتنت وو�سائل التوا�صل

بذلك

االجتماعي ،فاكت�سبت
جمهور ًا �أو�سع وت�أثري ًا �أكرب.
وكما جنحت «البيئة والتنمية»
طوال ال�سنوات الع�شرين املا�ضية
البعد
يف ت�سليط ال�ضوء على قيمة ُ
البيئي يف التنمية ،ونقل االهتمام
البعد من امل�ستوى الر�سمي
بهذا ُ
اىل امل�ستوى اجلماهريي ،ف�إننا
على ثقة ب�أن املجلة ،ب�إ�صداريها
الورقي والرقمي� ،ستلعب يف
املرحلة املقبلة دور ًا �أكرب يف توجيه
الر�أي العام العربي نحو ق�ضايا
اال�ستدامة ،ال �سيما يف ظل
ا�ستمرار ال�ضغوط التي تتعر�ض
لها النظم البيئية ،وتزايد التحديات
التي تواجه التنمية امل�ستدامة يف
الدول العربية التي تقف اليوم �أمام

ا�ستحقاقات مهمة مثل �أهداف
التنمية امل�ستدامة  2030واتفاقية
باري�س ب�ش�أن تغري املناخ� .إن
التقدير امل�ستحق الذي حظيت به
جملة «البيئة والتنمية» ،عاملي ًا
وعربي ًا ،يعك�س ب�صورة وا�ضحة
قيمتها العالية يف عامل البيئة
والنجـاحـات املهمة التي حققتهـا
منـذ �صدورهـا.
ونحن �إذ نتقدم بخال�ص التهنئة
والتربيك لأ�سرة املجلة مبنا�سبة
مرور  20عام ًا على �صدورها،
ون�شيد بالدور املهم الذي قامت به
يف ال�سنوات املا�ضية ،ف�إننا نتمنى
لها املزيد من التقدم والنجاح.

د .ثاني بن �أحمد الزيودي

وزير التغير المناخي والبيئة ،الإمارات
متوز ـ �آب 2016

نموذج يقتدى به

�أ�شعر ب�سعادة وفخر كبريين و�أنا
�أكتب �شهادتي عن جملة «البيئة
والتنمية» ،مبنا�سبة االحتفال
بالذكرى الع�شرين لبداية �صدور
هذه املطبوعة العلمية الر�صينة
واملتميزة ،التي تقوم منذ ن�ش�أتها
عام  ،1996وبنجاح م�شهود له،
بدمج حموري البيئة والتنمية
املتكاملني .فهي ت�ساهم بجدية يف
و�ضع الق�ضايا البيئية والتنموية
على �أجندة اهتمامات املنطقة
العربية ،بل وا�ست�شرافها يف كثري
من الأحوال .وذلك من خالل
�شيق و�أنيق ،وفكر عميق
�أ�سلوب ّ
قائم على املبادرات الإيجابية
ال�شجاعة واخلطوات الديناميكية
التي تواكب تطلعات الع�صر.
ويكت�سب هذا التوجه احلديث
�أهمية خا�صة يف هذه املرحلة التي
�أ�صبحت فيها البيئة من املحددات
اال�سرتاتيجية التي ت�ؤثر بقوة على

التعامالت والعالقات الدولية
املعا�صرة ،وتلقى جتاوب ًا قوي ًا من
املجتمع الفكري الإقليمي والدويل.
ويدرك القائمون على هذا
النموذج العلمي والفكري املتميز،
ويف مقدمتهم الأ�ستاذ جنيب
�صعب مبا يتمتع به من فكر مبدع
وخالق مثقول بر�ؤية مو�ضوعية
كا�شفة وخربة عميقة� ،أنه مع
تنامي الوعي البيئي ،ومن ثم الفهم
املو�ضوعي لطبيعة الق�ضايا البيئية
املت�شابكة ،ال يجب ،بل ال ميكن،
ف�صل البيئة عن التنمية الإن�سانية
ال�شاملة ب�أبعادها املختلفة .وهذا
يتما�شى مع مبد أ� «النهو�ض بالبيئة
من �أجل التنمية ورفاهية الإن�سان»
الذي يعتمده مركز «�سيداري»،
وهو مفهوم ع�صري م�ؤداه �أن حل
امل�شكالت البيئية �سوف ي�ساهم يف
النهاية يف �إزالة جانب كبري من
معوقات التنمية.
و�إين لعلى ثقة كاملة بدور الفكر
اجلاد والأ�سلوب العلمي الوا�ضح
«ال�سهل املمتنع» الذي تتميز به
هذه املجلة القيمة التي بني �أيدينا،
كدافع قوي لنت�شارك جميع ًا من
�أجل تقدمي كل ما هو �أف�ضل و�أجمل
و�أبقى.

د .نادية مكرم عبيد

عشرون عامًا
من املحيط
إلى الخليج
تابعت «البيئة والتنمية»
ُ
منذ خطواتها الأوىل يف �أواخر
الت�سعينات .والحظت جهداً
متفرداً يف مطبوعة عربية
تعنى ب�ش�ؤون البيئة جعلها قادرة على اال�ستمرار حتى الآن رغم
التطور الهائل يف و�سائل االت�صال الإلكرتونية .ومع �أن العامل العربي
غني بكوكبة من العلماء العرب الذين كانت لهم ب�صمات وا�ضحة
يف م�سرية العمل البيئي العاملي ،مثال الدكتور عبدالفتاح الق�صا�ص
والدكتور م�صطفى كمال طلبه ،رحمهما اللـه� ،إال �أن املكتبة العربية
كانت وما زالت تفتقر �إىل م�صادر للمعرفة البيئية باللغة العربية.
و�أعتقد �أن «البيئة والتنمية» لعبت دوراً هام ًا يف �سد تلك الفجوة،
و�ساهمت من دون �شك يف زيادة الوعي البيئي لدى القارئ العربي من
املحيط �إىل اخلليج.
ومل يقت�صر دور «البيئة والتنمية» طوال ال�سنوات الع�شرين من
عمرها على ن�شر الوعي البيئي ،بل �أتاحت املجال ملناق�شة هموم التنمية
يف عاملنا العربي بدءاً بق�ضايا �شح املياه والت�صحر وانتهاء بتغريات
املناخ ،مروراً بع�شرات امل�شكالت التي يعاين منها املواطن العربي .ثم
كانت قفزتها املوفقة بارتباطها باملنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد)
الذي �أ�صبح يف زمن وجيز م�ؤ�س�سة �إقليمية عربية رائدة يف خمتلف
جماالت اال�ستدامة.
تهنئتي ملجلة «البيئة والتنمية» ولكل القائمني عليها بعيدها
الع�شرين .و�إىل مزيد من التقدم على طريق اال�ستدامة ب�إذن الـله.

المديرة التنفيذية ،مركز البيئة والتنمية
للإقليم العربي و�أوروبا (�سيداري)
وزيرة البيئة �سابقاً ،م�صر

د .ابراهيم عبدالجليل

�أ�ستاذ زائر للطاقة والبيئة ،والمدير ال�سابق لبرنامج الإدارة البيئية
جامعة الخليج العربي ،البحرين

مغيِّرة السياسات التنموية وملهمة الشباب
متيزت جملة «البيئة والتنمية» ب�إدخال
التغيري يف ال�سيا�سات العربية التنموية،
بحيث تكون �سيا�سات خ�ضراء �صديقة
للبيئة لتكون م�ستدامة .فاملواطن العربي
�أ�صبح مدرك ًا �أن ال طريق لتحقيق احلياة،
واحلياة الأف�ضل للإن�سانية� ،إال من خالل
التنمية امل�ستدامة التي حتافظ على
الأر�ض وحميطها احليوي باعتبارها عهدة
لدى الب�شر ،مبكوناتها ومناخها وتنوع
احلياة فيها ،واملحافظة عليها من التلوث
واالندثار والدمار للأجيال القادمة.
وكانت «البيئة والتنمية» دوم ًا

يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

م�صدر �إلهام لل�شباب ،وطالب اجلامعة،
واملرجع الرئي�سي يف عملية التنوير البيئي
التنموي ،من خالل مقاالتها وحتليالتها
و�أخبارها ورقي ًا و�إلكرتونياً.
احتفاء بعيدها الع�شرين� ،أهنىء
م�ؤ�س�س هذه املجلة و�أ�سرة التحرير
والكُ تاب الذين �ساهموا من خالل مقاالتهم
يف توفري املعلومات وبناء املهارات املعرفية
حول البيئة والتنمية.

د .عدنان بدران،

رئي�س مجل�س �أمناء «�أفد»
رئي�س حكومة �سابق ،الأردن
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وجع القلب البيئي
ال�شاهد ،بطبيعته ،منحاز .و�أنا
منحاز بامتياز يف كتابتي لهذه
ال�شهادة عن «البيئة والتنمية»،
وال �أملك غري ذلك .واحلقيقة هي
�أن كلمة «انحياز» مظلومة يف
�أدبياتنا الراهنة ،رمبـا بت�أثري زمن
م َّر مبنطقتنـا العربيـة ،كانت ترفع
فرت�سب
فيه راية «عدم االنحياز»َّ ،
لدينا �أن االنحيـاز �ش ٌّر.
وال�شهادة ذاتية بالأ�سا�س� ،أو هي تتو�سل الذاتيـة �إىل املو�ضوعيـة.
وي�ستحيل �أن �ألت�صق باملو�ضوعية متام ًا �إال �إن كنت �أ�ستهدف درا�سة متعمقة
عن م�سرية ع�شرين عام ًا ملجلة ارت�ضت ال�سري يف الطريق ال�صعب ،من �أجل �أن
ت�صـل بالقارئ العربي �إىل �أر�ض خ�صبة و�أ�شجار ت�ؤتيه �أُكُ لَهـا .وهذه درا�سة
تر�سخها
ت�ستحقها «البيئة والتنمية» ،التي تتجاوز كينونتَها كمجلة �إىل ُّ
كمنظومة �أ�صفها ،بال مبالغة ،بال�صناعة الثقافيـة الثقيلة يف دعمها لالقت�صاد،
وبـ «املدفعية الثقيلة» تدكُّ دفاعات الغفلة واجلهالة دكَّ اً.
و�أنا مدين ب�أول لقاء بيني وبني «البيئة والتنمية» ،عام  1996ل�صديق له
جتارة رائجة جتعله دائم التحرك بني الإ�سكندرية وبريوت ،ووجدتُ ه يهديني
نا�س من ع�شريتك ،يا من
ن�سخة من جملة وهو يقول�« :أتيت لك بهذهٌ ،
ت�ستعذبون وجع القلب البيئي».
وفوجئت مبجلة حتمل ا�سم «البيئة والتنمية» ،وهـو �أول ما لفت نظري.
ومل يكن كثريون يف ذلك احلني يتوقفـون كـثرياً عند �ضرورة ارتباط برامج
وخطط التنمية االجتماعية واالقت�صاديـة بال�ش�أن البيئي .فها هي جملة
جديدة تقول ،منذ ا�سمها املرفوع �إىل قمة الغالف� ،أن ال انف�صال بينهما ،بل
ا�ستواء وتكامل.
لـقد ظلَّ ال�شـ�أن البيئي العربي يعاين تهمي�شـ ًا وا�ضحاً ،حتى بعد �أن

اهتمت بع�ض بلداننا بتخ�صي�ص «حقيبة» وزارية للبيئة ،ولكنها كانت،
ورمبا هي ال تزال ،حقيبة خاوية� .إنها وزارات خاملة الذكر ،ال تزيد �أهميتها يف
حكوماتنا عن «وردة ا�صطناعية تو�ضع يف عروة �سرتة �سهرة» ،وهو ت�شبيه
ورد يف حوار مع وزيرة بيئة الإكـوادور ،ترجمتُ ه ملجلـة «البيئة والتنميـة»
ونُ �شر يف عدد قـدمي .ون�شرت يل املجلة يف بدايـة تعارفنـا �أي�ضاً ،وبعد فرتة
من التعامل عرب «ر�سائل القراء» ،مقـا ًال ق�صرياً عنوانه «بيئة» ،ر�أيت فيه �أن
ال�ش�أن البيئي يف بالدنا يتجـاوز حد التهمي�ش �إىل االمتهان� ،إذ ال تـزال كلمـة
«بيئة» ترتدد حتى الآن على �أل�سنة ال�شباب يف م�صر لتدل على التدين يف
امل�ستوى وال�سلوك!
و�سط هذه احلالة من «ال ُيتم» الذي كابدته البيئة العربية على ال�صعيدين
الفردي وامل�ؤ�س�ساتي ،جاءت «البيئة والتنمية» ك�أول جملة بيئية �إقليمية
عربية ،نا�ش ُرها ورئي�س حتريرها كاتب م�ستقل ،التزم ب�ضمان ا�ستقاللها
وعدم ارتهانها لأهواء منظمات و�شركات ،على نحو ما ورد يف افتتاحية عددها
الأول .ومل يتزحزح هذا االلتزام حتى الآن ،فاالحرتافية العالية التي تدار
بها منظومة «البيئة والتنمية» تكـفل لها م�ساراً �آمن ًا ونتاج ًا طيب ًا متمث ًال
تخا�صم الثقافة
يف تقلي�ص م�ساحة انت�شار الأميـة البيئية يف بالدنا ،التي
ُ
العلمية عموماً.
�أ�صبح قراء «البيئة والتنمية» يتابعون �أخبار البيئة يف العامل ،طازج ًة
محُ َّق َقة ،ويحظون بتغطيات ومتابعـات ملوا�ضيع و�أحداث مهمة مت�صلة
ب�ش�ؤون البيئـة والتنميـة يف العامل .وكـان يل �شرف امل�شاركـة بكتابة بع�ض
هذه التغطيات واملتابعات ،منها تقرير عن «البيئة يف نريان احلرب ـ حرب
العراق منوذج ًا» ،وقراءة يف ال�سجل البيئي للرئي�س الأمريكي جورج بو�ش
الإبن ومل يكـن يخلو مما ي�شني ،ومالحقـة حلادثـة االنت�شـار الوبائي
لأنفلونزا الطيـور وتقرير �أعتز به حقـ ًا عن ال�سيطـرة البيئية يف مواجهة
اعتمـدت فيه على قـراءة لتقريـر موارد العامل
ق�صور الأداء البيئي العاملي،
ُ
بني  2002و.2004

صوت صارخ يف املنطقة العربية

�أن ت�ضيء �شمعة خري من �أن
تلعن الظالم .هذا ما فتئ يقوم به
ال�صديق جنيب �صعب منذ ع�شرين
عام ًا على الأقل .ال �أبالغ حني �أقول
�إن جملة «البيئة والتنمية» منحت
البيئة والتنمية �صوت ًا يف منطقة
ما زالت تواجه مزيج ًا خطر ًا من
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الأعباء البيئية وامل�شاكل التنموية،
التقليدية منها واجلديدة ،الناجمة
بطبيعة احلال عن �أو�ضاع وظروف
حملية وعن �إرها�صات عاملية.
لقد �أدركت املجلـة ـ وهي رمبا
الوحيـدة املتخ�ص�صـة يف �ش�ؤون
البيئـة والتنميـة يف املنطقـة
العربيـة ـ �أن جمتمعاتنا ال ميكن
�أن تكون �صحيحة معافاة �إال
�إذا توفرت لها ظروف البيئة
النظيفة .ويف املقابل ،ال ميكن
لبيئة نظيفة �أن توجد �أو ترتعرع
يف جمتمعات مري�ضة �أو موبوءة.
ويف كل الأحوال ،ال ميكن لهـا
حتقيق التنمية امل�ستدامة �إال �إذا
كان الإن�سان ـ وجريانه من �سكان

الأر�ض ـ غاية هذه التنمية.
لقد �أر�ست جملة «البيئة
والتنمية» منوذج معاجلة ق�ضايا
البيئة وال�صحة يف املنطقة العربية
مبنهجية مرتابطة متكاملة �ضمن
�إطار التنمية امل�ستدامة ،ت�ؤ�س�س
بالت�أكيد لأمناط جديدة وفعالة
يف مقاربتها ملجاالت حيوية �أخرى
اقت�صادية واجتماعية ال تنف�صل
بينت ب�شكل جلي �أن
عنها .كمـا ّ
كثري ًا من التداعيات ال�صحية
والأعباء املر�ضيـة نحـو ربعها يف
منطقتنـا ـ يعود حتديد ًا �إىل �أ�سباب
وم�سببات تتعلق بتلوث البيئة
وتدهور نظمها الإيكولوجية.
يف حني ميكن لتلك املنظومات

الطبيعية التي حبانا الـله بها �أن
تكون يف عافيتها �أ�سا�س ًا حلياتنا
ومعا�شنا وذخر ًا ل�صحتنا ورفاهنا.
فالبيئـة العربية ،ب�أو�ساطها
و�أنظمتها وموائلهـا ،ت�شكل مورد ًا
ال ين�ضب من املاء والهواء والغذاء
والدواء والطاقة لنا ولأجيـالنا
القادمة ،بل خزانـ ًا �إلهيـ ًا ال�ستمرار
بقائنا على �سطح كوكبنـا الوحيد.
مع �أطيب التمنيات بالعمر
املديد ودوام التقدم ملجلة «البيئة
والتنمية»� ،أكان على الورق �أو
الإنرتنت.

د .با�سل اليو�سفي

مدير المركز الإقليمي ل�صحة البيئة
منظمة ال�صحة العالمية

متوز ـ �آب 2016

وتوجهت «البيئة والتنمية» �إىل الأطفال العرب ،يف ا�ستهدافها حمو �أميتنا
البيئية .فكانت تقدم ُم�ستالت خم�ص�صة لهم ،ومل�صقات بيئية كان ابني
عمرو يعر�ضها يف مدر�سته كمجلة حائط� ،إ�ضافة �إىل كتب بيئية مب�سطة
وحكوية .وكان يل حظ �أن ن�شرت يل «البيئة والتنمية» عام  2004واحداً من
�أجمل كتبي« :حكايات خ�ضراء» ،وهو جمموعة ق�ص�ص بيئية للأطفال .وال
�أريد �أن �أغادر هذه النقطة بغري رجاء� ،أن ت�ستعيد املجلة اهتمامها بالطفل
بحما�سة �أ�شد.
وال تزال «البيئة والتنمية» حري�صة على عن�صر «التفاعلية» ،وعلى
اال�ستجابة ملتغريات الزمن .وقد جت�سد هذا احلر�ص يف �إطالقها لواحد من
�أهم املنتديات الثقافية العربية و�أو�سعها انت�شاراً هو املنتدى العربي للبيئة
والتنمية ،الذي تك ّون احلروف املخت�صرة لت�سميته الإنكليزية كلمة عربية
هي فعل الأمر (� ِأف ْد)!
و�أخـرياً� ،أ�ست�سلم ملراودة حكايـة عمرها نحو � 15سنة ،حني �أر�سلت يل
«البيئة والتنمية» علبة بطاقات ب�صفتي مرا�سـ ًال لها .وذات ٍ
كـنت
يـومُ ،
يف م� ٍ
أزق عد ّيل ،وحـاولت بجميع الطـرق �أن �أحظى ب�شـرف طـ َّل ٍـة ،ال �أكـرث،
على وجـه «رجـل عدالـة» ،فف�شلت .ثم خطـر يل ،و�أنا واقـف ببـاب مقامـه
العـايل� ،أن �أقدم له نف�سي ببطاقة «البيئة والتنمية» .ف�أعطيت بطاقتي
للجنـدي البائ�س الواقـف بباب رجـل العـدالة ،ورجـوته �أن يقدمهـا
ل�سموه.
كفرت بالعدالة و�أنا �أحاول ر�ؤية وجهه
وفوجئت برجل العدالة ،الذي
ُ
ُ
الكرمي ،يفتح الباب بنف�سه ،بل ويتقدم خطوة �إىل اخلارج ،لي�ستقبلني،
ويدعوين للدخول �إىل حمرابه.
ما زلت �أحتفظ ببطاقة واحدة من العلبة «ال�شيك» التي �أر�سلها يل
جنيب �صعب وراغدة حداد.
ع�شرينية طيبة ،يا من �أزلتم ُيتم البيئة يف جهالتنا العربية.
رجب �سعد ال�سيد ،باحث في علوم البحار ،كاتب وق�ص�صي بيئي ،م�صر

شغف بالحياة

الكتابة ملجلة «البيئة والتنمية»
امتياز وم�س�ؤولية يف الوقت ذاته.
امتياز لأنك تكتب لأكرث املجالت
العلمية انت�شار ًا يف العامل العربي
فتخاطب من خاللها ماليني
القراء ،وم�س�ؤولية لأن هذه املجلة
ّ
تقدم املعلومات املوثوقة بلغة عربية
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

ف�صيحة تندر فيها الأخطاء العلمية
والأغالط النحوية.
معظم مقاالتي التي ن�شرتها
«البيئة والتنمية» كانت يف ظرف
ا�ستثنائي ،وعدد كبري منها قمت
بكتابته فيما اال�شتباكات احلربية
على بعد ب�ضع ع�شرات من الأمتار
عني يف مدينة حم�ص .وال �أبالغ �إذا
قلت �إن �صوت االنفجارات كان يحول
يف كثري من الأحيان دون �سماع
�صوتي الداخلي .ومن جتربتي
ال�شخ�صية ،الكتابة لـ«البيئة
والتنمية» هي فعل معاك�س للحرب
متاماً ،هي �شغف باحلياة وطريقة
مثلى لتغيري العامل نحو الأف�ضل.

عبدالهادي النجار

مهند�س مخت�ص بتكنولوجيا النفايات
كاتب في �ش�ؤون البيئة والتنمية ،حم�ص� ،سورية

منبر حرّ ومرجع وطريق
إلى مستقبل أفضل
االحتفال مبرور ع�شرين عام ًا
على ت�أ�سي�س جملة «البيئة
والتنمية» يعترب حدث ًا هام ًا
ودلي ًال على �أن جنيب �صعب،
م�ؤ�س�س املجلة مببادرة
�شخ�صية ورئي�س حتريرها
وكاتب افتتاحياتها ،كان يدرك
ويب�صر ما �ست�ؤول �إليه حياة
الإن�سان يف ظل تنمية قا�صرة عن حماية البيئة ومن دون ثبات ركيزتها
البيئية وتالزمها مع ركائز التنمية الأخرى .وهكذا انطلقت املجلة كحاجة
ما�سة لالهتمام بق�ضايا التنمية على م�ستوى الوطن العربي .ف�أ�صبحت
منرباً حراً وم�ستق ًال للمفكرين والباحثني ،ومرجع ًا يف موا�ضيع بيئية
وتنموية خمتلفة ،تهتدي بها فئات املجتمعات العربية وم�ؤ�س�ساتها كافة.
لقد ا�ستحقت «البيئة والتنمية» تقديراً كبرياً لي�س فقط من قرائها،
بل نالت �إعجاب الدول وامل�ؤ�س�سات .فحظيت املجلة ونا�شرها جائزة
«اخلم�سمئة العامليون» من برنامج الأمم املتحدة للبيئة عام ،2003
وجائزة زايد الدولية للبيئة عام  .2011وهما جائزتان تعربان عن تقدير
لدور املجلة ونا�شرها يف �إطالق حمالت التوعية والإر�شاد غري امل�سبوقة على
جميع امل�ستويات ،و�إر�ساء مفاهيم و�أ�ساليب جديدة للتعامل مع ق�ضايا
البيئة والتنمية امل�ستدامة يف الوطن العربي ،وتثبيت مبادئ و�أ�س�س
علمية لن�شاطها ومنطلقاتها.
وخالل م�سريتها عرب ال�سنوات املا�ضية� ،أدت املجلة دوراً متميزاً يف
تعميق الإدراك والوعي ب�أهمية البيئة ،وذلك من خالل مقاالتها التي
تناولت العديد من الق�ضايا البيئية� ،سواء كان �سيا�سات عامة �أو �أن�شطة
م�ؤ�س�سات و�شركات �أو �سلوكيات �أفراد املجتمعات .وهذا و�سع �آفاق
حمتويات املجلة لال�ستفادة من اخلربات والتجارب الناجحة وامل�ستجدات
يف تطبيق �أ�ساليب ناجعة لتاليف ما ي�صيب البيئة ومكوناتها من �أ�ضرار
و�إ�ضعاف قدراتها على تلبية متطلبات التنمية حا�ضراً وم�ستقبالً.
ومل تتوقف طموحات جنيب �صعب وتعلقه بالبيئة عند حدود جملة
وا�سعة االنت�شار يف �أرجاء الوطن العربي على امل�ستويات الوطنية والإقليمية
كافة ،بل عمل على �إطالق مبادرة �أو�سع نطاق ًا جت�سدت بت�أ�سي�س املنتدى
العربي للبيئة والتنمية (�أفد) عام  .2006وك�أمني عام للمنتدى منذ
ت�أ�سي�سه مل يدخر جهداً يف �سبيل �إعالء �ش�أن البيئة ،وخ�صو�ص ًا من خالل
التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى حول �أو�ضاع البيئة والتنمية يف
املنطقة العربية ،والتي باتت حتتل مكانة مرموقة يف الأو�ساط املحلية
والإقليمية والدولية املهتمة ب�ش�ؤون البيئة والتنمية ،نظراً ملا حتويه من
بحوث وحتاليل علمية وتو�صيات ي�سرت�شد بها �أ�صحاب القرار يف القطاعني
العام واخلا�ص ،وباتت مرجع ًا معتمداً يف �ش�ؤون البيئة والتنمية.
لقد �شق جنيب �صعب مببادراته وفكره وقلمه طريق ًا نحو م�ستقبل
�أف�ضل لأجيال امل�ستقبل ،من خالل التوعية والعمل للمحافظة على البيئة
وعدم ا�ستنزاف ثرواتها باعتبارها كنز التنمية امل�ستدامة.
يف هذه املنا�سبة ال�سعيدة ،يف ذكرى  20عام ًا على ت�أ�سي�س جملة
«البيئة والتنمية»� ،أجمل التهاين مل�ؤ�س�سها وجميع العاملني فيها ،مع
�أطيب التمنيات لهم بدوام النجاح ومزيد من الإجنازات على درب حماية
البيئة كركن �أ�سا�سي للتنمية امل�ستدامة.
د .عبدالكريم �صادق ,كبير االقت�صاديين ،ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية
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البيئة والتنمية وخصوصية الصحراء

متكنت جملة «البيئة والتنمية»
من عر�ض م�ستدام ل�صفات
الأرا�ضي العربية ،وهـو �أمر قل �أن
تعاجله منتديات �أخـرى .جاءت

يف �أعداد املجلة املتالحقـة نتـائج
عديدة لأبحاث و�أخبار ومنتديات
تخت�ص بطبيعة ال�صحراء
العربية وما يح�صل فيها من
تغريات طبيعية وما ينتج عن
ن�شاط الإن�سان.
ومتثل الأرا�ضي اجلافة
ثلث �سطح الياب�سة ،لـذا يلزم
علينا التعرف على خ�صائ�صهـا
و�صفاتهـا الطبيعية ،وما يح�صـل
فيها من تغيـرات يف املكـان
والزمـان .ولي�س يهمنا ذلك للعلم
واملعرفة فقط ،ولكن �أي�ض ًا للعمل

على ا�ستدامة الطبيعة التي
حتيط بنا.
لقد ات�ضح �أن املنطقـة
العربية مل تكن جافـة من قدمي
الزمان .نتج الو�ضع احلايل لأن
�أفريقيا ومعها �شبه اجلزيرة
العربية تزحزحت �شما ًال مع
مـرور الـزمن اجليولوجي .هذا
يعني �أنها ا�ستقبلت �أمطاراً
غزيرة يف املـا�ضي ،وت�سرب املاء
من �صخورهـا ليقبع على �شكل
مياه جوفيـة ،بعد �أن جف املناخ
وتكونت ال�صحراء برمالها.

هذا يعني �أن مياهنا اجلوفية
ال تتجـدد ،ويلزمنا تر�شيد
ا�ستهالكها .وهذا ما �آثرت جملتنا
التعريف به للم�س�ؤولني وعامة
النا�س وخا�صة ال�شباب.
�أهنئ ال�صـديق جنيب �صعب
وكل العاملني معـه يف هذا ال�صرح
املتميز ،متمنيـ ًا للمنتدى العـربي
للبيئـة والتنمية كـل تقـدم
وازدهار.

د .فاروق الباز

مدير مركز اال�ست�شعار عن بعد
جامعة بو�سطن ،الواليات المتحدة

االستمرار حيث الكتابة ال تطعم الخبز
عرفت جملة «البيئة والتنمية» عام
ُ
 1998حني كنت بزيارة مع زمالء
يل �إىل معر�ض «بيلدك�س بريوت»
وكان لها جناح فيه .ومنذ حلظة
قـراءتي ل�صفحاتها �أح�س�ست �أنها
�ستعمل على تغيري م�سار حياتي
املهنية واالجتماعية.
تركت الهند�سة التطبيقية
واجتهت نحـو مزيد من املعرفة يف
هـذا املجال .فكانت «البيئة والتنمية» دليلي �إىل الق�ضايا البيئية الرئي�سية
وم�ستجدات البيئة العاملية والعربية ،و�أحيـان ًا كثرية مرجعي الوحيد
ّ
لدرا�سة امل�شاكل البيئية يف �سورية وتقييمها ،كي �أبد�أ م�شـروع الربنامج

الأ�سبوعي التلفزيوين «البيئة والإن�سان» الذي ا�ستمر ع�شر �سنني.
قبل الأزمـة يف �سوريـة ،ا�ست�ضفت جنيب �صعب يف لقـاء تلفزيوين.
وبعد اللقاء حتدثنا عن هموم الإعـالم البيئي وتطلعاتنـا للنهو�ض به.
�س�ألني« :كـيف تدبـر �أمـرك يف احليـاة يف ظـل الظـروف املعي�شيـة
ال�صعبـة؟ قلت له�« :أعي�ش مبـا �أتقا�ضـاه من �أعمال تلفزيونيـة بيئيـة،
و�أفكـر يف طباعة كتاب عن البيئة» .التفت ايل وقـال« :نوار ،الكتابة ال
تطعم اخلبز ،ومن يعمـل يف جمال التوعية البيئية عليه �أن يجد م�صدر
دخل ليتمكن من الإنفاق على نف�سه وي�ستمر يف احلياة».
�شكـر ًا جنيب �صعب� .شكـر ًا راغـدة حـداد� .شكـر ًا كـل العاملني يف
جملة «البيئة والتنمية» ،لأنكـم ا�ستطعتم اال�ستمرار.

نوار الماغوط

�إعالمي تلفزيوني بيئي� ،سورية

مغامرة خضراء
م�ضى ما يقارب �سبع �سنوات على
م�شاركتي يف م�ؤمتر املنتدى العربي
للبيئة والتنمية (�أفد) حول �أثر
تغيرّ املناخ على البلدان العرب ّية،
يف بريوت عام  .2009كنت امل�شارك
�سن الرابعة ع�شرة .ومنذ
الأ�صغر يف ّ
ذلك احلني �أ�صبحت قارئ ًا دائم ًا
للمجلّة .ومل تكن هذه � اّإل بداية
مغامرة خ�ضراء ،غريت نظرتي �إىل
م�ستقبل الب�شر ّية ،الذي بدا �أ�سود
يف بع�ض الأحيان.
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يف هذه املنا�سبة املم ّيزة ،ال ب ّد من
�شكر املنتدى واملجلة على دعمهما
الدائم لتطلّعات ال�شباب وتوفريهما
م�ساحة تعبري ّية علم ّية مل�شاركة
الأفكار� .إن تطوير وعي الأفراد هو
الأ�سلوب الأمثل لإنقاذ ما تبقّ ى لنا
من بيئة م�ستدامة ،وجملة «البيئة
والتنمية» تقوم بدور حيوي يف ن�شر
املعرفة يف العامل العربي.

مجد �سلهب

طالب هند�سة لبناني في �ألمانيا

متوز ـ �آب 2016

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

المؤتمر السنوي التاسع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
الجامعة األميركية في بيروت ❘

 10ـ  11تشرين الثاني /نوفمبر 2016

التنمية المستدامة
نحو 2030
تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
في مناخ متغيّر

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2016
للمعلومــات حول الرعاية والت�سجيـل

For information about sponsorship and registration

AFED Secretariat

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

Islamic Development Bank

املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
الجامعة األميركية يف بيروت
 10ـ  11تشرين الثاني /نوفمبر 2016

Annual Conference of the Arab Forum for
)Environment and Development (AFED
American University of Beirut - Lebanon
10 - 11 November 2016
يعقد املنتدى العربي للبية والتنمية (أفد) مؤتمره السنوي
التاسع يف الجامعة األميركية يف بيروت يف  11-10تشرين
الثاني (نوفمبر)  2016تحت عنوان «البيئة العربية :التنمية
املستدامة نحو .»2030
تشارك يف املؤتمر جهات إقليمية ودولية بينها منظمة األغذية
والزراعة (فاو) و لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسيا (اسكوا) واملركز الدولي للدراسات الزراعية املتقدمة
ملنطقة البحر املتوسط ( )CIHEAMوالصندوق الكويتي
للتنمية،وصندوق األوبك للتنمية الدولية (أوفيد) ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،واملركز الدولي للبحوث الزراعية يف
املناطق الجافة (إيكاردا).
يتم خالل املؤتمر إطالق التقرير السنوي التاسع للمنتدى بعنوان
« التنمية املستدامة نحو  :2030أهداف التنمية املستدامة يف
مناخ متغير» .يتحدث يف املؤتمر أبرز الخبراء وصانعي القرار ،كما
يستضيف ندوات ملنظمات إقليمية ودولية عاملة يف مجاالت
التنمية املستدامة وتغير املناخ والصحة واالنتاج واالستهالك
املستدام واملياه والغذاء والطاقة والبيئة.
يأتي مؤتمر «أفد»  2016ضمن احتفاالت الجامعة األميركية يف
بيروت يف ذكرى مرور  150عامًا ىلع تأسيسها.

فريق العمل

يعمل فريق من كبار اخلرباء والعلماء والباحثني و�صانعي ال�سيا�سات على تقرير
«�أفد» حول التنمية امل�ستدامة نحو .2030
ي�شارك يف كتابة ف�صول التقرير الدكتور عبدالكرمي �صادق ،اخلبري االقت�صادي يف
ال�صندوق الكويتي للتنمية ،الدكتور حممد الع�شري ،زميل �أول يف م�ؤ�س�سة الأمم
املتحدة ،ح�سني �أباظة ،م�ست�شار وزير البيئة يف م�صر والرئي�س ال�سابق ل�شعبة التجارة
والبيئة يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة ،الدكتور �إبراهيم عبداجلليل� ،أ�ستاذ يف
جامعة اخلليج العربي ومدير برنامج الطاقة وتغري املناخ يف «�أفد» ،الدكتور حممود
ال�صلح ،املدير العام ،املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا)،
الدكتور �إميان نويه�ض ،عميد كلية العلوم ال�صحية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت،
الدكتورة رميا حبيب ،رئي�سة ق�سم ال�صحة البيئية ،اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
وبني الك ّتاب امل�شاركني عبد الوهاب البدر ،مدير عام ال�صندوق الكويتي للتنمية،
�سليمان احلرب�ش ،مدير عام �صندوق الأوبك للتنمية الدولية (اوفيد) ،رزان املبارك،
الأمينة العامة ،هيئة البيئة ـ �أبوظبي ،الدكتور ف�ضلو خوري ،رئي�س اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،الدكتور حممود حميى الدين ،النائب الأول لرئي�س البنك
الدويل لأجندة التنمية ل�سنة  ،2030رمي جنداوي ،رئي�سة ق�سم �سيا�سات الغذاء
والبيئة ،الإ�سكوا ،منية براهام ،م�س�ؤولة ال�ش�ؤون االقت�صادية ،الإ�سكوا ،الدكتور
�صوما بوجودة� ،أ�ستاذ علوم الرتبية ،اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

التنمية
المستدامة
نحو 2030
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
في مناخ متغي ّر
بع�ض المتحدثين في م�ؤتمر «�أفد» 2016

عدنان بدران

رئي�س مجل�س الأمناء
جامعة الأردن

كوزيمو ال�سيرينيوال

الأمين العام ،المركز الدولي المتو�سطي
للدرا�سات الزراعية ()CIHEAM

طارق المطيرة

باحث رئي�سي في الطاقة واال�ستدامة
في جامعة لوند ،ال�سويد

�سكوت فوغان

الرئي�س والمدير التنفيذي ،المعهد
الدولي للتنمية الم�ستدامة ()IISD

محمد الع�شري

زميل �أول ،م�ؤ�س�سة الأمم المتحدة
الرئي�س التنفيذي ال�سابقGEF ،

عبدالرحمن الأرياني

�ستيفن �ستون

د .محمود ال�صلح

عبدالـله الدردري

وزير �سابق ،م�ست�شار الرئي�س
اليمن

المدير العام
�إيكاردا

ا�سمهان الوافي

المديرة العامة ،المركز الدولي
للزراعة الملحية

محمود محيي الدين

النائب الأول لرئي�س البنك الدولي
لأجندة التنمية ل�سنة 2030

ريم نجداوي

رئي�سة ق�سم �سيا�سات الغذاء والبيئة
�إ�سكوا

رئي�س فرع االقت�صاد والتجارة
برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،جنيف

نائب الأمين التنفيذي
�إ�سكوا

عبدالكريم �صادق

كبير الم�ست�شارين االقت�صاديين
ال�صندوق الكويتي للتنمية

مارغريتا �أ�ستراالغا

مديرة ق�سم البيئة والمناخ ،ال�صندوق
الدولي للتنمية الزراعية ()IFAD

عبدال�سالم ولد �أحمد

المدير العام الم�ساعد والممثل الإقليمي
منظمة الأغذية والزراعة (فاو)

البيئة العربية  x 9التنمية المستدامة نحو 2030
ARAB ENVIRONMENT 9 x TOWARDS 2030

جدول الأعمـ ـ ــال الموقت

PROVISIONAL AGENDA

الخميس  10تشرين الثاني/نوفمبر 2016
09:00 - 08:00
10:00 - 09:00
11:00 - 10:00

11:30 - 11:00
13:00 - 11:30
14:00 - 13:00
15:00 - 14:00

الت�سجيل
جل�سة االفتتاح
اجلل�سة الأوىل

حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية :التحديات والتوقعات
عر�ض النتائج الرئي�سية لتقرير �أفد
ا�سرتاحة قهوة وتوا�صل

ا�سرتاحة غداء وتوا�صل

اجلل�سة الثالثة

الق�ضاء على اجلوع يف مناخ متغري

16:30 - 15:30

جل�سة تفاعلية

عر�ض خا�ص من املركز الدويل للدرا�سات الزراعية املتقدمة ملنطقة البحر املتو�سط
 ،CIHEAMيليه مناق�شة عامة

بالتعاون مع الإ�سكوا
عر�ض اخلربات املحلية والإقليمية يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة

الجمعة  11تشرين الثاني/نوفمبر 2016
10:00 - 09:00

اجلل�سة الرابعة
التنمية امل�ستدامة بعد احلروب والنزاعات امل�سلحة
اجلل�سة اخلام�سة
الرتبية من �أجل اال�ستدامة

12:30 - 11:30

اجلل�سة ال�ساد�سة
ال�صحة من �أجل اال�ستدامة

11:30 - 11:00

ا�سرتاحة قهوة وتوا�صل

13:00 - 12:30

مناق�شة عامة
ا�سرتاحة غداء وتوا�صل

15:00 - 14:00

اجلل�سة ال�سابعة
ال�سيا�سات امل�ستدامة

نقا�ش رفيع امل�ستوى حول كيفية حتقيق �أه��داف التنمية امل�ستدامة من خالل
�سيا�سات مالئمة
بيان منتدى قادة امل�ستقبل البيئيني ()FELF

15:30 - 15:00

10:00 - 11:00 SESSION I
				
ACHIEVING SDGS IN ARAB COUNTRIES - CHALLENGES
				
AND PROSPECTS Presentation of main findings of AFED report
11:00 - 11:30 Coffee Break, Networking
11:30 - 13:00 SESSION II
				
FINANCING THE SDGS

متويل �أهداف التنمية امل�ستدامة

15:30 - 15:00

14:00 - 13:00

08:00 - 09:00 Registration
09:00 - 10:00 Opening Ceremony

اجلل�سة الثانية

�صفر نفايات غذائية من �أجل املتو�سط

11:00 - 10:00

THURSDAY 10 NOVEMBER 2016

13:00 - 14:00 Lunch Break, Networking
14:00 - 15:00 SESSION III
				
ACHIEVING ZERO HUNGER IN A CHANGING CLIMATE
15:00 - 15:30 Zero Food Waste for the Mediterranean
				
Thematic presentation by CIHEAM, followed by general discussion

INTERACTIVE PANEL

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

FRIDAY 11 November 2016
09:00 - 10:00 SESSION IV
				
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POST-CONFLICT COUNTRIES
10:00 - 11:00 SESSION V
				
EDUCATION FOR SUSTAINABILITY
11:00 - 11:30 Coffee Break, Networking
11:30 - 12:30 SESSION VI
				
HEALTH FOR SUSTAINABILITY
12:30 - 13:00 Open Discussion
13:00 - 14:00 Lunch Break, Networking

SESSION VII

POLICIES FOR SUSTAINABLE LIVING
High level debate on how to achieves sustainable Development
Goals through appropriate policies
• Future Environment Leaders Forum (FELF) Statement

14:00 - 15:00
				
				
				
				

15:00 - 15:30 CLOSING AND recommendationS

اجلل�سة اخلتامية وتو�صيات امل�ؤمتر

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

15:30 - 16:30
				
				
				

AFED Conference 2016 is part of the American University of Beirut’s 150 Anniversary
th

مركز المؤتمر
يعقد المنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أف��د) م�ؤتمره هذه ال�سنة
في الجامعة الأميركية في بيروت ( )AUBفي �إطار االحتفاالت
بالذكرى ال��ـ 150لت�أ�سي�سها .والجامعة الأميركية �صرح للتعليم
العالي ،ت�أ�س�ست عام  1866بهدف توفير التميز في التعليم ،والم�ساهمة
في تقدم العلوم من خالل الأبحاث ،وخدمة �شعوب ال�شرق الأو�سط

و�أبعد .وهي تعتمد في فل�سفتها ومعاييرها وممار�ساتها التعليمية
النموذج الأميركي التحرري في التعليم العالي .وت�ؤمن بحرية الفكر
والتعبير وت�شجعها ،وت�سعى �إلى تعزيز الت�سامح واحترام التنوع والحوار.
خريجوها التفكير الخالق والنقدي ،ومبد�أ التعلم مدى الحياة،
ويلتزم ّ
والنزاهة والم�س�ؤولية المدنية والريادة في مختلف الميادين.

Accommodation
Arrangements for accommodation, and visa if needed,
should be made directly by the participants, at their own

المؤتمر السنوي التاسع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
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expense. We strongly urge you to make your booking
soonest in order to secure a room. Conference venue, AUB,
is a few minutes walk from Downtown and 15 minutes drive
from Beirut - Rafiq Hariri International Airport.

2016 �أكتوبر/ ت�شرين الأول15 ا�سـتمـــارة الـت�سجيــل للإر�سال قبل
:يرجى ار�سال الق�سيمة بالبريد �أو الفاك�س �إلى الأمانة العامة للمنتدى
 لبنان، بيروت،113-5474 :ب. �ص،المنتدى العربي للبيئة والتنمية
+ 961 1 321900 : فاك�س،+ 961 1 321800 :هاتف
info@afedonline.org :�أو على البريد الإلكتروني

الإقامــة

 والت�أ�شيرة في حال،على الم�شترك �أن يتو ّلى ترتيبات الإقامة
 نن�صح. مبا�شرة مع الفندق وعلى نفقته الخا�صة،الحاجة �إليها
 يبعد موقع انعقاد م�ؤتمر.الم�شاركين بالحجز �سريع ًا لت�أمين غرفة
«�أفد» في الجامعة الأميركية في بيروت ب�ضع دقائق عن و�سط
 وقد تم. دقيقة عن مطار بيروت ـ رفيق الحريري الدولي15المدينة و
االتفاق على �أ�سعار خا�صة للم�شاركين في الم�ؤتمر مع فندق جفينور
. ت�شمل عدد ًا محدد ًا من الغرف،ـ روتانا الذي يقع بقرب الجامعة

www.afedonline.org :كما يمكنكم تعبئة اال�ستمارة على الموقع الإلكتروني

Registration Form

Send not later than 15 October 2016

Please send the completed form by post or fax to AFED Secretariat:
Arab Forum for Environment & Development,
P.O.Box 113-5474, Beirut, Lebanon,
Tel: +961 1 321800, Fax: +961 1 321900

Or you may send it by email to: info@afedonline.org

You may also register online on www.afedonline.org

معلومات �شخ�صية

Personal information
Name:

:اال�سم

Position:

:المن�صب
:ا�سم ال�شركة

Company Name:
Address:

:العنوان

Telephone:

:الهاتف

Fax:

فندق جفينور روتانا

E-mail:

�شارع كليمن�صو

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

:البريد الإلكتروني

INVOICE mailing address

 عند �إجراء الحجزAFED Conference الرجاء الإ�شارة �إلى
• Corporate fee per person: USD 1500
• Academia, students and NGO fee: USD 100
• AFED Members : Please check AFED website
www.afedonline.org for free registration conditions

عنوان �إر�سال الفاتورة
:اال�سم

Name:

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

Registration Fees

:الفاك�س

Telephone:

:الهاتف

Address:

:العنوان

City:

:المدينة
:البلد

Country:

ر�سوم الت�سجيل

 دوالر �أميركي1500  ر�سم الت�سجيل لل�شركات عن كل �شخ�ص دوالر �أميركي لل�شخ�ص الواحد100 ر�سم الت�سجيل للأكاديميين والطالب والمجتمع الأهلي يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنتدى، لأع�ضاء المنتدى العربي للبيئة والتنمية للح�صول على �شروط الت�سجيل المجانيwww.afedonline.org

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

 الح�صول على التقارير، ر�سم الت�سجيل ي�شمل ح�ضور جميع الجل�سات:مالحظة
 الغداء والوجبات الخفيفة خالل،والمن�شورات وجميع المواد المتع ّلقة بالم�ؤتمر
. ال ي�شمل ر�سم الت�سجيل م�صاريف ال�سفر والإقامة.اال�ستراحات

Method of Payment: Bank transfer to the following account:
: التحويل على ح�ساب المنتدى:طريقة الدفع
Account name: Arab Forum for Environment and Development • Account Number: 326244
Bank name: Bank AUDI, Center Sofil, Charles Malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon • Swift Code: AUDBLBBX
IBAN: LB11 0056 0003 2624 4461 0020 0901
Or Bankers Check drawn to the order of AFED - Arab Forum for Environment and Development
Or Credit Card: ☐ Master ☐ Visa ☐ AmEx

�أو بوا�سطة �شيك م�صرفي با�سم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

Card # ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Exp. Date: –––––––––––––––

�أو بوا�سطة بطاقة االئتمان

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

370,000,000

 1من تقرير خا�ص لبرنامج «كالم النا�س» الذي يقدمه الإعالمي مر�سال غامن على �شا�شة امل�ؤ�س�سة
اللبنانية للإر�سال  LBCIملنا�سبة مرور ع�شرين عام ًا على �صدور «البيئة والتنمية»� .سلط التقرير ال�ضوء على
النه�ضة البيئية التي �أطلقتها املجلة يف املنطقة العربية ،منوه ًا با�ستمرارها ملدة عقدين و�سط التحديات التي
تواجه ال�صحافة املكتوبة يف املنطقة العربية والعامل.

 370مليون �شخ�ص يف �أكرث من  70بلد ًا
يعتربون �أنفه�سم «�شعوب ًا �أ�صلية»
( ،)indigenous peoplesويعي�ش
 %70منهم يف �آ�سيا.

«على األمم المتحدة أن تتخلى عن اللغة الخشبية
السائدة وتخاطب الناس بلغة جديدة
عصرية وعملية ومفهومة»

هناك �أكرث من � 5000شعب �أ�صلي يف العامل،
يتحدثون ب�أكرث من  4000لغة .وتعي�ش �أكرث
من  100قبيلة مبن�أى عن �أي ات�صال بالعامل
اخلارجي.

� 2إريك �سولهايم ،املدير التنفيذي اجلديد لربنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب) ،يف اجتماع مع ممثلي
املجموعات الرئي�سية العاملية يف نريوبي.

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

 3خالد الفالح ،وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية ال�سعودي ،خالل اجتماع وزراء الطاقة لدول جمموعة
الع�شرين يف بيجينغ يف  30حزيران (يونيو) .و�أ�ضاف �أن العامل �سيظل بحاجة �إىل ا�ستغالل جميع �أ�شكال
الطاقة لتلبية الطلب املتزايد.

«دور بريطانيا في التعامل مع ارتفاع درجة حرارة
األرض ربما أصبح أصعب بعد قرار االنفصال»
� 4آمبر رود ،وزيرة الطاقة واملناخ الربيطانية ،خالل قمة الأعمال واملناخ يف لندن يف  29حزيران (يونيو).
لكنها �أ�ضافت �أن التزام بالدها بالتعامل مع تغري املناخ م�ستمر« ،فهو ال يزال �أحد �أ�شد املخاطر الطويلة الأمد
على اقت�صادنا و�أمننا القومي».

«لو كنت أعيش في فقر مدقع لرغبت في تربية الدجاج»
 5بيل غايت�س ،م�ؤ�س�س �شركة مايكرو�سوفت ،معلن ًا يف حزيران (يونيو)  2016تربع م�ؤ�س�سته اخلريية
مبئة �ألف دجاجة حية لفقراء �أفريقيا.

1
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5000

1/3

ثلث �أفقر فقراء �أرياف العامل البالغ عددهم
نحو  900مليون ن�سمة هم من ال�شعوب
الأ�صلية .وكثري ًا ما يعاين �أبناء هذه
ال�شعوب من تهمي�ش ومتييز �ضدهم
يف القوانني ،ومن �أخطار مثل م�صادرة
�أرا�ضيهم واالعتداءات عليهم.

%80

ت�ضم �أرا�ضي ال�شعوب الأ�صلية نحو  %80من
التنوع البيولوجي يف العامل .لذا يف �إمكان
ال�سكان الأ�صليني ت�أدية دور حيوي يف �إدارة
املوارد الطبيعية وحمايتها.

8/9

التا�سع من �آب (�أغ�سط�س) هو اليوم العاملي
لل�شعوب الأ�صلية.

استطالع

أيار/حزيران
(مايو/يونيو) 2016
على موقع

www.afedmag.com
هل تفضل المنتجات
الغذائية المحلية
أو المستوردة؟
●
●

المحلية ٪78
المستوردة ٪22

المحلية

المستوردة

يوليو�/أغ�سط�س 2016
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الشرق األوسط األكثر
تأثرا ً بالعواصف الترابية

ح��ذر علماء يف منظمة الأر���ص��اد
العاملية م��ن �أن منطقة ال�شرق
الأو�سط هي الأكرث ت�أثر ًا باالزدياد
الكبري يف العوا�صف الرتابية التي
ي�شهدها العامل ،ولذلك ت�أثري �سلبي
كبري على �صحة �سكان املنطقة.
و�أ�شاروا �إىل �أن البلدين الأكرث ت�ضرر ًا
هما الكويت و�إيران ،نتيجة الأتربة
والرمال الآتية من �سورية والعراق.
وكان العراق �أحد �أهم م�صادر هذه
العوا�صف نتيجة انح�سار م�ستويات
الأنهار ب�سبب ال�سباق املحتدم على
بناء ال�سدود يف بلدان املنابع ،و�أدى
ذل��ك �إىل جفاف الأه����وار خملفة
الأتربة التي تذروها الرياح .و�أدت
ن�شاطات التعدين وا�ستخراج النفط
والزراعة غري امل�ستدامة واحلروب
امل�ستمرة وتغري املناخ �إىل زي��ادة
الو�ضع �سوءاً.
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المغرب يودع
أكياس البالستيك

ب��د أ� يف �أول مت��وز (يوليو) 2016
تنفيذ قانون مينع �صنع الأكيا�س
البال�ستيكية ال�شائعة وا�ستريادها
وت�صديرها وت�سويقها وا�ستعمالها يف
املغرب ،الذي ي�ستعد ال�ستقبال قمة
املناخ يف ت�شرين الثاين (نوفمرب).
و�سيتم حتديد �أماكن تخزين الأكيا�س
البال�ستيكية ومواقع انت�شارها يف
الطبيعة لت�سهيل عمليات النقل �إىل
وح��دات احل��رق يف �أف���ران م�صانع
الإ�سمنت .وي�شهد املغرب تعبئة
للمجتمع املدين للتوعية وامل�شاركة
يف جمع الأكيا�س البال�ستيكية حتت
�شعار «زيرو ميكا» ،علم ًا �أن امليكا
بالعامية املغربية هي البال�ستيك.
وقد ا�ستعمل املغاربة نحو  26بليون
كي�س بال�ستيك عام  ،2015مبعدل
 900كي�س للفرد ،مقارنة مع 140
كي�س ًا للفرد كمعدل عاملي.

كهوف إسمنتية مالذا ً
لألسماك في اإلمارات

مت �إنزال  150كهف ًا ا�سمنتي ًا يف مياه
ال�صيد ب�إمارة �أم القيوين ،وذلك
�ضمن مبادرة «الكهوف ال�صناعية»
التي �أطلقتها وزارة التغري املناخي
والبيئة يف الإمارات م�ؤخر ًا تعزيز ًا
للمخزون ال�سمكي يف مياه ال�صيد
يف الدولة.
و�أو����ض���ح ال��وزي��ر ال��دك��ت��ور ث��اين
الزيودي �أن هذه الكهوف ال�صديقة
للبيئة �صممت لتكون م�لاذ ًا �آمن ًا
ومنا�سب ًا لتكاثر الأ�سماك ومنوها،
أوى لتكاثر ماليني
كما �ست�شكّ ل م� ً
الإ�صبعيات (ف��راخ ال�سمك) التي
ينتجها مركز ال�شيخ خليفة لأبحاث
البيئة البحرية بحيث يتم �إنزالها يف
مواقع تلك الكهوف.
ال�صورة :الوزير ثاين الزيودي
ي�شهد �إنزال الكهوف اال�سمنتية
يف �أم القيوين

األردن يشجع
زراعة النخيل

�أك��د وزي��ر ال��زراع��ة الأردين ر�ضا
اخلوالدة �أهمية التو�سع يف زراعة
�شجر النخيل ،م�شري ًا �إىل �أن الوزارة
تعمل على فتح �أ�سواق ت�صديرية يف
الدول العربية والأوروبية لت�سويق
الإنتاج الأردين املتميز .وق��ال يف
لقاء مع جمعية التمور الأردنية� ،إن
متور الأردن �أ�صبحت مطلوبة حملي ًا
وعربي ًا وعاملياً ،خ�صو�ص ًا �صنف
«امل��ج��ه��ول» ،وق��د �أ�صبح الأردن
ع�ضو ًا يف جمل�س التمور العاملي.
ويعترب قطاع التمور قطاع ًا حيوي ًا
ورافعة لالقت�صاد الأردين ،تقدر
ا�ستثماراته بباليني ال���دوالرات
ويعمل فيه نحو � 50ألف �شخ�ص.
وتتحمل �شجرة النخيل ملوحة
الرتبة واملياه املاحلة ،ما ي�ساهم يف
االقت�صاد باملياه العذبة ويوفر مبالغ
على املزارع.
متوز�/آب 2016
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املجموعة الكاملة ملنشورات

جميع دول العامل:

عرب موقع املجلة www.afedmag.com
تر�سل الطلبات بالربيد

الآن ميكن احل�صول على املجموعة الكاملة للكتب
ال�صادرة عن من�صورات جملة «البيئة والتنمية» ،وجملدات املجلة

لبنان:

مكتبة اأنطوان يف احلمراء ABC ،الأ�سرفية� ABC ،سبيه  ،اأ�سواق و�سط بريوت

اشترك اآلن واحصل ىلع الكتاب السنوي لـ «أفد»
أرجو تسجيل اشتراكي يف
البلد

سنة واحدة

سنتان

لبنان

 ٧٥.٠٠٠ ل.ل.

 1٣٠.٠٠٠ ل.ل.

الدول العربية

 ٧٥ دوالرًا أميركيًا

 1٣٠ دوالرًا أميركيًا

الدول األخرى

 1٢٥ دوالرًا أميركيًا

 ٢٢٥ دوالرًا أميركيًا

إختر نوع االشتراك املطلوب بوضع إشارة يف املربع املناسب

االسم:
املهنة:
املؤسسة:
العنوان:

الرمز البريدي:

صندوق البريد:
هاتف:

اشترك يف البيئة والتنمية اآلن لتصل أعداد املجلة
بالبريد إلى عنوانك الخاص ،باإلضافة إلى الكتاب
السنوي لـ «أفد».

االشتراك يضعك أيضًا ىلع الئحة البريد اإللكتروني
للحصول ىلع أخبار وتقارير خاصة من

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

فاكس:

البريد االلكتروني:
 نقدًا



Email:

أرفق لكم شيكًا مصرفيًا باملبلغ باسم «املنشورات التقنية»

 بواسطة بطاقة االئتمان:

Master Card

Amex

Expiry Date

التاريخ

يمكن إرسال القسيمة بواسطة البريد العادي أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو مباشرة من موقع املجلة

Visa
Card #

التوقيع

www.afedmag.com
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البيئة في شهر
اليابان تخطط إلنتاج كهرباء شمسية
يف صحراء الجزائر
�أعلن ال�سفري الياباين يف اجلزائر ما�سايا
فوجيوارا �أن بالده �ستبد أ� قريب ًا برناجم ًا
لإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية يف
ال�صحراء اجلزائرية� ،سيمتد على مدى
خم�س �سنوات ،وت�ساهم فيه جامعة وهران
�إي�سطو .و�أكد ا�ستعداد بالده للم�ساهمة يف
متكني اجلزائر من تنويع اقت�صادها و�إنهاء
حالة االعتماد الكبرية على النفط.

وتهيمن ال�صحراء على �أك�ثر م��ن  80يف
املئة من م�ساحة اجلزائر .غري �أن البالد مل
ت�ستفد كفاية من ال�شم�س ال�ساطعة على
�أرا�ضيها حتى الآن� ،إذ ال توجد م�شاريع
كبرية ال�ستغالل الطاقة ال�شم�سية يف �إنتاج
الكهرباء ،يف وق��ت ب���د�أت جارتها املغرب
م�شروع ًا �ضخم ًا لإنتاج  2000ميغاواط من
الطاقة ال�شم�سية.

اليمنيون ينفقون  %35من دخلهم
ىلع تعاطي القات
ك�شف تقرير ملنظمة العمل الدولية �أن �إنفاق
متعاطي القات اليمنيني ي�صل �إىل �أكرث
من  1.6بليون دوالر �سنوياً .وتعد زراعة
القات وبيعه �أكرث القطاعات ا�ستقطاب ًا لعمل
الأطفال ،حيث بلغت عمالة الأطفال  57يف
املئة ،وما يتم �إنفاقه على القات ي�صل �إىل 35
يف املئة من دخل الأ�سرة .و�أ�شار التقرير �إىل
�أن القات ي�شكل ثلث الناجت املحلي الإجمايل
الزراعي ،ويوفر العمل ل�شخ�ص واحد من كل
 7يعملون يف اليمن ،م�ؤكد ًا �أنه ال ي�ضيف �أي
قيمة حقيقية للإنتاج والدخل القومي للبالد.
ي�ضيع تعاطي القات على الدولة  20مليون
�ساعة عمل يومي ًا على الأق���ل .وازدادت
م�ساحة القات خالل العقود الأربعة املا�ضية
نحو � 21ضعفاً .وهو �أكرث املحا�صيل ا�ستهالك ًا
للمياه ،حيث يقدر ما ي�ستهلكه بنحو  70يف
املئة من املياه اجلوفية ،يف بلد يواجه نق�ص ًا
حاد ًا وتهديد ًا خطري ًا لن�ضوب خمزونه املائي
يوليو�/أغ�سط�س 2016

و�آباره اجلوفية.
ولفت حمللون اقت�صاديون وبيئيون �إىل �أن
تقرير منظمة العمل الدولية ،الذي حتدث عن
حجم الإنفاق ،مل يتحدث عن الآثار ال�صحية
واالجتماعية الناجمة عن تعاطي القات وال
عن خملفات البال�ستيك وال�سموم واملبيدات
املحرمة دولي ًا التي ت�ستخدم يف زراعته.

البنك اإلسالمي قدم
 113بليون دوالر لمشاريع التنمية

ك�شف الدكتور �أحمد حممد علي ،رئي�س جمموعة
البنك الإ�سالمي للتنمية� ،أن م�ساهمات البنك يف
م�شاريع التنمية بلغت  113بليون دوالر ،مبعدل
نحو  12بليون دوالر �سنوياً.
وي�ساهم البنك يف م�شاريع البنية الأ�سا�سية
االقت�صادية واالجتماعية وتقدمي امل�ساعدة الفنية
لدوله الأع�ضاء وم�ساعدتها يف تنمية التجارة
اخلارجية ،كما يدعم املجتمعات الإ�سالمية يف
الدول غري الأع�ضاء.
السعودية مص ّنع عالمي
لألقمار االصطناعية

ُوقعت يف ال�سعودية �أول اتفاقية لت�صنيع معدات
الأقمار اال�صطناعية يف املنطقة ،وبناء حمطات
عالية البث لتزويد امل�شغلني بخدماتها يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ت�شمل االتفاقية
�شركة «تقنية للف�ضاء» و«�سكاي وير تكنولوجيز»
و«كري�سنت» ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية باعتبارها ال�شريك التقني الرئي�سي.
ي�ستهـدف امل�شـروع امل�شرتك حتويل ال�سعوديـة
�إىل ُم�ص ّنع عاملي ملعدات الأقمار اال�صطناعيـة،
مبا فيها تلـك املخ�ص�صة لر�صد �أح��وال البيئة،
مع تـركـيز �أولــي على ت�صنيـع حمطــات �أقمـار
 HTS Kaلتوفري ق��درات بث عالية لأ�سطول
الأقمار اال�صطناعية حول العامل.
جائزة مجلس الوزراء العرب
المسؤولين عن شؤون
البيئة :دعوة للترشح

دعا جمل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن
�ش�ؤون البيئة �إىل الرت�شح جلائزة املجل�س
ل�سنة  ،2016ومو�ضوعها «التقنيات
ال�صديقة للبيئة» التي تهدف �إىل �إحداث
التنمية امل�ستدامة من خالل تخفيف
الأثر ال�سلبي على البيئة وتقليل ا�ستهالك
امل����وارد الطبيعية و�إن��ت��اج النفايات
وا�ستخدام مواد غري خطرة يف الت�صنيع.
تبلغ قيمة اجلائزة الأوىل  10.000دوالر،
واجلائزة الثانية  7000دوالر ،واجلائزة
الثالثة  3000دوالر.
تقدم البحوث وامل�شاريع لنيل اجلائزة قبل
�آخر متوز (يوليو) .2016
ملزيد من املعلومات:

email:emy_m.h.h@hotmail.com
www.leagueofarabstates.net
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ن�ساء يتعاركن
على مياه ال�شرب من
�صهريج حكومي
على م�شارف مدينة
�أحمد �أباد يف الهند
خالل يوم حار
من حزيران (يونيو)
( 2016رويرتز)
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البيئة في شهر

 65مليون نازح في العالم

�أفاد تقرير دويل �أعدته مفو�ضية الالجئني التابعة للأمم املتحدة �أن
حاالت النزوح الق�سري بلغت �أعلى م�ستوى لها عاملياً .وفيه �أن ال�سوريني
يت�صدرون �أعداد الالجئني �إىل بلدان �أخرى ،و�أن لبنان ما زال ي�شغل
املرتبة الأوىل يف ا�ستقبال الالجئني قيا�س ًا على عدد �سكانه ،و�أن الأطفال
ي�شكلون  51يف املئة من النازحني.
و�شهد العام املا�ضي نزوح  65مليون �شخ�ص ،وهي املرة الأوىل التي
يتجاوز فيها عدد الالجئني  60مليوناً .وبذلك ،يتبني �أن واح��د ًا من
�أ�صل � 113شخ�ص ًا عرب العامل بات اليوم طالب جلوء �أو نازح ًا �أو الجئاً.
ويربط التقرير هذه الزيادة با�ستمرار ال�صراعات يف مناطق كال�صومال
و�أفغان�ستان و�سورية� ،إ�ضافة �إىل الأحداث التي �شهدها جنوب ال�سودان
واليمن وبوروندي و�أوكرانيا وجمهورية �أفريقيا الو�سطى.
والالفت ،بح�سب التقرير� ،أن ثالث دول باتت «ت�صدر» ن�صف الالجئني
عاملي ًا ،وهي� :سورية ( 4.9ماليني) و�أفغان�ستان ( 2.7مليون) وال�صومال
( 1.1مليون) .كما �أن �سورية ت�أتي يف املرتبـة الثانيـة عاملي ًا بعدد
النازحني يف الداخل ( 6.6ماليني) ،لتلي بذلك كولومبيا ( 6.9ماليني)،
وبعدها العراق ( 4.4ماليني) .و�أتت تركيا يف املرتبة الأوىل با�ست�ضافتها
 2.5مليون الجئ.
جغرافياً� ،شغل ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا املرتبة الأوىل على
م�ستوى حـاالت النـزوح ،يف ظـل ا�ستمرار احلـروب يف �سوريـة والعـراق
واليمن.
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الجرائم البيئية
ازدادت  %26في سنة

�أف��اد برنامج الأمم املتحدة للبيئة
وال�شرطة الدولية «�إن�ترب��ول» يف
تقرير م�شرتك �أن اجلرائم البيئية
كلفت العامل  258بليون دوالر يف
العام املا�ضي ،مع ارتفاع بن�سبة 26
يف املئة عن العام  .2014وهي ت�ساعد
الع�صابات الإجرامية الدولية على
اال�ستمرار يف جتاراتها املمنوعة.
وت�شمل اجلرائم البيئية التجارة غري
امل�شروعة يف احلياة الربية ،وجرائم
ال�����ش��رك��ات يف ا�ستغالل �أ�شجار
الغابات ،والتنقيب غري القانوين
عن الذهب واملعادن ،وال�صيد غري
القانوين ،ف� ً
ضال على االجت��ار يف
النفايات اخلطرة ،واالحتيال ب�أر�صدة
انبعاثات الكربون .وهي حتتل املركز
الرابع يف قائمة �أخطر اجلرائم على
م�ستوى العامل ،بعد تهريب املخدرات
والتزوير واالجتار بالب�شر.

حيوانات بحرية
من مخلفات بالستيكية

ت��ع��ر���ض ح��دي��ق��ة �سميث�سونيان
الوطنية للحيوان يف العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن جم�سمات 17
حيوان ًا بحري ًا م�صنوعة بكاملها من
املخلفات البال�ستيكية التي يلفظها
املحيط الهادئ على ال�شاطئ.
وق��ال��ت �أجن��ي�لا ها�سلتاين ب��وزي،
الفنانة الرئي�سية امل�شاركة يف املعر�ض
وم�ؤ�س�سة جمعية Washed Ashore
�شارحة فكرة املعر�ض« :الكثري من
النا�س ال يعرفون بوجود م�شكلة
تلوث املحيط باملواد البال�ستيكية.
الأ�سماك والثدييات البحرية تتغذى
على البال�ستيك ،وهو غذاء قاتل.
جمعت بوزي وفريقها املخلفات التي
ا�ستخدمت يف �صنع املج�سمات من
�شواطئ والية �أوريغون .وقد �ضمت
�أ�شياء متنوعة ،من قوارير املياه �إىل
النعال البال�ستيكية.
متوز�/آب 2016

افتتاح قناة بناما املوسعَّ ة
ملنافسة قناة السويس
ب��ع��د ت�سع ���س��ن��وات من
�أ�شغال هائلة ،د�شنت بنما
�أواخ���ر ح��زي��ران (يونيو)
وو�سعت
قناتها التي ُجددت ُ
ال�ستقبال �سفن �أكرب بكلفة
 5.5بليون دوالر ،على
�أم��ل حفز خطها التجاري
وانتزاع زبائن من مناف�ستها الرئي�سية قناة ال�سوي�س .وباتت البنية
التحتية للقناة ،التي يبلغ عمرها  102عام ،ت�سمح مبرور �سفن تنقل
� 14ألف حاوية وميكن �أن يبلغ عر�ضها  49مرت ًا وطولها  366مرتاً� ،أي
�أن قدرتها زادت ثالثة �أ�ضعاف .وكانت ال�سفن الكبرية جد ًا م�ضطرة
يف املا�ضي �إىل �سلوك قناة ال�سوي�س الأو�سع.
والقناتان فكرة املهند�س والديبلوما�سي الفرن�سي فردينان دو
لي�سيب�س ( 1805ـ  .)1894وت�شكل قناة بنما معرب ًا �إلزامي ًا خلم�سة
يف املئة من التجارة البحرية العاملية .والدولتان الرئي�سيتان اللتان
ت�ستخدمانها هما الواليات املتحدة وال�صني.
جائزة الكوكب األزرق 2016
للهندي سوخديف والسويسري بورنر

منحت م�ؤ�س�سة �أ�ساهي للزجاج ( )AGFيف اليابان جائزتها البيئية الدولية
«الكوكب الأزرق» ل�سنة � 2016إىل بافان �سوخديف من الهند وماركو�س بورنر
من �سوي�سرا .و�سوف يح�صل الفائزان على  50مليون ين (� 470ألف دوالر).
وحتتفل امل�ؤ�س�سة بالعيد الـ 25للجائزة ،التي �أطلقتها عام  1992تزامن ًا مع قمة
الأر�ض ،لتقدير م�ساهمات �أفراد ومنظمات يف حل م�شاكل بيئية عاملية.
بافان �سوخديف �سفري للنوايا احل�سنة لدى برنامج
الأمم املتحدة للبيئة ،وم��ن م�ؤ�س�سي �صندوق
الواليات الهندية اخل�ضراء ( ،)GISTوزميل يف
جامعة ييل الأمريكية .وقد مت اختياره لأبحاثه
الرائدة يف التحول �إىل اقت�صاد �أخ�ضر� ،إذ �سلط
الأ�ضواء على ال��دور الأ�سا�سي لل�شركات يف هذا
التحول ،وكيفية توجيه خدمات النظم الإيكولوجية
لتح�سني ال�سيا�سات العامة واملمار�سات التجارية.
بافان �سوخديف
ومن خالل تطوير معايري اال�ستدامة لل�شركات على
�سرع عمليات التطور
امل�ستويني املحلي والوطنيَّ ،
نحو اقت�صاد �أخ�ضر �شامل.
�أما ماركو�س بورنر فهو �أ�ستاذ يف جامعة غال�سغو
الربيطانية ومدير �سابق للربنامج الأفريقي يف
جمعية فرنكفورت للحيوان .ونوهت جلنة اجلائزة
بريادته طوال �أربعة عقود يف مبادرات احلماية
والإدارة للحفاظ على احلياة الربية املعر�ضة للخطر
ماركو�س بورنر
والنظم الإيكولوجية املحمية يف �أفريقيا .وكان من
الأوائل الذين �أدركوا �أن حماية �أحد الأنواع احلية تتطلب حماية نظم �إيكولوجية
بكاملها ،مبا يف ذلك التزام ال�سكان �صون نظمهم املحلية.
يقام حفل توزيع اجلوائز يف طوكيو يف  16ت�شرين الثاين (نوفمرب) .2016
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خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي «إنذار أحمر»

امللوثة مبياه املجارير .وقاد االحتاد
الأوروب��ي ثورة يف التدوير و�إدارة
ال��ن��ف��اي��ات ،وو���ض��ع ق��ي��ود ًا على
�صيد الأ���س��م��اك ،وف��ر���ض حظر ًا
على املبيدات التي ت���ؤذي النحل
وامللقحات الأخ��رى رغم معار�ضة
وزراء بريطانيني.
ويف ما يتعلق بتغري املناخ� ،أعلنت
وزي��رة الطاقة وامل��ن��اخ �آم�بر رود:
«�أعتقد �أن دور بريطانيا يف التعامل
مع ارتفاع درجة حرارة الأر�ض رمبا
�أ�صبح �أ�صعب مع قرار االنف�صال� ،إال
�أن التزامنا بالتعامل معه م�ستمر».
وي�����ش��ع��ر م��ع��ظ��م ال�بري��ط��ان��ي�ين
ال�شباب ،الذين �صوتوا للبقاء يف
االحتاد الأوروبي� ،أنهم ُخدعوا من
الأج��ي��ال الأك�بر �سن ًا� .أم��ا رئي�س
منظمة «�أ�صدقاء الأر���ض» كريغ
بينيت فو�صف قرار خروج بريطانيا
ب�أنه «�إن��ذار �أحمر» بالن�سبة �إىل
البيئة.

يعرب معظم النا�شطني يف جمال
البيئة يف بريطانيا عن خ�شيتهم
على بيئة بالدهم بعد خروجها
من االحت��اد الأوروب���ي .فكثري من
تدابري حماية البيئة م�ستمدة من
�أنظمة االحتاد ،مبا يف ذلك التلوث
والزراعة والطاقة املتجددة واحلياة
الفطرية وج��ه��ود مكافحة تغري
املناخ.
على �سبيل املثال ،و�ضع االحت��اد
الأوروب���ي ح��دود ًا قانونية جديدة
عام  2010مل�ستويات تلوث الهواء،
ال��ذي يت�سبب يف � 400أل��ف وفاة
مبكرة �سنوي ًا يف االحتاد الأوروبي،
منها � 40أل��ف� ًا يف بريطانيا حيث
بقيت م�ستويات التلوث فوق هذه
احلدود يف كثري من املدن والبلدات،
وي��ن��اه�����ض ك��ث�ير م���ن ال�����وزراء
الربيطانيني الأنظمة اجلديدة.
كما فر�ض �إج��راء قانوين �أوروب��ي
على بريطانيا تنظيف �شواطئها
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مغن ،لبنان� :أنا �أبوقري
راغب عالمةّ ،

ثو مينه ،مغنية ،فيتنام� :أنا وحيد القرن

نادية هوتاغالونغ ،عار�ضة �أزياء� ،إندوني�سيا � /أو�سرتاليا� :أنا �أورانغوتان

جاكلني فرنانديز ،ممثلة ،البحرين � /سري النكا� :أنا منر

مشاهير يكافحون التجارة غير املشروعة باألحياء البرية

أنا فيل ...أنا نمر...
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يايا توريه ،العب كرة قدم� ،ساحل العاج� :أنا فيل

جيزيل بوند�شن ،عار�ضة �أزياء ،الربازيل� :أنا �سلحفاة بحرية

نيكي ريد ،ممثلة ،الواليات املتحدة� :أنا �شجرة خ�شب الورد

�إيان �سومرهالدر ،ممثل ،الواليات املتحدة� :أنا بانغولني

انخرط م�شاهري من �أنحاء العامل يف حملة �أطلقتها
الأمم املتحدة �ضد التجارة غري امل�شروعة بالأحياء
الربية ،التي تدفع الأنواع �إىل حافة االنقرا�ض ،ما يحرم البلدان
من تراثها الطبيعي ويغني ال�شبكات الإجرامية الدولية.
ي�شارك يف احلملة عدد من �سفراء النوايا احل�سنة
لدى برنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب) ،بينهم املغنّي
اللبناين راغب عالمة الذي يدعم طائر �أبوقري ،وعار�ضة
الأزياء الإندوني�سية ـ الأو�سرتالية نادية هـوتاغـالونغ حلماية
الأورانغوتان ،والعب كرة القدم الأفريقي يايا توريه الذي
يدعم الفيلة ،واملمثـل الأمريكي �إيان �سومرهالدر الذي يدافع
عن البانغولني .وهم �سينا�صرون ق�ضايا حماية حيوانات
ونباتات مهددة ،ويدعون جمهورهم ومواطنيهم �إىل دعم
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

جهودهم وال�ضغط لإنهاء الطلب على ال�سلع التي تعزز
التجارة غري امل�شروعة بالأحياء الربية.
مت �إطالق حملة  #WildforLifeخالل انعقاد اجلمعية
العامة للأمم املتحدة للبيئة ( )UNEAيف نريوبي عا�صمة
كينيا ،يف �أيار (مايو)  .2016ويديرها «يونيب» ،وبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائي ،ومكتب الأمم املتحدة ملكافحة
املخدرات واجلرمية ،واالتفاقية الدولية ملكافحة التجارة
باحليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقرا�ض (�سايت�س).
وقد تعهد �آالف امل�شاهري وال�سيا�سيني وقادة الأعمال
بامل�شاركة يف هذه امل�ساعي ،خالل اجتماعات  UNEAو�ضمن
فعاليات يوم البيئة العاملي يف  5حزيران (يونيو) الذي كان
�شعاره هذه ال�سنة «لنحارب من �أجل حماية احلياة الربية»■ .

ميكن االن�ضمام �إىل احلملة
بزيارة املوقع:
www.wildfor.life
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نصف مليون عربي
يموتون سنويًا ألسباب بيئية

أي مستقبل
للمنطقة
العربية؟
ت�شري درا�سة تقييمية للمنطقة العربية �أ�صدرها
برنامج الأمم املتحدة للبيئة م�ؤخر ًا� ،إىل �أن ازدياد رقعة
الأرا�ضي املتدهورة وتفاقم ندرة املوارد املائية وتغري
املناخ والنزاعات هي حتديات رئي�سية تفر�ض ت�أثريات
اقت�صادية وبيئية عميقة وت�ضعف قدرة املنطقة
املحدودة على �إنتاج غذاء يلبي متطلبات �سكانها
املتزايدين .ويقدر �أن �أكرث من ن�صف مليون �شخ�ص
ميوتون قبل الأوان كل �سنة يف املنطقة ب�سبب
خماطر بيئية حمددة ميكن �إ�صحاحها �أو اال�ستعداد لها،
خ�صو�ص ًا تلوث الهواء ،وعدم الو�صول �إىل املياه امل�أمونة
وخدمات ال�صرف ال�صحي ،وتغري املناخ ،والتعر�ض
للمواد الكيميائية والنفايات اخلطرة والإ�شعاع ،وحاالت
الطوارئ والكوارث.
هذه الدرا�سة هي �ضمن �ست درا�سات تقييمية
�إقليمية �سي�ستند �إليها تقرير «توقعات البيئة العاملية»
ال�ساد�س( )GEO-6الذي يتوقع �صدوره �سنة ،2018
وتتناول بالتف�صيل الق�ضايا البيئية الرئي�سية يف �ستة
�أقاليم هي :غرب �آ�سيا� ،أوروبا� ،أمريكا ال�شمالية� ،آ�سيا
واملحيط الهادئ� ،أمريكا اجلنوبية والكاريبي� ،أفريقيا.
وقد �شارك فيها �أكرث من  1200عامل ومئات امل�ؤ�س�سات
العلمية و�أكرث من  160حكومة .وهي تدعو �إىل
معاجلة عاجلة لالجتاهات البيئية املقلقة �إذا �أريد للعامل
�أن يحقق �أهداف التنمية امل�ستدامة ل�سنة .2030
يف ما ي�أتي �أبرز ما ت�ضمنته الدرا�سة التقييمية ملنطقة
غرب �آ�سيا
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016
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�سياح �أجانب يف دبي
خالل عا�صفة رملية.
ويتوقع ازدياد تواتر
وا�شتداد العوا�صف الرملية
والرتابية يف املنطقة
العربية مع تو�سع
رقعة الأرا�ضي املتدهورة
وازدياد الت�صحر واجلفاف
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راغدة حداد وعماد فرحات
ميوت �سنوي ًا نحو � 230ألف �شخ�ص قبل الأوان يف
منطقة غرب �آ�سيا ب�سبب خماطر بيئية تت�سبب
�أي�ض ًا يف خ�سارة  8.24مليون «�سنة حياة �صحية» .وي�صل
الرقم �إىل ن�صف مليون وفاة مبكرة يف البلدان العربية
ال��ـ ،22املمتدة من غرب �آ�سيا �إىل �شمال �أفريقيا والقرن
الأفريقي� .أي �أن كل فرد يف املنطقة يخ�سر « 17يوم حياة»
�سنوي ًا ب�سبب عوامل خطر بيئية ميكن تعديلها �أو تفاديها.
هذا ما نبهت �إليـه درا�سـة تقييمية �أ�صـدرها برنامج
الأمم املتحدة للبيئـة حديث ًا يف �إطـار �إعـداد تقريـره
ال�ساد�س حول توقعات البيئة العاملية ( )GEO-6الذي
�سي�صدر �سنة  .2018و�أهم عوامل اخلطر البيئي على �صحـة
الإن�سان يف املنطقة هي تلوث الهواء ،ونق�ص امليـاه امل�أمونـة
وخدمات ال�صرف ال�صحي ،وتغري املناخ ،والتعـر�ض
للمواد الكيميائيـة والنفايات اخلطرة واال�شعـاع ،وحـاالت
الطـوارئ والكوارث.
وتت�ضافر عوامل الت�صحر ون��درة املياه وارتفاع عدد
ال�سكان والتو�سع احل�ضري والنمو االقت�صادي وحرق الوقود
وتراكم النفايات ،ف�ض ًال عن النزاعات ،لتلقي جمتمعة
�ضغط ًا هائ ًال على البيئة وعلى �صحة الإن�سان.
ومن الق�ضايا الرئي�سية تغري املناخ الذي �سيفاقم الإجهاد
املائي ،وخ�سارة التنوع البيولوجي املهدد �أ�ص ًال بالتو�سع
احل�ضري والتلوث وتدمري املوائل واال�ستهالك املفرط للموارد
البيولوجية� .إىل ذلك ،تواجه م�صائد الأ�سماك ا�ستغال ًال
مفرطاً ،خ�صو�ص ًا نتيجة ال�صيد غري القانوين وغري املنظم.

أرض متصحِّ رة
يعترب الت�صحر وات�ساع رقعة الأرا�ضي املتدهورة ،وما يرتتب
عليهما من عواقب اقت�صادية وبيئية� ،أحد �أهم التحديات التي
تواجهها البلدان العربية .وقد �أدى النمو ال�سكاين املرتفع
والتو�سع احل�ضري وتدهور الأرا�ضي والنزاعات واحلروب
امل�ستمرة �إىل تقلي�ص م�ساحة الأرا�ضي الزراعية.
نتيجة لهذه العوامل ،يتعر�ض الأمن الغذائي يف املنطقة
خلطر متزايد ،خ�صو�ص ًا يف بلدان امل�شرق واليمن .وقد
تفاقمت ملوحة الرتبة ووترية ت�آكلها واجنرافها ،وحتولت
ن�سبة كبرية من الأرا�ضي الرطبة �إىل �أرا�ض جافة ،وتزايدت
العوا�صف الرتابية.
على �سبيل املثال ،نحو  97يف املئة من جممل م�ساحة
العراق �أرا�ض قاحلة ،حتتل ال�صحراء  50يف املئة منها .وقد
�أ�صاب الت�صحر  39يف املئة من م�ساحة البالد ،وهو يهدد 54
يف املئة �أخرى .وعلى رغم امتالك العراق �أكرب م�ساحة من
الأرا�ضي الزراعية املتوافرة يف منطقة غرب �آ�سيا ،فهو الأكرث
معاناة من ملوحة الرتبة وتعريتها بفعل الرياح ،ويخ�سر كل
�سنة نحو  250كيلومرت ًا مربع ًا من �أرا�ضيه ال�صاحلة للزراعة.
وتغطي املراعي �أكرث من  80يف املئة من جممل م�ساحة
الأردن ،وت�ستخدم للرعي والزراعة .وهي تخ�ضع يف معظمها
حلقوق ع�شائرية ،ما خلق نزاعات على ا�ستخدام الأرا�ضي
وت�سبب يف �سوء �إدارتها و�صو ًال �إىل تدهورها وت�صحرها.
ولعل الرعي اجلائر هو ال�سبب الرئي�سي لتدهور الأرا�ضي يف
الأردن� ،إ�ضافة �إىل الزراعة البعلية يف املراعي �شبه القاحلة
�إذ تت�سبب يف اجنراف الرتبة ون�شوء عوا�صف ترابية خالل
موا�سم اجلفاف.
متوز ـ �آب 2016

ويف ال�سعودية و�ضع مماثل ،حيث تقدر م�ساحة
املراعي بنحو  1.5مليون كيلومرت مربع ،تتلقى غالبيتها
مياه �أمطار تقل عن  100مليمرت يف ال�سنة .ونحو  33يف
املئة منها ذات �إنتاجية متو�سطة و 28يف املئة ذات �إنتاجية
�سيئة .وقد �ساهم حت�سن و�سائل النقل وازدياد الو�صول
�إىل م�صادر املياه والدعم الذي يقدم �إىل الرعاة و�أ�صحاب
القطعان يف تفاقم ال�ضغط على املراعي ،ما �أدى �إىل
تدهورها نتيجة الرعي اجلائر.
ويف �سورية نحو مئة �ألف كيلومرت مربع من املراعي
تعرف ر�سمي ًا بالبادية ،ت�شكل  55يف املئة من م�ساحة
البالد ،ويربى فيها ما بني  8ماليني و 12مليون ر�أ�س
ما�شية ،غالبيتها من الأغنام ،ترعى يف كنف جمتمعات
بدوية .وقد انخف�ضت قدرة �أرا�ضي البادية على تلبية
متطلبات الأغنام عام  2000ب�أكرث من  50يف املئة مقارنة
مع  ،1993ومل يتح�سن الو�ضع ،خ�صو�ص ًا بعد بدء النزاع
يف البالد.
املراقبة املتكاملة �ضرورية لتحديد �أ�سباب الت�صحر
وعواقبه ،مع اال�ستفادة من التقدم يف العلوم والتكنولوجيا
لتطوير �إج��راءات ت�أهيلية ووقائية .وال بد من التعاون
الإقليمي يف مكافحة الت�صحر واجلفاف والعوا�صف
الرتابية املتزايدة التي تت�سبب يف ت�أثريات بيئية واجتماعية
واقت�صادية فادحة.
مياه نادرة ضائعة
ت�شكل ندرة املوارد املائية املتجددة حتدي ًا عظيم ًا يعيق قدرة
البلدان العربية على �إنتاج غذاء كاف لتلبية متطلبات �سكانها
املتزايدين .وتتوقع �سيناريوهات مناخية تغريات يف درجات
احلرارة وهطول الأمطار وم�ستوى البحار �ست�ؤثر ب�شكل حاد
على مدى توافر موارد املياه وا�ستخداماتها.
ت�سبب اال�ستخراج املفرط للموارد املائية اجلوفية يف تردي
نوعيتها ،وت�سرب مياه البحر �إليها ،وا�ستنزافها ،وارتفاع
تكاليف ال�ضخ .وت�شري تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) �إىل �أن متو�سط ح�صة الفرد العربي من املياه املتجددة
تقل عن  850مرت ًا مكعب ًا يف ال�سنة ،مقارنة مبتو�سط عاملي
يبلغ 6000م .3وي�صنف  13بلد ًا يف خانة ندرة املياه احلادة
مبوارد مائية تقل عن 500م 3للفرد .والو�ضع بالغ اخلطورة يف
 6من هذه البلدان بح�صة تقل عن 100م 3للفرد ،بحيث �صنفها
تقرير «�أفد» يف خانة خا�صة هي «الندرة اال�ستثنائية» .ويتم
ا�ستعمال  %85من املياه العذبة يف الزراعة.
وتنتج بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،التي تفتقر �إىل
املياه املتجددة ،نحو  60يف املئة من املياه املحالة يف العامل.
ولكن ال بد من معاجلة الت�أثريات البيئية املرافقة لتحلية املياه،
ف�ض ًال عن اتخاذ �إجراءات حازمة لالقت�صاد يف ا�ستهالك املياه
وزيادة كفاءة ا�ستخدامها.
ومن التدابري التي يتم اعتمادها �أو ين�صح بها ملواجهة هذه
الأو�ضاع �إعادة ا�ستعمال مياه ال�صرف املعاجلة ،والتو�سع
يف الزراعة امللحية بزرع �أ�شجار وحما�صيل تتحمل اجلفاف
والري باملياه املاحلة �أو املتملحة .ويجب �أن يرتافق ذلك مع
تر�شيد اال�ستهالك وفر�ض �ضوابط لالقت�صاد يف املياه،
خ�صو�ص ًا يف قطاع الزراعة الذي ي�ستهلك ما ي�صل �إىل  80يف
املئة من املياه.
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

نزاعات ونازحون
تت�سبب النزاعات واحلروب يف املنطقة بت�أثريات بيئية حادة
تعر�ض �صحة املاليني للخطر .وقد ت�سربت �إىل البيئة معادن
ثقيلة ومواد كيميائية خطرة من الذخائر املنفجرة و�إ�شعاعات
من القذائف وال�صواريخ نتيجة احلروب املتوا�صلة .وتعترب هذه
الت�أثريات �أ�سباب ًا جدية لوفاة الأطفال والن�ساء ب�شكل خا�ص.
ولن ي�ستطيع معظم نازحي العراق و�سورية العودة ما
مل تنزع الألغام والذخائر غري املنفجرة من مدنهم وقراهم،
وهذا ي�ستغرق عقود ًا كما �أظهرت جتارب �سابقة حول العامل.
و�سوف تواجه املنطقة مهمة �شاقة يف �إزالة �أنقا�ض احلروب
و�إعادة �إعمار مدن وقرى كاملة.
وللحرب ال�سورية ب�صمة �سامة ج��داً ،بتلويث البيئة
الطبيعية واعتالل ال�صحة الب�شرية باملعادن الثقيلة ودمار
البنية التحتية ،مبا يف ذلك امل�ست�شفيات واملدار�س ومراكز
الرعاية االجتماعية .وب�سبب النزاع امل�ستمر ،مت التخلي عن
الأرا�ضي الزراعية املروية بعد متلح الرتبة ودمار نظم الري،
ودمرت م�ساحات كبرية من
خ�صو�ص ًا يف حو�ض نهر الفراتُ .
غابات �سورية ،والعديد من حمميات احلياة الربية ،بفعل
الق�صف وقطع الأ�شجار.
و�شهدت املنطقة العربية نزوح ًا كبري ًا لل�سكان خلق �ضغوط ًا
بيئية على املناطق امل�ضيفة وعلى الالجئني �أنف�سهم ،خ�صو�ص ًا
يف ما يتعلق باملياه والطاقة وال�صرف ال�صحي والنفايات.
وي�شكل الالجئون يف لبنان �أعلى كثافة لالجئني يف العامل
قيا�س ًا على عدد ال�سكان .وهم ينتجون نحو  900طن من
النفايات يومياً� ،أي  16يف املئة من جممل النفايات ال�صلبة يف
البالد .ويف متوز (يوليو)  2015قُ در وجود ثالثة ماليني الجئ
يف لبنان والأردن والعراق واليمن ،يولدون نحو  1500طن من

جزيرة الل�ؤل�ؤة اال�صطناعية
يف قطر احتلت م�ساحة
 4كيلومرتات مربعة
من ال�سواحل املجروفة
واملردومة .وتزداد عمليات
الردم وامل�شاريع العقارية
والرتفيهية على ال�سواحل،
خ�صو�ص ًا يف منطقة
اخلليج ،ما �أ�سفر عن خ�سارة
كبرية للتنوع البيولوجي
والرثوة ال�سمكية
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صرف
غير صحي

ينتج كل فرد يف ال�شرق
الأو�سط  80ـ  200ليرت
يومي ًا من مياه ال�صرف
ال�صحي .وتر�سل معظم
وحول املجارير واحلفر
ال�صحية �إىل مطامر
النفايات.
أبعد من
تحلية املياه

تنتج بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي
نحو  %60من املياه
املحالة يف العامل .وال بد
من معاجلة الت�أثريات
البيئية املرافقة للتحلية،
واتخاذ �إجراءات حازمة
لالقت�صاد يف املياه وزيادة
كفاءة ا�ستخدامها.
رفع الدعم

�سيكون لرفع الدعم
عن �أ�سعار الوقود
والكهرباء ،خ�صو�ص ًا يف
بلدان اخلليج� ،أثر جيد
على كفاءة ا�ستخدامهما
وتخفيف تلوث الهواء.
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النفايات يومياً ،مبعدل ن�صف كيلوغرام لالجئ يف اليوم.
ويف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،الرازحني حتت وط�أة
املمار�سات اجلائرة ل�سلطات االحتالل ،يتم ا�ستخراج املياه
اجلوفية ب�إفراط لعدم كفاية املياه املتوافرة .و�أدى ذلك �إىل
ت�سرب مياه البحر ومتلح نحو  74يف املئة من �آبار القطاع.
وتتلوث املوارد املائية املحدودة نتيجة التخل�ص غري امل�أمون
من مياه ال�صرف.
يف العراق� ،أدت احلروب والنزاعات املتوا�صلة منذ ثالثة
عقود �إىل �أكرب م�ستوى من التدهور البيئي يف املنطقة .ومن
�أبرز الأحداث احرتاق  15مليون برميل من النفط و 1.5مليون
مرت مكعب من املنتجات البرتولية .و�أججت موجات اجلفاف
الأخ�يرة �أزم��ة املياه .وحتذر درا�سات من �أن نهري دجلة
والفرات قد يجفان بحلول �سنة  ،2040خ�صو�ص ًا نتيجة �إن�شاء
ال�سدود الكربى يف تركيا .و�أدت هذه ال�ضغوط �إىل تهجري
النا�س ،خ�صو�ص ًا املجتمعات الزراعية.
ومثلما �أ�سفر النزاع عن تدهور بيئي ،كانت امل�شاكل
البيئية م�صدر نزاعات ،خ�صو�ص ًا على املوارد .قبل احلرب،
ت�أثرت �سورية بجفاف طويل الأمد و�سيا�سات زراعية غري
م�ستدامة و�إدارة �سيئة للموارد الطبيعية� ،أدت �إىل تفاقم
التدهور البيئي .و�أجربت موجات اجلفاف الكارثية وغياب
الدعم الغذائي يف منطقة نهر الفرات �آالف العائالت ومربي
املا�شية على الرحيل من قراهم .ويف العام  2009وحده انتقل
� 300ألف �شخ�ص من الأرياف �إىل املدن.
ويف اليمن� ،أدى �شح املياه �إىل �إذكاء �صراعات لل�سيطرة
على امل��وارد ،ترافقت مع انعدام الأم��ن الغذائي ،ما زاد
عدد النازحني داخلي ًا والالجئني واملهاجرين .وعزز الفقر
ممار�سات اال�ستغالل املفرط والتدهور البيئي .فن�ش�أت
حلقة مفرغة مهدت الطريق لنزاعات ناجمة عن تغري املناخ،
وفاقمتها التوترات ال�سيا�سية والعمليات الع�سكرية.
تلوث الهواء
ازدادت م�ستويات ملوثات الهواء باطراد خالل العقدين
املا�ضيني .ويقدر �أن تلوث الهواء كان م�س�ؤو ًال عن �أكرث من 70
�ألف وفاة مبكرة يف غرب �آ�سيا عام .2010
ينجم تلوث الهواء يف املنطقة من م�صادر طبيعية مثل
العوا�صف الرتابية ،وم�صادر من �صنع الإن�سان مثل �إنتاج
الكهرباء واملياه وال�صناعة والنقل والإن�شاءات .ويعترب
م�ستوى اجل�سيمات الدقيقة ( )PM10مرتفع ًا جداً ،وهذا
م�صدر قلق على ال�صحة العامة� ،إذ �إنها تخرتق الرئتني
وتت�سبب يف �أم��را���ض القلب واجل��ه��از التنف�سي .ومن
ملوثات الهواء املمر�ضة �أي�ض ًا الأوزون الأر�ضي و�أوك�سيدات
النريوجني والكربيت.
واملنطقة م�صدر رئي�سي لن�شوء العوا�صف الرتابية
والرملية .الغبار حا�ضر عموم ًا طوال ال�سنة ،وهو يتزايد
خالل �آذار (مار�س) وني�سان (�أبريل) ،ويبلغ حد ًا �أق�صى يف
حزيران (يونيو) ومتوز (يوليو) ،وينخف�ض يف ال�شتاء.
وقد بذلت بلدان املنطقة جهود ًا �أولية للحد من ملوثات
الهواء وتخفي�ض م�ستوى التعر�ض لها ،خ�صو�ص ًا ب�إقامة
نظم للمعلومات والإن���ذار املبكر بالعوا�صف الرتابية.
لكن هناك حاجة �إىل مزيد من ال�ضوابط ،كما �أن التعاون
الإقليمي �ضروري ملواجهة تلوث الهواء عرب احلدود .ويجب

�إقامة نظم ملراقبة امللوثات الرئي�سية والثانوية يف جميع
البلدان ،بالتزامن مع �إدخال �أنواع �أنظف من الوقود واعتماد
تكنولوجيات تخف�ض التلوث من امل�صانع وحمطات الطاقة
وقطاع النقل .و�سيكون لرفع الدعم عن �أ�سعار الوقود
والكهرباء ،خ�صو�ص ًا يف بلدان اخلليج� ،أثر جيد على كفاءة
ا�ستخدامهما وتخفي�ض تلوث الهواء الناجم عن حرق الوقود.
إدارة النفايات
يزداد توليد النفايات ال�صلبة يف املنطقة بنحو  3يف املئة
�سنوي ًا كمعدل و�سطي .وهي ت�شكل عامل خطر على البيئة
وال�صحة� ،إذ يتم التخل�ص من نحو  90يف املئة منها يف مكبات
مك�شوفة �أو مواقع طمر غري مبطنة ،فتلوث ع�صارتها املوارد
املائية اجلوفية ال�شحيحة �أ�صالً .وت�شوب �إدارة النفايات
يف معظم البلدان العربية عيوب تقنية و�إداري��ة ومالية.
وللظروف االجتماعية واالقت�صادية وال�صراعات احلالية
املهجرين �أثر كبري على هذا القطاع.
ونزوح ّ
يف  17متوز (يوليو)  ،2015بد�أت �أزمة نفايات كا�سحة
اجتاحت العا�صمة اللبنانية بريوت ومعظم القرى والبلدات
يف جبل لبنان ،بعد �إقفال مطمر الناعمة الرئي�سي الذي
جتاوز قدرته اال�ستيعابية .وجتمعت �أك��وام القمامة على
جوانب الطرق و�سط عجز احلكومة عن االتفاق على حل
بديل .وا�ستمرت الأزمة ثمانية �أ�شهر ،مت بعدها فتح املطمر
مدة �شهرين ال�ستقبال النفايات املرتاكمة ،قبل �إقفاله نهائي ًا
يف � 17أيار (مايو)  .2016وهي �سلطت ال�ضوء على التق�صري
الفادح يف قطاع النفايات ،والف�ساد ،و�سوء الإدارة البيئية
عمومـ ًا يف البالد.
وال توجد حالي ًا �سيا�سة �إقليمية لإدارة النفايات
الإلكرتونية ،التي يتم التخل�ص من غالبيتها يف مكبات
وي�صدر نحو  5يف املئة �إىل بلدان يف �آ�سيا و�أفريقيا
ع�شوائية،
ّ
و�أمريكا اجلنوبية .وتعترب ال�سعودية من �أك�بر مولدي
النفايات الإلكرتونية� ،إذ تنتج �أكرث من ثالثة ماليني طن يف
ال�سنة .وقد اعتمدت قطر نظام ًا لإدارة النفايات الإلكرتونية،
ويتم �إعداد �أطر قانونية يف الإمارات والأردن والبحرين.
«برنامج نظافة» يف �أبوظبي خطوة �أوىل نحو تطبيق
�إدارة ع�صرية لبيانات النفايات قائمة على تكنولوجيا نظام
املعلومات العاملي ( .)GISوقد �أر�سى الربنامج نظام ًا «حياً»
وتتبع ال�شاحنات ،ي�شرف ب�شكل فعال على
لإدارة البيانات ّ
جمع النفايات ونقلها ،ما �أتاح تخفي�ض ارتكابات �إلقائها غري
امل�شروع يف الطبيعة بن�سبة  95يف املئة.
ويطور الأردن نظام ًا ال�ستخال�ص غاز املطامر وحتويله �إىل
طاقة ،بقدرة ا�ستيعابية يومية لنحو  2000طن من النفايات.
مناخ متغير
ي�ؤدي االعتماد الكبري على الوقود الأحفوري يف املنطقة �إىل
�أ�ضرار فادحة على االقت�صاد والبيئة وال�صحة العامة ،ف�ض ًال
عن م�ساهمته يف انبعاثات غازات الدفيئة امل�سببة لالحتبا�س
احلراري وتغري املناخ .وقد �شهدت املنطقة زيادة يف انبعاثات
ثاين �أوك�سيد الكربون خالل العقود الأخرية نتيجة تنامي
ا�ستهالك الطاقة .ه��ذا يرتبط بعدد ال�سكان والن�شاط
االقت�صادي ،لكنه يت�أثر كثري ًا مبزيج الوقود امل�ستخدم يف
توليد الطاقة ،وبكفاءة ا�ستعمال الكهرباء واملياه.
متوز ـ �آب 2016

فقدت �أهوار العراق معظم
م�ساحتها املائية بفعل اجلفاف
و�سوء الإدارة وعمليات
املتعمدة
التجفيف
ّ

ت�شري درا�سات حديثة �إىل �أن تغري املناخ �سيفاقم الإجهاد
املائي احلايل يف املنطقة ،فتقل املت�ساقطات ويرتفع معدل
درجات احلرارة والتبخر والرطوبة ،وهذه كلها عوامل ت�ؤثر
على توافر املياه والطلب عليها.
ومن العواقب الأخرى ارتفاع م�ستوى البحار .يف البحرين
مثالً ،من املتوقع خ�سارة  83كيلومرت ًا مربعاً� ،أي  11يف املئة
من اجمايل م�ساحة الرب ،بحلول �سنة  2050نتيجة ارتفاع
م�ستوى البحر � 30سنتيمرتاً .كما يتوقع ارتفاع م�ستوى البحر
على اخلط ال�ساحلي اللبناين ما بني  22و� 45سنتيمرت ًا بحلول
�سنة  ،2050مع ت�أثريات حادة على الن�شاطات االقت�صادية
والزراعية وال�سياحية.
ت�شمل عمليات املواجهة يف هذا الإطار �إعادة النظر يف
ال�سيا�سات واعتماد خيارات منخف�ضة الكربون ومتكيفة
مع ت�أثريات تغري املناخ مثل ترويج اال�ستخدام الكفوء للمياه
والطاقة ،وزيادة ح�صة امل�صادر املتجددة يف مزيج الطاقة،
وا�ستعمال و�سائل النقل العام وال�سيارات االقت�صادية والوقود
الأنظف.
خسارة التنوع البيولوجي
واملوارد البحرية
يتعر�ض التنوع البيولوجي يف املنطقة ل�ضغوط التو�سع
احل�ضري والتلوث واال�ستهالك املفرط الذي يتعدى القدرة
البيولوجية للنظم الإيكولوجية .ويزيد يف تقوي�ضه الأثر
املزدوج للن�شاطات الب�شرية املتوا�صلة وتغري املناخ .وكانت
للنزاعات وظروف عدم اال�ستقرار ت�أثريات بيئية جعلت املوارد
البيولوجية يف خطر.
وقد �أجريت تغريات على �أكرث من  40يف املئة من �سواحل
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي� ،أ�سفرت عن خ�سارة كبرية
للتنوع البيولوجي والإنتاجية ال�سمكية .وتن�شط يف دول
اخلليج عمليات جتريف ال�سواحل وردمها لإن�شاء م�شاريع
عقارية وترفيهية وجزر ا�صطناعية مثل «جزر النخيل»
و«جزر العامل» على �ساحل دبي .وقد خ�سرت ال�سعودية
نحو  50يف املئة من �أ�شجار املنغروف (القرم) ب�سبب هذه
العمليات .وازدادت م�ساحة الياب�سة يف البحرين مبقدار
 88كيلومرت ًا مربع ًا بني  1964و ،2007ومت ا�ستخدام نحو
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

 328مليون مرت مكعب من املواد املجروفة لردم  62كيلومرت ًا
مربع ًا من املناطق ال�ساحلية وال�ضحلة خالل الفرتة من 2004
�إىل .2014
ونفذت على �شواطئ لبنان م�شاريع تطوير �سياحي،
مبا فيها الفنادق واملنتجعات واملرا�سي ،بع�ضها من دون
ترخي�ص .وق��درت امل�ساحة الإجمالية التي احتلتها هذه
امل�شاريع غري املرخ�صة عام  2009نحو  4.5كيلومرتات مربعة.
وازدادت وترية ا�ستغالل امل��وارد البحرية احلية ب�شكل
كبري .فت�ضاعفت كميات الأ�سماك امل�صادة يف بلدان اخلليج
خالل العقدين املا�ضيني ،وتقل�صت خمزوناتها �إىل حد خطر
يف بع�ض املناطق� .إىل ذلك ،يعترب �إدخال �أنواع مائية غريبة
من التهديدات الرئي�سية التي تواجهها البيئة البحرية والرثوة
ال�سمكية يف املنطقة.
مياه ال�صرف ال�صحي غري املعاجلة خطر �آخر على الرثوة
ت�صرف معظم مياه
ال�سمكية ونوعية املياه .ففي لبنان مثالًّ ،
املجاري بال معاجلة يف البحر .ويف قطاع غزة ،يعالج نحو 60
يف املئة من مياه ال�صرف ال�صحي ،ويتم التخل�ص من البقية
يف البحر بال معاجلة.
وت�شكل ت�صريفات حمطات التحلية وحمطات توليد
الكهرباء نحو ن�صف �إجمايل مياه ال�صرف ال�صناعي التي
تتدفق مبا�شرة �إىل البيئة البحرية يف منطقة اخلليج .وتت�أثر
غابات املنغروف (القرم) وال�شعاب املرجانية بالتلوث الناجم
عن ت�سرب النفط من الناقالت ومن�صات احلفر واال�ستخراج.
لذلك يجب دمج �سيا�سات احلفاظ على التنوع البيولوجي
والرثوة البحرية يف �إطار عمل تخطيطي وتنفيذي وتنظيمي
على امل�ستويني الوطني الإقليمي� ،إ�ضافة �إىل بناء قدرات
التخطيط و�إدارة املعلومات وتنفيذ القوانني والأنظمة.
وقد �شرعت بلدان عديدة يف حتديث ا�سرتاتيجياتها وفق
الأهداف الدولية .لكن من ال�ضروري تطوير وتنفيذ خطط
عمل وطنية فعالة وت�شاركية حلماية التنوع البيولوجي
والنظم الإيكولوجية ال�ساحلية والبحرية .وثمة حاجة ما�سة
�إىل نهج تعاوين �إقليمي ،مبا يف ذلك الأبحاث امل�شرتكة
وتبادل املعلومات والتعاون بني بلدان املنطقة ،لتطوير
حلول من �أج��ل حفظ التنوع البيولوجي وامل��وارد العابرة
■
للحدود وا�ستغاللها امل�ستدام .
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 6مشاكل ناشئة
تهدد بيئة العالم
نريوبي ـ «البيئة والتنمية»
تف�شيالأمرا�ضاحليوانيةاملن�ش�أحولالعامل�،إىل
من ّ
�سمية املحا�صيل الزراعية ب�سبب تغري املناخ،
ازدياد ّ
يتناول تقرير جديد لربنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب)
جمموعةمنالق�ضاياالبيئيةالنا�شئةيفالعامل.
تقرير «حدود يونيب  ،»2016الذي �صدر يف �أيار (مايو)
خالل اجتماع «يونيب» ال�سنوي يف نريوبي عا�صمة كينيا،
يطرححلو ًالل�ستق�ضايانا�شئة،مبافيهاالكميةاملقلقةللنفايات
البال�ستيكية يف املحيطات و�أخطارها على �صحة الب�شر ،والدور
الرئي�سي الذي ميكن �أن ي�ؤديه القطاع املايل العاملي يف الو�صول
�إىلم�ستقبلمنخف�ضالكربونومقت�صدباملوارد.
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الليمور البطيء ()slow loris
حيوان ليلي يعي�ش يف جنوب
�شرق �آ�سيا .وقد تناق�صت �أعداده
وبات معر�ض ًا لالنقرا�ض ب�سبب
فقدان موائله الطبيعية والتجارة
غري امل�شروعة بالأحياء الربية،
حيث يباع يف �أ�سواق احليوانات
ويهرب �إىل بلدان �أخرى
املدللة
ّ

سمية املحاصيل
.1
ّ
لتغري املناخ ت�أثري كبري على �سالمة الغذاء و�أم��ن الغذاء.
ويو�ضح التقرير كيف يت�سبب ارتفاع درجات احلرارة يف تراكم
مركبات كيميائية يف املحا�صيل هي �سامة للحيوانات والب�شر.
القمح وال�شعري والذرة والدخن هي من املحا�صيل الأكرث عر�ضة
لرتاكم النيرتات مث ًال ،نتيجة جفاف ي�ستمر فرتة طويلة.
وت�سمم املوا�شي احلاد بالنيرتات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �إجها�ضها
واختناقها وموتها ،ما يقو�ض حياة �صغار املزارعني والرعاة.
والأمطار الغزيرة التي تقطع موجة جفاف طويلة ميكن
�أن تت�سبب يف تراكم خطري ملادة �سامة �أخرى تدعى �سيانيد
الهيدروجني �أو احلم�ض الربو�سي ،يف حما�صيل مثل الكتان
والذرة وال�سرغوم والكرز والتفاح.
متوز ـ �آب 2016

�أما الأفالتوك�سينات ،فهي �سموم فطرية ميكن �أن ت�سبب
ال�سرطان �أو تعيق منو الأج ّنة .ويزداد خطر تلوث املحا�صيل
بها ،خ�صو�ص ًا ال��ذرة ،يف الأماكن املرتفعة نتيجة ارتفاع
درجات احلرارة .وهذه م�شكلة زراعية نا�شئة .وتتوقع درا�سة
حديثة �أن ي�صبح هذا ال�سم ق�ضية من ق�ضايا �سالمة الغذاء
يف �أوروبا ،خ�صو�ص ًا يف ال�سيناريو الأكرث احتما ًال وهو ارتفاع
معدل درجات احلرارة العاملية درجتني مئويتني.

 .2األمراض الحيوانية املنشأ
تزداد الأمرا�ض التي تنتقل من احليوانات �إىل الب�شر .ويرتبط
هذا االرتفاع ارتباط ًا وثيق ًا ب�صحة النظم االيكولوجية.
فالن�شاطات الب�شرية التي تعتدي على املوائل الطبيعية تتيح
مل�سببات الأمرا�ض يف الأحياء الربية فر�صة االنت�شار ب�سهولة
�أكرب �إىل املا�شية والب�شر.
�شهدت ال�سنوات الأخرية ظهور عدة �أمرا�ض حيوانية
املن�ش�أ احتلت العناوين الرئي�سية يف و�سائل الإعالم ،ومنها
�إيبوال وزيكا و�إنفلونزا الطيور وفريو�س كورونا امل�سبب
ملتالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية .ومل�سببات هذه الأمرا�ض
«خ ّزانات» يف الأحياء الربية التي ت�ست�ضيفها على املدى
الطويل .وخالل العقدين الأخريين ،بلغت التكاليف املبا�شرة
للأمرا�ض احليوانية النا�شئة �أكرث من  100بليون دوالر .ولو
تف�شت هذه الأمرا�ض ك�أوبئة ب�شرية ،الرتفعت اخل�سائر �إىل
تريليونات الدوالرات وفق التقرير.
 .3امليكروبالستيك يغزو البحار
يت�سابق املجتمع العلمي ملعرفة �أثر الكمية املتنامية جلزيئات
البال�ستيك يف املحيطات على خمتلف الكائنات احلية ،وعلى
ملوث .هذه القطع
�صحة الإن�سان من خالل ا�ستهالك غذاء َّ
البال�ستيكية الدقيقة ،التي تراوح بني حجم منلة وفريو�س،
موجودة يف النظم املائية حول العامل ويف بطن كل حي ،من
العوالق احليوانية �إىل احليتان.
تتفكك النفايات البال�ستيكية يف البيئة البحرية �إىل
قطع �صغرية بفعل عوامل مثل اال�شعاعات فوق البنف�سجية
والرياح والأمواج واحلرارة العالية .وقدرت درا�سة علمية �أن
كل كيلومرت مربع من حميطات العامل يحوي يف املعدل نحو
� 63ألف قطعة ميكروبال�ستيك عائمة .وهي تدخل �إىل �أج�سام
الكائنات البحرية ،من العوالق احليوانية والالفقاريات �إىل
الأ�سماك والطيور البحرية واحليتان� ،إما مبا�شرة من خالل
االبتالع املبا�شر للمياه و�إما ب�شكل غري مبا�شر كمفرت�سات
للحيوانات التي ابتلعتها .ومن الت�أثريات املحتملة ت�سمم
اجلهاز املناعي واختالل عمل الغدد ال�صماء واال�ضطرابات
التنا�سلية وت�شوه الأجنة.

 .4القطاع املالي يدعم االستدامة
ال يقت�صر دور القطاع املايل على تعزيز النمو االقت�صادي،
فله �أي�ض ًا دور حا�سم لي�ؤديه باال�ستثمار يف �أ�صول جديدة
منخف�ضة الكربون ومقت�صدة باملوارد و�سليمة بيئياً .وميكنه
�أي�ض ًا نقل ر�ؤو�س الأموال بعيد ًا عن الأ�صول التقليدية التي
ت�ضر بالبيئة.
ويقدم تقرير «يونيب» ع��دد ًا من امل��ب��ادرات املالية
وال�صناعية النا�شئة التي توفر حلو ًال مبتكرة ميكنها �أن
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

تحُ دث تغيري ًا م�ستدام ًا .من ذلك على �سبيل املثال «خطة
العي�ش امل�ستدام» ل�شركة «يونيليفر» العاملية العمالقة التي
تعهدت بخف�ض ت�أثري ال�شركة امل�ضر بالبيئة �إىل الن�صف
بحلول �سنة  ،2020مع التعهد �أي�ض ًا بتح�سني �صحة بليون
�شخ�ص .ومع نهاية  ،2014كانت «يونيليفر» خف�ضت كمية
انبعاثات غازات الدفيئة التي تنتجها م�صانعها بن�سبة  37يف
املئة مقارنة مب�ستويات  ،2008ما ي�ؤكد قدرة القطاع املايل
وال�صناعي على حتقيق تغيري بيئي �إيجابي.

فتات البال�ستيك
ميلأ املحيطات وال�شواطئ
وبطون احليوانات البحرية

 .5تغير املناخ
ي�سلط التقرير ال�ضوء على ق�ضيتني حا�سمتني ترتبطان
بتغري املناخ ،هما اخل�سارة وال�ضرر .وبالنظر �إىل ت�أخر
دول العامل يف العمل الفعلي للحد من م�سببات تغري املناخ
والتخفيف من ت�أثرياته التي �شهدتها ال�سنوات الـ 25الأخرية
والتكيف معها ،ت�شري الأدل��ة العلمية �إىل �أن ال مفر من
اخل�سائر والأ�ضرار الناجمة عن تغري املناخ ،مع عواقب وخيمة
على النظم الإيكولوجية والنا�س والأ�صول واالقت�صادات.
وهذا ما يحدث بالفعل .وموجات احلر الكارثية التي ح�صلت
عام  2003هي مثال �صارخ على ما يحدث عندما تف�شل جهود
مكافحة التغريات املناخية والتكيف معها .ففي تلك ال�سنة
تويف نحو � 30ألف �شخ�ص ،وتقل�صت الأنهار اجلليدية،
وذابت الرتبة اجلليدية ،وخ�سر القطاع الزراعي يف االحتاد
الأوروبي نحو  15بليون دوالر.

 .6التجارة غير املشروعة
بالحياة البرية
�أحدث الق�ضايا النا�شئة هي التجارة غري امل�شروعة باحلياة
الربية ،التي ت�شكل خطر ًا ج�سيم ًا على النظم الإيكولوجية
و�أع��داد الأحياء الربية .وتتنامى التجارة غري امل�شروعة
باحليوانات الربية احلية و«الأليفة» حتى �أ�صبحت قطاع ًا
مزدهر ًا يجتذب �شبكات �إجرامية .وذلك ال يعر�ض بقاء
الأن��واع للخطر فح�سب ،بل يعر�ض الب�شر �أي�ض ًا لأمرا�ض
حيوانية املن�ش�أ ترتبط بالأنواع التي ت�شملها هذه التجارة■ .

لتنزيل ن�سخة من تقرير «حدود
يونيب :»2016

http://web.unep.org/
Frontiers
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أفد يف الجمعية العامة لألمم املتحدة للبيئة يف نيروبي

���ش��ارك نجيب �صعب� ،أم��ي��ن عام
المنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أف���د) ،في الجمعية العامة للأمم
المتحدة للبيئة ( )UNEAفي مقر
الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي بين
 19و � 27أيار (مايو).
وخالل االجتماع الدوري للمجموعة
الرفيعة الم�ستوى ( ،)HLGالذي

يقدم �إر���ش��ادات في ال�سيا�سة حول
تقرير توقعات البيئة العربية ال�ساد�س
( )GEO-6المقرر �صدوره في ،2018
�شدد �صعب على �أن «الإر�شاد الذي
تقدمه �أي لجنة �إ���ش��راف ،على �أي
م�ستوى كانت ،لن ي�صل �إلى �أهدافه
المرجوة من دون م�ؤلفين م�ؤهلين
يملكون الخبرة الوافية» .و�أ�ضاف

مدير «يونيب» الجديد :ىلع األمم املتحدة
التخلي عن اللغة الخشبية
ر�أى �إريك �سولهايم ،المدير التنفيذي
الجديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
(يونيب) ال��ذي ت��م تعيينه ف��ي �أي��ار
(مايو)� ،أن «على الأم��م المتحدة �أن
تتخلى عن اللغة الخ�شبية ال�سائدة،
وتخاطب النا�س بلغة جديدة ع�صرية
وعملية ومفهومة» .و�أ�ضاف في اجتماع
م��ع ممثلي المجموعات الرئي�سية
العالمية في مقر «يونيب» في نيروبي:
«ال وقت لالكتفاء بتعداد الم�شاكل� ،آن
الأوان ال�ستنباط الحلول وتنفيذها.
ال يمكننا فر�ض خياراتنا على الدول
الفقيرة ،بل علينا م�ساعدة �شعوبها
لتقرر �سيا�ساتها التنموية بحرية».
ورد ًا على تعليق لنجيب �صعب،
الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أفد) الذي �شارك في اللقاء،
ب�أن تقارير المنتدى حول و�ضع البيئة
العربية ت�ستخدم لغة عملية يفهمها
حد �سواء،
�صانعو القرار والجمهور على ّ
قال �سولهايم �إنه كثير ًا ما كان يطلب
من جدته التعليق على الخطابات التي
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يكتبها ليختبر ما �إذا كانت مفهومة
ومنطقية .و�أ�ضاف �أن  99في المئة من
النا�س ال يفهمون «لغة» الأمم المتحدة.
ووعد �صعب ب�إحالة مقترحات �سولهايم
على المجموعة الرفيعة الم�ستوى التي
ت�شرف على �إع���داد تقرير «يونيب»
المقبل «توقعات البيئـة العالميـة»
( ،)GEO-6التي ي�شارك في ع�ضويتها.
�أدار النقا�ش النا�شط البيئي النروجي
يان غو�ستاف �ستراندناي�س ،المعروف
في �أو���س��اط المجتمع المدني البيئي
العالمي .وق���ال �صعب بعد جل�سة
النقا�ش« :بدا وا�ضح ًا خالل اجتماعنا
مع �سولهايم �أن الوزير النروجي ال�سابق،
الملقب بال�سيا�سي الأخ�ضر ،م�صمم
على قيادة ق�ضايا البيئة العالمية في
اتجاه جديد».

�أن اختيار م�ؤلفي التقرير يجب �أن
ي�ستوفي �أعلى المعايير الأكاديمية
والعلمية والكتابية.
و�شارك �صعب في نقا�ش حول الحق
في بيئة �صحية ،تحدث خاللها �أربعة
متحدثين من �أرب��ع ق��ارات وناق�شوا
حق النا�س في الم�شاركة في القرارات
التي ت�ؤثر عليهم وعلى رزقهم وعلى

ال��م��وارد الطبيعية التي يعتمدون
عليها ،كما جاء في المبد�أ العا�شر
من �إعالن ريو .وفي معر�ض تعليقه
على الو�ضع في البلدان العربية ،قال
�صعب« :الم�شاركة ال�شعبية في �صنع
القرار �ضعيفة �إلى حد كبير ،وال وجود
لبيانات موثوقة ،وفي حال وجودها
فهي غالب ًا غير متاحة للجمهور».

«أفد» يف املنتدى العربي
عمان
للتنمية املستدامة يف ّ
�شارك المنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أف���د) ف��ي المنتدى
العربي للتنمية الم�ستدامة الذي
نظمته لجنة الأم���م المتحدة
االقت�صادية واالجتماعية لغرب
�آ�سيا (�إ�سكوا) وجامعة ال��دول
العربية وبرنامج الأمم المتحدة
للبيئة في عمان يومي  29و30
�أي��ار (مايو)  .2016مثّل «�أف��د»
ب�شار زيتون ،المحرر الم�شارك
ف��ي ع���دد م��ن ت��ق��اري��ر «�أف����د»،
كما �شاركت مريم جعجع من
جمعية حماية الطبيعة ()APN
بدعوة من «�أف���د» ،وه��ي ع�ضو
في المنتدى عن فئة المجتمع
المدني.
ي�شكل المنتدى العربي للتنمية
الم�ستدامة منبراً �إقليمي ًا للحوار
والتن�سيق ح��ول �آل��ي��ات تنفيذ
وم��ت��اب��ع��ة وا���س��ت��ع��را���ض خطة

التنمية الم�ستدامة ل�سنة 2030
ف��ي المنطقة العربية .وذل��ك
من خ�لال �أرب��ع��ة م��ح��اور ،حيث
يهدف المحور الأول �إلى تعميق
فهم العنا�صر الأ�سا�سية للخطة,
ويركز الثاني على نهج التنفيذ بما
في ذلك �سبل تحديد الأولويات
ودمج �أهداف التنمية الم�ستدامة
في خطط وا�ستراتيجيات التنمية
الوطنية ,ويتطرق المحورالثالث
�إلى �أهمية وتكامل البعد الإقليمي
مع عملية التخطيط والتنفيذ
على الم�ستوى الوطني ,وي�سلّط
ال��م��ح��ور ال���راب���ع ال�����ض��وء على
مناق�شة التحديات والفر�ص في
تنفيذ ومتابعة الخطة الجديدة
و���س��ب��ل معالجتها م��ن خ�لال
تطوير مبادرات و�آليات للتقييم
والقيا�س و�إع��داد التقارير حول
التقدم المحرز.
متوز�/آب 2016
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«منتدى النمو األخضر العاملي»
يلتزم التحول األخضر السريع

ُعقد م�ؤتمر النمو الأخ�ضر العالمي
( )3GFفي حزيران (يونيو) في العا�صمة
الدنماركية كوبنهاغن ،والتزم الم�ضي في
التحول الأخ�ضر ال�سريع والوا�سع النطاق.
ح�ضر الم�ؤتمر ،الذي ا�ست�ضافته حكومة
الدنمارك ،ممثلو البلدان ال�شريكة في
منتدى النمو الأخ�ضر العالمي ،وهي
ال�صين و�إثيوبيا وكينيا وكوريا الجنوبية
والمك�سيك� ،إ�ضافة �إلى �شريكين جديدين
هما ت�شيلي وفيتنام .وغابت عنه دولة
قطر ،وه��ي ال�شريك العربي الوحيد.
وكان بين الم�شاركين الـ� 450صانعو قرار
من القطاعين العام والخا�ص والمجتمع
المدني في  37بلداً.
واقت�صر الح�ضور العربي على المغرب
والإم����ارات والمنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أفد) كمنظمة �إقليمية .وقدم

الأمين العام للمنتدى نجيب �صعب عر�ض ًا
حول ت�سعير المياه في المنطقة العربية،
خالل جل�سة �ضمته �إلى المديرة التنفيذية
لوكالة البيئة الأوروبية هانا برويننك�س،
ون��ائ��ب �أم��ي��ن ع��ام منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية رينتارو تاماكي،
ونائبة رئي�س البنك الدولي ل��ورا تاك.
كما �شارك في جل�سة حول «التطلعات
والفر�ص للطبقة الو�سطى المتنامية»،
ق��دم فيها نتائج تقرير «�أف����د» حول
اال�ستهالك الم�ستدام .ورك��ز على دور
ال�سيا�سات الحكومية في توجيه الخيارات
اال�ستهالكية للجمهور نحو اال�ستدامة.
يمكن االطالع على موجز «ميثاق العمل»
الذي خرج به م�ؤتمر  3GFعلى الرابط:

http://3gf.dk/en/events/
3gf-2016-summit/impressions

أفد ينعى وزير بيئة الصومال بوري حمزه
تبين �أن وزير الدولة ال�صومالي
للبيئة ب��وري حمزه ك��ان �أح��د
ال�ضحايا الـ 15للتفجير الإرهابي
الذي �ضرب �أحد فنادق العا�صمة
ال�صومالية مقدي�شو يوم ال�سبت
الما�ضي .وكان هذا هو التفجير
الثاني �ضد فندق في مقدي�شو
منذ بداية �شهر رم�ضان.
والوزير حمزه كان �أحد المتعاونين
الدائمينمعالمنتدىالعربيللبيئة
والتنمية (�أف��د) .وهو تحدث في
جل�سة نقا�ش م�شتركة مع �أمين
ع��ام «�أف���د» نجيب �صعب خالل
اجتماعات الجمعية العامة للبيئة
للأمم المتحدة ،التي عقدت في
نيروبي في �أيار (مايو) الما�ضي.
وكان مو�ضوع الجل�سة التحديات
لتي تواجه تحقيق �أهداف التنمية
الم�ستدامةفيالبلدانالعربية.
وك��ان البروف�سور ب��وري حمزه
ع��ل��ى الئ��ح��ة ال��م��ت��ح��دث��ي��ن في
الم�ؤتمر ال�سنوي التا�سع الذي
يعقده «�أفد» في ت�شرين الثاني
(نوفمبر) المقبل في بيروت.

وه��و �أك��د م�شاركته في ر�سالة
بعثها بالبريد الإلكتروني �إلى
نجيب �صعب قبل �ساعات من
مقتله .وكان يفتر�ض �أن يتحدث
ف��ي مو�ضوع تحديات التنمية
و�إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد
الحروب والنزاعات.
وق��ال �أم��ي��ن ع��ام «�أف���د» نجيب
�صعب ،معزّياً« :كان بوري حمزه
�إن�سان ًا مثقف ًا راق��ي �اً ،ا�ستطاع
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى الأم����ل ف��ي زم��ن
الجنون والإحباط .من الم�ؤ�سف
�أن نار النزاعات التهمته قبل �أن
نلتقي معه في بيروت لمناق�شة
�سبل �إخ��م��اده��ا وا�ستبدالها
بالتنمية على �أ�س�س �سليمة».

«أكوا باور» تقود إنتاج الطاقة بتقنية «الفحم النظيف» يف السعودية
في خطوة من �ش�أنها رفع قدرات ال�شركات ال�سعودية
على �إنتاج الطاقة المتجددة� ،أعلن تحالف «�أكوا باور»
ال�سعودية و«هاربن �إلكتريك �إنترنا�شيونال» ال�صينية
توقيعه اتفاقيتين مع هيئة كهرباء ومياه دبي لم�شروع
مجمع ح�صيان ،وذلك لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم
النظيف .جاء توقيع االتفاقيتين بم�شاركة �سعيد بن
محمد الطاير الع�ضو المنتدب والرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دب��ي ،ومحمد �أب��و نيان رئي�س
مجل�س �إدارة «�أكوا باور» وبح�ضور كبار الم�س�ؤولين
في ال�شركتين.
�سيتم �إنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف وفق نظام المنتج الم�ستقل على �أ�سا�س
البناء والت�شغيل .وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة  2400ميغاواط .يدعم هذا
الم�شروع اتفاقية لمدة � 25سنة ،يتوجب فيها على المطور و�ضع ترتيبات ت�سليم ثابتة
من الفحم للم�شروع خالل مدة االتفاقية .وت�شمل المرحلة الأولى من مجمع ح�صيان

«�أكوا باور» ع�ضو في «�أفد»
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تركيب �أربع وحدات بقدرة  600ميغاواط ،فيما �سيتم
تركيب وحدتين بقدرة  1200ميغاواط في المرحلة
الثانية .و�سيتم ا�ستخدام تقنية المراحل فوق الحرجـة
( ،)Ultra Super Criticalعلى �أن تنتهي جميع
مراحل الم�شروع في �آذار (مار�س) .2023
وق��ال محمد �أب��و نيان ،رئي�س مجل�س �إدارة «�أك��وا
ب��اور»« :ي�شكل التوقيع مثا ًال قائم ًا لنجاح ال�شراكة
بين القطاعين العام والخا�ص ،و�أهمية �إ�شراك القطاع
الخا�ص لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وتقليل التكاليف،
بالإ�ضافة �إلى اال�ستخدام الأمثل للموارد ،وتوطين التقنية وتدريب وت�أهيل الكوادر
المحلية في قطاع الطاقة .كما �أن توقيع اتفاقية �شراء الطاقة مع هيئة كهرباء ومياه
دبي ي�شكل خطوة �أخرى في �سبيل تحقيق الإغالق المالي للم�شروع والبدء في �أقرب
فر�صة ممكنة بعملية الإن�شاء والتنفيذ وفق الجدول الزمني المقرر».

أخبار
الجامعة األميركية يف بيروت
تفوز بجائزة «ماك جانيت» 2016

ف��ازت الجامعة الأميركية في
بيروت ( )AUBبجائزة «ماك
جانيت» للمواطنة العالمية
ل�سنة .2016
و�أع��ل��ن��ت «���ش��ب��ك��ة ت��ل��وري��ز»
)Tallories
(Network
بالنيابة ع��ن م�ؤ�س�سة «م��اك
جانيت» ولجنة االختيار ل�سنة
 2016فوز مركز االلتزام المدني
وخ��دم��ة المجتمع ()CCECS
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ب��ال��م��رك��ز الأول
وبالجائزة ,من بين  48تر�شيح ًا
و 38جامعة من  18دولة.
ويكمن �أح��د معايير التر�شيح
في التزام الدول الأع�ضاء تطوير
مجتمعاتها و�صناعة طالب قادة
ي�شاركون بن�شاط وزخم في بناء
المجتمع .وهذا ما يفعله طالب
الجامعة الأميركية في بيروت
من خالل مركز الإلتزام المدني

وخدمة المجتمع ،كما جاء في
تنويه لجنة الجائزة.
وقال مدير مركز الإلتزام المدني
وخدمة المجتمع ربيع �شبلي:
هذه الجائزة مهمة جداً بالن�سبة
�إلينا ،كونها دليل قاطع على
الأث���ر الإي��ج��اب��ي ال���ذي �أوج��دت��ه
الجامعة الأميركية م��ن خالل
طالبها و�أ�ساتذتها والعاملين
فيها ،وم��ن خ�لال �شركائها في
المجتمع ،حيث ن��واج��ه �إح��دى
�أ�صعب الأزمات الإن�سانية في هذا
القرن و�أ�سو�أها .ون�أمل �أن يكون
ه��ذا االع��ت��راف ب��دورن��ا كجامعة
ت�شجيع ًا لنمو االل��ت��زام المدني
من خالل م�أ�س�سة ثقافة خدمة
التعلم في كل جامعات منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا».

جامعة الروح القدس أول جامعة
«صفر نفايات»
نظمت «لجنة الأخ�ضر» في جامعة
ال���روح القد�س ـ الك�سليك احتفا ًال
بيئي ًا لإط�لاق م�شروع «جامعة �صفر
ن��ف��اي��ات» ،بح�ضور �أع�ضاء مجل�س
الجامعة وطاقمها التعليمي والإداري
وعدد كبير من الطالب.
�أ�شارت رئي�سة «لجنة الأخ�ضر» في
الجامعة الدكتورة �سمر القزي ع�شقوتي
�إلى �أن «اللجنة تكمل م�سيرة الجامعة
في �إط��ار التنمية الم�ستدامة ،وهي
تج�سد م�شاريع كبيرة لي�ست �سوى
�أفكار وتطلعات كل �شخ�ص منا .فهذا
الم�شروع يهدف �إل��ى جعل النفايات
م�صدر قوة وقدوة ولي�س م�صدر �ضعف
وثمن المهند�س زياد �أبي
وم�شاكل»ّ .
�شاكر ،ال�صناعي المتخ�ص�ص في بناء
مراكز التدوير ،مبادرة الجامعة لت�صبح
�أول جامعة «�صفر نفايات» في لبنان
وال�شرق الأو���س��ط ،الفت ًا الى االنتهاء

من ت�صوير �أول وثائقي ي�سلط ال�ضوء
على جهوزية البنى التحتية ال�صناعية
اللبنانية وقدرتها على معالجة 80
في المئة من النفايات التي ننتجها،
والتي يجب �أن تكون مواد �أولية تخلق
وظائف وحركة اقت�صادية محلية نحن
ب�أم�س الحاجة �إليها الآن» .وحث
ال��ط�لاب على اح��ت��رام معايير الفرز
وا�ستخدام الم�ستوعبات الموزعة في
�أرج��اء الجامعة بطريقة �صحيحة� ،أي
تخ�صي�ص الم�ستوعبات ال�سوداء للمواد
الع�ضوية ،وال��زرق��اء للمواد القابلة
للتدوير .ودعا الفنان غ�سان الرحباني
الذي �ألف عدة �أغان حول موا�ضيع بيئية
متنوعة� ،إلى «ت�شريع قانون انتخابي
جديد من �ش�أنه �أن ينتج طبقة �سيا�سية
تفكر بالبيئة وتحر�ص على المحافظة
عليها».
جامعة الروح القد�س ـ الك�سليك ع�ضو في «�أفد»

الجامعة الأميركية في بيروت
ع�ضو في «�أفد»

الجامعة اللبنانية األميركية تنفذ خطة فرز وتدوير للنفايات
تنفذ الجامعة اللبنانية الأميركية ( )LAUخطة
�ست�سمح لها ب�أن تكون م�ؤ�س�سة رائدة في المبادرات
ال�صديقة للبيئة .وت�شمل هذه الخطة المتطورة نظام
فرز وتدوير النفايات في �إطار �إدارة موارد الطاقة،
تحت عنوان « تخفيف ،تدوير ،اعادة ا�ستعمال».
ولهذه الغاية ،ا�ستقدمت الجامعة من الواليات
المتحدة م�ستوعبات خا�صة تحفظ النفايات المفروزة
�ضمن �شروط �صديقة للبيئة ،تمهيد ًا لتدويرها.
وقررت الجامعة التعاون مع جمعية  L’Ecouteالتي
تعتمد مبادرات التدوير لتمويل م�شاريعها في خدمة
المعوقين.
وتعمل الجامعة مع �إدارة م�ست�شفى رزق الجامعي
للتعامل م��ع نفاياتها الخطرة م��ن خ�لال خبراء
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�أجانب .ت�شمل الخطة �أي�ض ًا تخفيف ا�ستعمال الطاقة
وا�ستهالك المياه من خالل اجراءات مبا�شرة وتبديل
نظم التوزيع القديمة ب�أخرى حديثة وترميم بع�ض
مباني الجامعة وتجهيزها بالمعدات المتطورة.
وقد نال مبنى طعمة ـ رزق في جبيل ،المرمم حديث ًا،
�شهادة تقدير ك ��أول مبنى في لبنان ينال �شهادة
 ،EDGEما ي�ؤكد تخفي�ضه  41في المئة من ا�ستهالك
الطاقة و 29في المئة من ا�ستهالك المياه.
وفي االط��ار عينه ،ت�سعى الجامعة للح�صول على
�شهادة  LEED-GOLDمن المجل�س الأميركي
للبناء الأخ�ضر ،للمبنى الجديد الذي يتم ان�شا�ؤه
للمكتبة واالدارة المركزية.
الجامعة اللبنانية الأميركية ع�ضو في «�أفد»
متوز�/آب 2016

استثمارات مشتركة بثالثةباليين دوالر بين «جنرال إلكتريك» والسعودية
وقعت �شركة «جنرال �إلكتريك»
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع «ال�����ش��رك��ة
العربية ال�سعودية لال�ستثمارات
ال�صناعية» لال�ستثمار الم�شترك
في قطاعات ا�ستراتيجية .وبناء
على ذل��ك� ،ستُ طلق ا�ستثمارات
م�شتركة بقيمة ب��ل��ي��ون دوالر
بحلول �سنة � ،2017إ�ضافة �إلى
مجمعة محتملة بقيمة
ا�ستثمارات ّ
بليوني دوالر لدعم م�شاريع في
قطاعات المياه والطاقة والطيران
والتقنيات الرقمية.
وترمي هذه الخطوة �إلى ت�أ�سي�س
م�شاريع داع��م��ة لخطة التحول
الوطني و«ر�ؤية ال�سعودية ،»2030
عبر الم�ساهمة في تنويع القطاعات

ال�صناعية واالرت���ق���اء ب ��أدائ��ه��ا،
و�إثراء المعارف المخت�صة وتوفير
فر�ص عمل مميزة للمواطنين.
و�س ُيعمل على تحقيق ذل��ك عبر
ت�أ�سي�س م�شاريع م�شتركة �صناعية
م��ت��ط��ورة ،ب��ا���س��ت��خ��دام �أح���دث
التقنيات الرقمية وال�صناعية
الحديثة.
م��ن جهة �أخ���رى ،قامت «جنرال
�إلكتريك» بتركيب توربينة رياح
تولد الكهرباء في محطة طريف
التابعة ل�شركة �أرامكو ال�سعودية
في �شمال غرب البالد .تبلغ قدرة
التوربينة  3.3ميغاواط ،و�ستكون
الخطوة النموذجية الأول���ى في
خطة ال�سعودية لتو�سيع ح�صة

األردن يكافح االتجار غير املشروع باألحياء البرية

قدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة قيمة
االتجار غير الم�شروع بالأحياء البرية
بين  15و 20بليون دوالر �سنوي ًا ،معتبر ًا
�إي��اه «�أح��د �أكبر الأن�شطة التجارية غير
الم�شروعة في العالم».
ووفق مدير تنظيم ال�صيد في الجمعية
الملكية لحماية الطبيعة عبدالرزاق
الحمود ،يعتبر االردن «ممر ًا للتجارة
بالحيوانات المهددة عالمياً ،خ�صو�ص ًا
لتلك الأنواع المرغوب باقتنائها كال�صقور
والقططيات» .فالجمعية وثقت في
المملكة  140مخالفة التفاقية «�سايت�س»
خالل العام الما�ضي ،تتعلق بعدد من
الأحياء البرية المهددة باالنقرا�ض والتي
يمنع االتجار بها عالمي ًا .وك�شف الحمود
�أن معظم حاالت االتجار غير الم�شروع
بالأحياء البرية �أ�صبح يتم من خالل
الت�سويق الإلكتروني ومواقع التوا�صل
االجتماعي ،باعتبار �أن ال رقابة قانونية
يوليو�/أغ�سط�س 2016

على ما يتم تداوله من معلومات فيها.
ولفت �إلى �أن «م�س�ألة الت�سويق الإلكتروني
�ساهمت بت�سهيل عملية االتجار بالأحياء
البرية خارج حدود المملكة ،باعتبارها
تدر �أرباح ًا عالية ،عبر تعدد الأ�سواق
الخارجية ،وذلك من خالل �شبكة عالقات
محلية وعالمية ،تم ت�أ�سي�سها بوا�سطة
مواقع التوا�صل االجتماعي المفتوحة».
و�ضبطت الجمعية وثائق تم تزويرها
من دون معرفة البلدان الم�س�ؤولة عن
�إ���ص��داره��ا ،وه��ي تعطي م��ؤ���ش��ر ًا على
�أهمية اتخاذ �إج��راءات احترازية �ضخمة
من الجهات المحلية والدولية .ولفتت
الجمعية �إل��ى �إن �أكثر الأن��واع التي يتم
االتجار بها محلياً ،هي «الثدييات ،و�أفاعي
البايثون التي �ضبطت بكميات كبيرة
خالل العام الما�ضي ،باعتبار �أن الأردن
يعد ممر ًا لإدخالها �إلى دول الخليج».
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ع�ضو في «�أفد»

طاقة الرياح في مزيجها الطاقوي
والوفاء ب�أهدافها الوطنية الجديدة
المتعلقة بالطاقة المتجددة.
فبموجب «ر�ؤية ال�سعودية »2030
لتنويع االقت�صاد الوطني �أبعد

من النفط ،تهدف ال�سعودية �إلى
تركيب  9.5جيغاواط من الطاقة
المتجددة كخطوة �أول��ى بحلول
�سنة .2023
«جنرال �إلكتريك» ع�ضو في «�أفد»

«ألبا» تدعم معرض البحرين
الدولي للحدائق 2016

�أكّ ��دت �شركة �ألمنيوم البحرين
(�أل��ب��ا)� ،أح��د م�صاهر الألمنيوم
الدولية الرائدة ،التزامها بتعزيز
البيئة الخ�ضراء من خالل دعمها
وم�شاركتها في معر�ض البحرين
ال��دول��ي للحدائق  2016ال��ذي
�أقيم في مركز البحرين الدولي
للم�ؤتمرات والمعار�ض.
ركز المعر�ض هذه ال�سنة على
العناية بالأ�شجار ،م�سلط ًا ال�ضوء
على �أف�ضل الممار�سات في حماية
الأ�شجار والحفاظ عليها وزيادة
�إنتاجها.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون
الت�سويق خالد عبداللطيف:
«لطالما كانت �ألبا ملتزمة التزام ًا
ثابت ًا بتعزيز البيئة الخ�ضراء،
وهو ما يتجلى بو�ضوح في واحتها
ال��م��ع��روف��ة با�سم واح���ة �سمو

الأميرة �سبيكة .ونحن فخورون
ب��دع��م��ن��ا ال�����س��ن��وي لمعر�ض
البحرين الدولي للحدائق ،لكونه
من �أه��م الفعاليات البيئية في
المنطقة ،بالإ�ضافة �إل��ى دوره
في تعزيز مكانة مملكة البحرين
الرائدة في الحفاظ على البيئة».
وع���م���دت ال�����ش��رك��ة م���ن خ�لال
جناحها في المعر�ض �إلى التركيز
على مبادراتها في الحفاظ على
الأ���ش��ج��ار المحلية وت�شجيع
زراعتها .كما عر�ضت �سيا�ساتها
ف���ي ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة،
و�إنجازاتها الزراعية� ،إ�ضافة �إلى
عر�ض ت�شكيلة الخ�ضر والفواكه
التي يتم �إنتاجها ف��ي حديقة
ال�شركة.
�شركة �ألمنيوم البحرين (�ألبا)
ع�ضو في «�أفد»
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أخبار
هيئة البيئة ـ أبوظبي تعد النسخة العربية
من األدلة اإلسترشادية إلعادة توطين ونقل األنواع

معهد أريج
يوزع البذور واألسمدة
ىلع مزارعي فلسطين

الدافعة الرئي�سية وراء اقتراح
النقل المدرو�س للكائنات خارج
نطاق مناطق تواجدها الطبيعي،
وال���ذي يعتبر ممار�سة يحفها
قدر �أكبر من المخاطر المحتملة
مقارن ًة بعمليات التعزيز و�إعادة
التوطين ،ولكن يتوقع ا�ستخدامه
ب�شكل متزايد في الحفاظ على
التنوع البيولوجي في الم�ستقبل.
وم���ن���ذ �إ�����ص����دار ه����ذه الأدل�����ة
الإ�ستر�شادية ع��ام  2013تمت
ترجمتها �إلى عدة لغات ،وهي الآن
تترجم �إلى العربية.
و�صرحت ال��دك��ت��ورة �شـــيخـة
�ســـالـم الظـــاهـري ،المديرة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ق��ط��اع ال��ت��ن��وع
ال��ب��ي��ول��وج��ي ال��ب��ري وال��ب��ح��ري
في الهيئة« :تهدف ه��ذه الأدل��ة
الإ�ستر�شادية �إل��ى تقديم �أف�ضل

�ضمن ن�شاطات م�شروع تعزيز �سبل
العي�ش للمجتمعات المحلية من خالل
التكيف والتعلم ( ،)SLCALالذي
ينفذه معهد �أري���ج ومنظمة CARE
الدولية بال�شراكة المبا�شرة مع وزارة
الزراعة الفل�سطينية ،وزع فريق المعهد
 42طن ًا من ب��ذور المحا�صيل الحقلية
والعلفية مثل القمح وال�شعير والبقيا
والكر�سنة والبر�سيم ،باال�ضافة الى 120
طن ًا من ال�سماد على المزارعين في
ال�ضفة الغربية .كما تم توزيع � 10أطنان
من ب��ذور القمح وال�شعير والحم�ص
والعد�س والبقيا ،و 19طن ًا من ال�سماد،
في قطاع غزة بالتعاون مع مركز بحوث
ودرا�سات الأر�ض.
وقد تمت زراعة  3960دونم ًا ل�صالح 790
مزارع ًا في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
بعد اختيار اال�صناف الأكثر ت�أقلم ًا مع
الجفاف والتغير المناخي.

�أع���دت هيئة البيئة ـ �أبوظبي
الن�سخة ال��ع��رب��ي��ة م��ن الأدل���ة
الإ�ستر�شادية لإع���ادة توطين
ونقل الأن����واع لأغ��را���ض ال�صون
ال��ط��ب��ي��ع��ي ،ال��ت��ي و�ضعتها
المجموعة المتخ�ص�صة ب�إعادة
التوطين التابعة لالتحاد الدولي
ل�صون الطبيعة ،لتقديم �أف�ضل
الممار�سات عند نقل الحيوانات
وال��ن��ب��ات��ات م��ن م��ك��ان �إل���ى �آخ��ر
لأغرا�ض الحفظ والحماية.
ج��اءت هذه الأدل��ة اال�ستر�شادية
ا�ستجاب ًة للتغيرات الإيكولوجية
المت�سارعة ف��ي ظ��ل ال�ضغوط
الحادة والمتزايدة على عنا�صر
التنوع البيولوجي ف��ي العالم،
ب�سبب فقدان الموائل وانخفا�ض
جودتها والغزو البيولوجي وتغير
المناخ .ويعتبر تغير المناخ القوة

بلدية مدينة أبوظبي إلسعاد السكان
وتوعيتهم حول حماية املرافق العامة
نظمت بلدية مدينة �أبوظبي فعالية
ترفيهية توعوية في حديقة بني يا�س
العامة ،في �إط��ار �سعيها نحو تر�سيخ
القيم المجتمعية ال�صحية وال�سلوكيات
ال�سليمة ،وتحقيق التفاعل والتعاون
وال�����ش��راك��ة بين البلدية ومكونات
المجتمع.
و�أكدت البلدية �أن �إ�سعاد النا�س �أ�صبح
�أولوية في برامجها االجتماعية ،من

ال��م��م��ار���س��ات ل�����ص��ن��اع ال��ق��رار
والممار�سين العاملين في مجال
�إعادة التوطين في الدول الناطقة
بالعربية ،والق�ضايا التي يجب
مراعاتها عند التخطيط لنقل
و�إع��ادة توطين الأن��واع الحيوانية
والنباتية لأغ��را���ض الحفظ في
المنطقة».

هيئة البيئة ـ �أبوظبي ع�ضو في «�أفد»

هيئة الصحة :نحو أبوظبي خالية من التبغ

حيث توفير البيئة ال�صحية وال�سليمة
وتعزيز التوا�صل مع المجتمع من خالل
البرامج الترفيهية والتوعوية التفاعلية.
ا�شتملت الفعالية على برنامج توعوي
للحفاظ على المناطق ال�سكنية
وال��م��راف��ق البلدية العامة ومظهر
المدينة الح�ضاري والحدائق والمالعب
والمناطق الترفيهية.

بلدية مدينة �أبوظبي ع�ضو في «�أفد»

دع��ت هيئة ال�صحة ـ �أبوظبي،
الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية
ال�صحية ف��ي الإم�����ارة ،جميع
المدخنين �إل��ى محاولة الإق�لاع
عن �أ�شكال التبغ كافة ،م�ؤكدة
�إمكان التعافي من الإدم��ان على
النيكوتين بالح�صول على الدعم
الطبي واال�ست�شاري الالزم.
ي�أتي ذل��ك في �إط��ار حملة هيئة
ال�صحة تحت �شعار «مع ًا نحو
�أبوظبي خالية من التبغ» ،لرفع

 38چﷲ

معهد �أريج ع�ضو في «�أفد»

ال��وع��ي ب��الآث��ار ال�سلبية للتبغ
و�أهمية الإق�لاع عنه واتباع نمط
حياة �صحي.
وبح�سب �إح�����ص��ائ��ي��ات برنامج
«وق��اي��ة» ،ف ��إن  29في المئة من
المواطنين من الفئة العمرية 30
ـ  39ع��ام� ًا ه��م مدخنون ،ويع ّد
«ال��م��دواخ» الأك��ث��ر انت�شاراً بين
المواطنين مقارنة ب�أنواع التبغ
الأخرى.
هيئة ال�صحة ـ �أبوظبي ع�ضو في «�أفد»

متوز�/آب 2016

جامعة الخليج العربي واملركز الدولي للزراعة امللحية يضعان خريطة مللوحة التربة
تجري جامعة الخليج العربي في
البحرين والمركز الدولي للزراعة
الملحية في دبي م�شروع ًا م�شترك ًا
لدرا�سة ملوحة وخ�صائ�ص التربة في
منطقة الخليج ،با�ستخدام تقنيات
اال�ست�شعار عن بعد والتحقق الحقلي
ف��ي ك��ل م��ن البحرين والإم�����ارات،
واال�ستفادة من النتائج ال�ستقراء
نتائج بقية دول الخليج.
ي�أتي هذا الم�شروع في �إطار التعاون
البحثي وال��ت��ط��وي��ر العلمي بين
الجامعة والمركز ،برعاية رئي�س
الجامعة خالد العوهلي ورئي�سة
المركز �أ�سمهان الوافي .وهو �أي�ض ًا
الم�شروع الأول من نوعه في المنطقة
لفهم ت�أثيرات تغير المناخ على التربة

الكويتية لحماية البيئة:
دليل األندية البيئية
يف املدارس الخضراء
�أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة
�إدراج دليل الأندية البيئية في برنامجها
ال�سنوي «المدار�س الخ�ضراء» �ضمن
�أن�شطة مدار�س وزارة التربية ومدار�س
التعليم الخا�ص في العام الدرا�سي
المقبل.
واجتمعت رئي�سة الجمعية وج��دان
العقاب مع الوكيل الم�ساعد للتنمية
التربوية والأن�شطة في وزارة التربية
في�صل مق�صيد ،وتم االتفاق على قيام
الجمعية بتهيئة الأندية البيئية داخل
المدار�س ودعمها فنياً ،مع مواءمة
الدليل .و�أفادت ب�أن برنامج «المدار�س
الخ�ضراء» وما �شمله من ان�شاء �أندية
بيئية ،الذي نظمته الجمعية للمدار�س
للعام الخام�س� ،أ�سفر عن �إنتاج بيئي
ممنهج وفق ًا لمعطيات ومحاور علمية
وترفيهية وا�ستقطب اهتمام الطلبة
والم�شرفين في البرنامج والأن��دي��ة
البيئية .وقد �شهد ت�سجيل  80مدر�سة
في دورته الخام�سة ،ف�ض ًال عن ادخال
ثالثة موا�ضيع جديدة لهذا العام هي
ال�صحة العامة و�شرطة البيئة والأمن
وال�سالمة.
الجمعية الكويتية لحماية البيئة ع�ضو في «�أفد»

يوليو�/أغ�سط�س 2016

والغطاء النباتي في منطقة الخليج
خ�لال الخم�سين �سنة الما�ضية،
بهدف و�ضع خريطة ملوحة التربة
ف��ي منطقة دول مجل�س التعاون
الخليجي ،واق��ت��راح ال�سيا�سات
الكفيلة بخف�ض �سرعة تملح التربة،
وحماية الأماكن ال�سليمة من التملح،
ال��ذي يعد من �أعظم المخاطر التي
ت��ه��دد م����وارد ال��ت��رب��ة ف��ي منطقة
الخليج.
و�أو�������ض������ح رئ���ي�������س ب���رن���ام���ج
الجيومعلوماتية في جامعة الخليج
ال��ع��رب��ي ع��ب��دال��رزاق ال��ب��ن��اري �أن
الم�شروع �سيعمل على التحليل
الدقيق لتفا�صيل التربة في منطقة
الخليج وال��ع��وام��ل ال��م ��ؤدي��ة �إل��ى

تدهورها .ويقوم الفريق الم�شترك
بتحليل عينات من التربة في مناطق
مختلفة من البلدين للتعرف على
عنا�صرها المختلفة ،كما يحلل قاعدة
معلومات «نا�سا» ل�صور الأق��م��ار

اال�صطناعية لتبيان مدى التدهور
الذي حل بالتربة في منطقة الخليج
خالل ال�سنوات الخم�سين الما�ضية.
جامعة الخليج العربي والمركز الدولي للزراعة
الملحية في دبي ع�ضوان في «�أفد»

مشروع غاز «نفط الهالل» يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية
�أع��ل��ن��ت �شركة نفط ال��ه�لال عن
نتائج تقرير الفوائد االجتماعية
واالقت�صادية الذي �أعدته «براي�س
ووت��ر هاو�س ك��وب��رز» ح��ول ت�أثير
ا�ستثماراتهما في م�شروع غاز �إقليم
كرد�ستان ال��ع��راق ،بال�شراكة مع
�شركاء ائتالف بيرل بتروليوم.
بلغ �إجمالي ا�ستثمارات االئتالف
�أك��ث��ر م��ن  1.2بليون دوالر حتى
الآن ،تركزت في تطوير حقلي خور
مور وجمجمال ،وهو ما يمثل �أحد
�أ�ضخم ا�ستثمارات القطاع الخا�ص
�ضمن قطاع النفط والغاز العراقي.
ويتيح �إمداد محطات الطاقة بالغاز
لتوليد  1750ميغاواط من الكهرباء،
ما وفر كهرباء زهيدة الكلفة لماليين
ال�سكان في الإقليم .و�أتاحت هذه
اال�ستثمارات للحكومة توفير ما
يزيد عن  3.4بليون دوالر �سنوي ًا
من ميزانيات �إقليم كرد�ستان العراق
المخ�ص�صة ال�ستيراد الوقود لتوليد
الطاقة� ،إلى جانب توفير نحو 16
بليون دوالر منذ بداية الم�شروع
ع��ام  2008وحتى  .2014ي�ضاف
�إلى ذلك تقليل االنبعاثات الم�سببة

ل�لاح��ت��ب��ا���س ال���ح���راري ،نتيجة
ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود
نظيف في محطات توليد الطاقة.
وبلغت قيمة خف�ض هذه االنبعاثات
نحو  300مليون دوالر �سنوياً.
وقّ ��در التقرير �أن م�شروع الغاز،
نتيجة ل���زي���ادة ت��واف��ر ال��ط��اق��ة
الكهربائية ،قد �أتاح �ضخ ا�ستثمارات
�إ�ضافية من القطاع الخا�ص في �إقليم
كرد�ستان العراق تزيد على  30بليون
دوالر� ،ساهمت في تحقيق نمو كبير
في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مجيد جعفر ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة نفط ال��ه�لال« :نفخر بما
حققته ا�ستثماراتنا وم�شروعنا من

فوائد هامة لحكومة و�شعب �إقليم
كرد�ستان ،وال �سيما من خالل توفير
تكاليف ا�ستيراد الوقود عبر توفير
الطاقة الكهربائية الزهيدة الكلفة،
وما نتج عن ذلك من �ضخ المزيد
من اال�ستثمارات وتحقيق المزيد
من الفوائد االقت�صادية .وقد جاء هذا
التقرير المهني الذي �أعدته �شركة
ا�ست�شارات عالمية مرموقة ليحدد
مدى هذه الفوائد .ون�أمل تو�سعة
ا�ستثماراتنا و�إنتاجنا ،والم�ضي قدم ًا
في تنفيذ عقدنا لما فيه م�صلحة
�شعب كرد�ستان وال�شعب العراقي
ب�شكل عام».
نفط الهالل ع�ضو في «�أفد»
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الجامعة األميركية يف بيروت

لتكون لهم حياة
وتكون حياة أفضل
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متوز ـ �آب 2016

«لتكون لهم حياة ،وتكون حياة �أف�ضل» .بهذه
املدونة على البوابة الرئي�سية ت�ستقبلك
العبارة َّ
اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،التي حتتفل هذه ال�سنة
بالذكرى الـ 150لت�أ�سي�سها.
ينت�شر هذا ال�صرح العلمي العريق الرائع اجلمال على
بقعة يف منطقة ر�أ�س بريوت تطل على البحر املتو�سط
وت�شرف على جبل لبنان .وتبدو اجلامعة من اجلو بقعة
خ�ضراء و�سط �صحراء من اال�سمنت ابتلعت بريوت .وهي
تزدان مبئات الأنواع من الأ�شجار والنباتات ،بينها �أ�شجار
معمرة منذ �سنوات ت�أ�سي�سها .وقد ع َّزز املخطط التوجيهي
ِّ
اجلديد لتطوير احلرم اجلامعي الطبيعة الفريدة لهذا احلرم،
واحلفاظ على الرتاث التاريخي مع جتديد املباين واملن�ش�آت
القائمة و�إعادة ت�أهيلها ،وحتديث البنية التحتية ،واعتماد
تقنيات كفاءة الطاقة واملياه وتدوير النفايات.
تعترب اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف طليعة اجلامعات
يف العامل العربي .ومنذ ت�أ�سي�سها عام  1866التزمت هدف
التميز يف التعليم وامل�ساهمة يف تقدم العلوم والأبحاث
وارتقاء �شعوب املنطقة .وهي تعتمد معايري �أكادميية عالية
وتلتزم مبادئ التفكري النقدي احلر واحرتام التنوع واحلوار.
ولها دور كبري يف تطوير مفاهيم طالبها ومتكني قدراتهم
على تقييم الأمور وحتمل امل�س�ؤولية والريادة يف خمتلف
املجاالت .وقد تخرج منها عدد كبري من ال�شخ�صيات القيادية
من جميع البلدان العربية وكثري من بلدان العامل .وهي ت�ضم
اليوم نحو  8000طالب ،ن�صفهم ذكور ون�صفهم �إناث ،وهيئة
تعليمية من نحو � 800أ�ستاذ .وفيها �ست كليات :الفنون
والعلوم ،الهند�سة والعمارة ،العلوم الزراعية والغذائية،
العلوم ال�صحية ،الطب� ،إدارة الأعمال .ومتنح درجات
البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه.
ت�شهد اجلامعة هذه ال�سنة برناجم ًا حاف ًال من الن�شاطات
احتفا ًال بعيدها الـ .150وتتنوع هذه الفعاليات من م�ؤمترات
علمية واقت�صادية� ،إىل حمالت توعية �صحية وبيئية
واجتماعية ،وحفالت مو�سيقية وغنائية ،ومعار�ض فنية،
ودورات ريا�ضية ،وم�شاريع خلدمة املجتمع وحماية البيئة.
ويف �إطار هذه االحتفاالت� ،سيعقد املنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أفد) م�ؤمتره ال�سنوي التا�سع يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،ومو�ضوعه «نحو  :2030حتقيق
■
�أهداف التنمية امل�ستدامة يف مناخ متغري».
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016
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ىلع إنتاج  9.5جيغاواط

كهرباء متجددة
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هل حتقق ال�سعودية هدفها اجلديد لإنتاج الطاقة
املتجددة؟
يف � 7أيار (مايو) � ،2016أعلن امللك �سلمان بن عبدالعزيز
هدف ًا جديد ًا لإنتاج الطاقة النظيفـة هـو  9.5جيغاواط
كخطوة �أوىل بحلول �سنة  ،2023وفق «ر�ؤي��ة ال�سعودية
 »2030التي قدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإقت�صادية والتنمية
برئا�سة ويل ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان .وتركز
الوثيقة على تنويع االقت�صاد ال�سعودي بعيد ًا عن االتكالية
على النفط.
قد ال ي�أخذ البع�ض هذا الإعالن على حممل اجلد .فقد
�سبق �أن �أعلنت ال�سعودية عام  2011اعتزامها �إنتاج 54
جيغاواط (� 54ألف ميغاواط) من الطاقة املتجددة بحلول
�سنة  ،2032ما ي�ؤمن ثلث حاجتها من الكهرباء .ومل يتحقق
من ذلك الهدف خالل خم�س �سنوات �إال  25ميغاواط.
لكن خبري الطاقة ملنطقة ال�شرق الأو�سط يف جامعة
متوز ـ �آب 2016

�أك�سفورد الربيطانية جا�سنت دارغن ،الذي كان من كبار
امل�شككني يف الهدف ال�سعودي ال�سابق ،يعترب �أن الظروف
اجلديدة جتعل الو�ضع الآن خمتلف ًا متاماً .وهو قال يف
مقابلة مع موقع � CleanTechnicaإن الهدف اجلديد
«الأك�ثر عقالنية» قابل للتحقيق ،و�سوف يتحقق .و�إذا
�أجنزت امل�شاريع وفق جولة العرو�ض الأوىل بحلول �سنة
 ،2018ف�سيتم تركيب مع معدله  1600ميغاواط من القدرة
اجلديدة كل �سنة ملدة �ست �سنوات.
يقول دارغن �إن قدرة  9.5جيغاواط هي جمرد خطوة
�أوىل لتحول �سي�ستمر عدة عقود ،والتغريات احلا�صلة
جتعل الـوقت منا�سب ًا للتحول الآن �إىل الطاقة النظيفة.
وي�ضيف« :هذه لي�ست ال�سعودية التي كنا نعرفها منذ
�سنوات قليلة» .فهو يعترب �أن التغيري يجب �أن يبد�أ من
القمة ،ومبا �أن التبني اجلديد للطاقة املتجددة ي�أتي مبا�شرة
من ويل ويل العهد حممد بن �سلمان ،ف�إن التغيري ممكن.
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

فما هي الأو�ضاع امل�ستجدة التي تتيح لل�سعودية حتقيق
هدفها اجلديد؟
حتطيم الأرق��ام القيا�سية يف الأ�سعار :كانت دبي
الأوىل يف منطقة اخلليج التي اعتمدت مناق�صات تناف�سية،
فحطمت �أرقام ًا قيا�سية لأ�سعار الطاقة ال�شم�سية بعرو�ض
بناء كل مرحلة بقدرة  200ميغاواط من جممع ال�شيخ حممد
بن را�شد للطاقة ال�شم�سية .ففي العام املا�ضي عر�ضت
«�أكوا باور» �سعر ًا غري مدعوم يقل عن � 6سنتات للكيلوواط
�ساعة .وهذه ال�سنة عر�ض كون�سورتيوم �سعودي ـ �إماراتي
�سعر � 3سنتات.
هذه لي�ست �أدن��ى �أ�سعار للطاقة ال�شم�سية يف العامل
فح�سب ،بل هي على قدم امل�ساواة مع �أ�سعار الكهرباء املولدة
بوا�سطة الغاز يف الإم��ارات ،و�أدن��ى من �أ�سعار الكهرباء
املولدة بحرق الفحم.

نظام �شم�سي لتوليد الكهرباء
بقدرة  2ميغاواط على
�سطح �أحد املباين الرئي�سية
يف جامعة امللك عبداهلل
للعلوم والتقنية .وهو ي�ضم
 9300لوحة �شم�سية عالية
الكفاءة على م�ساحة 1600
مرت مربع ،ويعترب الأكرب
من نوعه يف ال�سعودية حتى
الآن .وت�ستخدم الكهرباء
املنتجة لت�شغيل مرافق احلرم
اجلامعي .يخف�ض هذا النظام
االنبعاثات الكربونية مبقدار
 1700طن �سنوي ًا ،ويدعم
هدف اجلامعة �أن ت�صبح
معهد ًا رائد ًا يف علوم وهند�سة
الطاقة املتجددة
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وقد حتققت الأ�سعار املنخف�ضة ،جزئيـاً ،نتيجة املناق�صات
التناف�سية .وب�إمكان ال�سعودية اتباعها بد ًال من تعرفات
التغذية العالية ،التي زعزعت ا�ستقرار �صناعة الطاقة
ال�شم�سية يف �أملانيا و�إ�سبانيا يف البداية ،ما جعل احلكومات
الالحقة تتخلى عنها.

ال�����ش��رك��ات ال�سعودية ب�ين ط�لائ��ع املطورين
الإقليميني للطاقة ال�شم�سية :كانت �شركات �سعودية

�أعلنت �شركة �أرامكو ال�سعودية �أنها اتفقت مع �شركة «جرنال �إلكرتيك» لرتكيب
توربينة رياح تولد الكهرباء يف حمطة طريف التابعة لأرامكو يف �شمال غرب البالد.
تبلغ قدرة التوربينة  3.3ميغاواط ،و�ستكون اخلطوة النموذجية الأوىل يف خطة
ال�سعودية لتو�سيع ح�صة طاقة الرياح يف مزيجها الطاقوي والوفاء ب�أهدافها
الوطنية اجلديدة املتعلقة بالطاقة املتجددة .فبموجب «ر�ؤية ال�سعودية »2030
لتنويع االقت�صاد الوطني �أبعد من النفط� ،سيتم تركيب  9.5جيغاواط من الطاقة
املتجددة كخطوة �أوىل بحلول �سنة .2023
و�ستكون هذه �أول عملية تركيب للتوربينة اجلديدة « 120ـ  »2.75التي
طورتها جرنال �إلكرتيك خ�صي�ص ًا ملالءمة الظروف املناخية يف اخلليج.

سوق للطاقة املتجددة يف رؤية السعودية 2030
«على الرغم من متتعنا مبقومات قوية
يف جم��ال الطاقة ال�شم�سية وطاقة
الرياح� ،إال �أننا ال منلك حتى الآن قطاع ًا
املتجددة.
مناف�س ًا يف جم��ال الطاقة
ّ
ويف الوقت نف�سه ،من املتوقع �أن يرتفع
م�ستوى اال�ستهالك املحلي للطاقة
ثالثة �أ�ضعاف بحلول �سنة .2030
لذلك ن�ستهدف �إ�ضافة  9.5جيغاواط
من الطاقة املتجددة �إىل الإنتاج املح ّلي
بحلول �سنة  2030كمرحلة �أوىل،
كما ن�ستهدف توطني ن�سبة كبرية
م��ن �سل�سلة قيمة الطاقة املتجددة
يف اقت�صادنا ،وت�شمل تلك ال�سل�سلة
خطوات البحث والتطوير والت�صنيع
وغريها.
منتلك كل املقومات للنجاح يف جمال
ابتداء من املدخالت
الطاقة املتجددة،
ً
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مثل ال�سيليكا والبرتوكيماويات،
وانتهاء مبا متتلكه �شركاتنا ال�سعودية
الرائدة من خربة قوية يف �إنتاج �أ�شكال
الطاقة املختلفة .لذلك �سن�ضع �إط��ار ًا
قانوني ًا وتنظيمي ًا ي�سمح للقطاع اخلا�ص
بامللكية واال�ستثمار يف قطاع الطاقة
املتجددة ،ونوفّ ر التمويل ال�لازم من
خالل عقد �شراكات بني القطاعني العام
واخلا�ص يف جمال ال�صناعة ،لتحقيق
التقدم يف ه��ذه ال�صناعة
املزيد من
ّ
وتكوين قاعدة من املهارات التي حتتاج
�إليها .و�أخرياً� ،سنتوىل �ضمان تناف�سية
�سوق الطاقة املتجددة من خالل حترير
�سوق املحروقات تدريجياً ،و�سنطرح
مبادرة امللك �سلمان للطاقة املتجددة».

من وثيقة «ر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية »2030

�ضمن املجموعات الفائزة بتقدمي عطاءات يف م�شروع هيئة
مياه وكهرباء دبي .هذه ال�سنة ،قدمت �شركة عبداللطيف
جميل ( )ALJال�سعودية ،يف كون�سورتيوم مع FRV
الفرن�سية للكهرباء ال�شم�سية التي ا�شرتتها عام 2015
و«م�صدر» الإماراتية� ،أدنى عرو�ض للمرحلة الثالثة يف
دبي ،حمطمة �أرقام ًا قيا�سية عاملية للطاقة ال�شم�سية ب�أدنى
�سعر يف العامل على الإطالق هو � 3سنت للكيلوواط.
ويف العام املا�ضي ،حطمت «�أكواباور» ال�سعودية �أرقام ًا
قيا�سية يف دبي للمرحلة الثانية من جممع ال�شيخ حممد
بن را�شد ب�أدنى �سعر مدعوم للكهرباء ال�شم�سية عام 2015
وه��و � 5.85سنت لكل كيلوواط �ساعة .ويف حديث �إىل
 CleanTechnicaقال �ستيفن جيغر ،ال�شريك يف �شركة
«�إينوفا» الأمريكية لال�ستثمار واملدير ال�سابق يف «م�صدر»:
«لقد بنت �أكواباور منوذج ًا جتاري ًا قوي ًا ميكنها من احل�صول
على ر�أ�س مال بفوائد جذابة .هم مكافحون جد ًا ومندفعون
جد ًا ويريدون امتالك هذه اللعبة .ورئي�سها التنفيذي بادي
بادماناثان قائد ممتاز».

الطاقة ال�شم�سية حت�صل الآن على متويل م�ؤات
مثل البرتول :يعترب دارغن وجيغـر �أن هذه الأ�سعار املتدنية

ممكنة ،جزئياً ،لأن قطاع الطاقة ال�شم�سية يف ال�سعودية بات
يح�صل على متويل يتعادل مع معدالت متويل قطاع النفط.
يقول دارغن« :يف منطقة اخلليج ،تهيمن على قطاع
النفط �شركات وطنية متلكها الدولة .وهناك دعم قوي من
احلكومات لتطوير م�شاريع الطاقة .وهذا التمويل املنخف�ض
الكلفة يتطور �أي�ضـ ًا يف قطاع الطاقة ال�شم�سية .وما �شهدناه
يف دبي نتيجة لذلك هو حتطيم الطاقة ال�شم�سية للأ�سعار� ،إذ
باتت كهربا�ؤها �أرخ�ص من الكهرباء املولدة بالفحم».
وا�ضح �أن نهاية النفط �آتية :تواجه بلدان اخلليج �أزمة
اقت�صادية نتيجة اعتمادها �شبه التام على �أ�سعار النفط
املنهارة .ويف مقال بعنوان «الغروب الطويل ل�شركات النفط
الكربى» حذرت �صحيفة «فاينن�شال تاميز» الربيطانية ،التي
تركز ب�شكل خا�ص على �صناعة الوقود الأحفوري ،من �أن
منتجيه يواجهون م�ستقب ًال من التدهور البطيء املتوا�صل.
عندما �أعلنت ال�سعودية هدفها الأول للطاقة املتجددة عام
 ،2011كان الطلب على �شبكتها العامة  50جيغاواط ،وهو
يرتفع بن�سبة  8يف املئة �سنوياً .وتعتمد ال�سعودية كلي ًا على
حرق نفطها لتوليد الكهرباء ،الن�صف من غاز الآبار امل�شتعل
والبقية من الديزل والنفط اخلام وزيت الوقود الثقيل.
يقول جيغر« :ال�ضغط املايل يحتم على ال�سعودية �أن
تبني تنوع ًا حقيقي ًا يف جميع ال�صناعات ،و�أن تفعل ذلك
■
خالل فرتة زمنية ق�صرية».
متوز ـ �آب 2016

مزرعة الرياح يف والية �أدرار
يف اجلنوب حيث �أحد �أقوى معابر
الرياح يف العامل

 ٪27من مزيج الطاقة سنة 2030

 32ألف ميغاواط لالستهالك والتصدير

الجزائر تتوجه
إلى الطاقات

املتجددة
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ريا�ض �شعباني (اجلزائر)
التغريات التي ط��ر�أت على ال�ساحة االقت�صادية
العاملية عام  ،2015والتي م�ست ال��دول النفطية
ب�شكل خا�ص� ،ألزمت العديد من احلكومات التحرك لإيجاد
حلول ال�ستدامة الطاقة من خالل تطوير قطاع الطاقات
املتجددة .فالعامل يتجه رويد ًا �إىل مرحلة ما بعد البرتول،
وهذه حتمية �أدركتها الدول التي ت�سارع �إىل �ضمان �أمنها
الطاقوي املرتبط باملوارد الطبيعية غري القابلة للنفاد،
خ�صو�ص ًا الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح.
وهذا هو التوجه نف�سه الذي �سلكته اجلزائر ،التي تعترب
�ضمن �أكرب  5دول منتجة للغاز الطبيعي و�ضمن �أكرب 10
دول منتجة للنفط ،ويعتمد اقت�صادها بن�سبة �شبه كلية على
عائدات املحروقات التي ت�شكل  95يف املئة من حجم ال�صادرات
و 60يف املئة من املوازنة العامة.
تنعم اجلزائر بخزان هائل من م�صادر الطاقة املتجددة،
�إذ �إن مناطقها ال�صحراوية ال�شا�سعة التي ترتبع على م�ساحة
�أكرث من مليوين كيلومرت مربع حتظى بنحو � 3600ساعة
ت�شمي�س يف ال�سنة� .أ�ضف �إىل ذلك طاقة الرياح التي تفوق
�سرعتها � 7أمتار يف الثانية يف بع�ض املناطق ،خ�صو�ص ًا
متوز ـ �آب 2016

مع تدهور أسعار املحروقات يف السوق العاملية والطلب املتزايد

ىلع الطاقة يف السوق الداخلية ،تتجه الجزائر إلى تحقيق انتقال

طاقوي يمكنها من تحقيق أمن الطاقة ويضمن الوفاء بالتزاماتها

التعاقدية مع شركائها ،خصوصًا ما يتعلق بتموين السوق األوروبية
بالبترول والغاز ،وذلك من خالل تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير

الطاقات املتجددة وجعله أولوية وطنية

يف والية �أدرار يف اجلنوب حيث �أحد �أقوى معابر الرياح يف
العامل .وهناك �إمكانات للطاقة املائية من ال�سدود ،وطاقة
جوف الأر�ض ،وطاقة الكتلة احليوية ،وغريها من الطاقات
البديلة التي تعد �صديقة للبيئة وذات جدوى اقت�صادية.
هذه االمكانات املتنوعة يف م�صادر الطاقة امل�ستدامة
جتعل من اجلزائر عمالق ًا نائماً� .إال �أنها مت�أخرة مقارنة
ببع�ض دول اجلوار يف جمال �إنتاجها وا�ستخدامها .وقد
تداركت احلكومة الأمر م�ؤخر ًا و�سارعت �إىل و�ضع �سيا�سات
للنهو�ض بهذا القطاع وتطويره وت�شجيع اال�ستثمار فيه.
طاقة شمس ورياح
يف �شباط (فرباير)  2016دعا الرئي�س اجلزائري عبدالعزيز
بوتفليقة جمل�س الوزراء �إىل العمل على تنفيذ «الربنامج
الوطني لتطوير الطاقات املتجددة» الذي �صادق عليه جمل�س
الوزراء يف �أيار (مايو)  ،2015وجعله �أولوية وطنية ،ا�ستجابة
ملقت�ضيات املرحلة الراهنة والتوجهات اجلديدة لتفعيل
االقت�صاد الوطني.
يطمح هذا الربنامج �إىل توليد � 32أل��ف ميغاواط من
الكهرباء من م�صادر متجددة كالطاقة ال�شم�سية وطاقة
الرياح ،منها � 22ألف ميغاواط لل�سوق املحلية و� 10آالف
ميغاواط للت�صدير ،خ�صو�ص ًا �إىل �أوروبا .وهذا ميثل �ضعفي
�إنتاج اجلزائر حالي ًا من الكهرباء ونحو  27يف املئة من الإنتاج
الإجمايل املتوقع �سنة  .2030وذلك با�ستثمارات ت�صل �إىل
 120بليون دوالر.
وي�شمل الربنامج �أي�ض ًا خمطط ًا لتحويل مليون �سيارة
و� 20ألف حافلة تدريجي ًا �إىل ا�ستهالك الغاز الطبيعي امل�سال،
�إىل جانب م�شاريع العزل احلراري لنحو � 100ألف م�سكن
�سنوياً .و�ستخلق هذه امل�شاريع نحو � 180ألف فر�صة عمل.
وقد عملت الدولة على �إدراج تخ�ص�صات لت�أهيل موارد ب�شرية
ونخب من �أجل تنفيذ املراحل التي يتطلبها الربنامج ،كما مت
الإعالن عن فتح معاهد متخ�ص�صة يف تكوين هذه النخب
بال�شراكة مع م�ؤ�س�سات رائ��دة يف جمال �صناعة معدات
الطاقة املتجددة.
ت�سعى اجلزائر من خالل تنفيذ الربنامج الوطني لتطوير
الطاقات املتجددة �إىل �ضمان ا�ستمرارية اال�ستقالل الطاقوي
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

وبعث ديناميكية تنموية اقت�صادية يف حميط م�شاريع
الطاقة املتجددة .و�ضمن الأهداف خف�ض ا�ستهالك الطاقة
بن�سبة  9يف املئة بحلول �سنة  ،2030ما يتيح اقت�صاد  63مليون
طن مكافئ للنفط وا�سرتجاع مبالغ تفوق  42بليون دوالر.
وي�سمح املخطط باقت�صاد  300بليون مرت مكعب من الغاز
خالل الفرتة بني  2021و 2030يتم توجيهها نحو الت�صدير.
كلفة أقل
ي�شكل االنتقال الطاقوي يف اجلزائر مطلب ًا للخرباء واملهتمني
بال�ش�أن االقت�صادي ،الذين دعوا �إىل الأخ��ذ يف االعتبار
اجلدوى االقت�صادية واملردودية التي جتنيها اجلزائر من هذا
االنتقال .وهم ي�ؤكدون �أن اال�ستثمار يف الطاقات امل�ستدامة
�أقل كلفة من اال�ستثمار يف م�صادر الطاقة الأحفورية غري
التقليدية ،كالغاز ال�صخري الذي �أعلنت اجلزائر �سابق ًا نيتها
يف خو�ض جتربة التنقيب عنه وتقييم خمزونه ال�ستغالله
م�ستقبالً .وت�شري تقديرات اخلرباء �إىل �أن كلفة ا�ستغالل
الطاقات املتجددة �أقل خم�س مرات من كلفة ا�ستغالل الغاز
ال�صخري ،و�أقل �أربع مرات من توليد الطاقة النووية ،حيث
يكلف �إنتاج كيلوواط من الطاقة امل�ستدامة ما معدله ن�صف
دوالر فقط.
ولت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة ،عملت
ال�سلطات على منح امل�ستثمرين اجلزائريني والأجانب
حوافز وت�سهيالت .ومت �إدراج مفهوم كفاءة الطاقة يف عمل
كل القطاعات ،خ�صو�ص ًا قطاع الزراعة الذي خا�ض جتربة
يف هذا املجال من خالل ا�ستخدام الألواح ال�شم�سية لإنتاج
الكهرباء وال�سقي يف املناطق ال�صحراوية املعزولة� ،إ�ضافة �إىل
قطاعات �أخرى كالنقل وال�صناعة وال�سكن.
وقد �أطلقت اجلزائر دعـوة �إىل امل�ستثمرين اجلزائريني
والأجانب لال�ستثمار يف قطاع الطاقة امل�ستدامة ،خالل
املنتدى اجلزائري ـ الأوروب��ي للطاقات املتجددة والفعالية
الطاقوية ال��ذي عقد يف �أي��ار (مايو)  2016يف العا�صمة
اجلزائرية .وتعتزم احلكومـة تدعيم الربنامج احلايل الذي
يت�ضمن �إجنـاز  15حمطـة لإنتاج الكهرباء بالطاقـة ال�شم�سية
و 4حمطـات بطاقـة الرياح يف واليات اجلنوب واله�ضـاب
■
العليا.

الجزائر ضمن أكبر
 5دول منتجة
للغاز الطبيعي
وضمن أكبر 10
دول منتجة
للنفط ،ويعتمد
اقتصادها بنسبة
شبه كلية
على عائدات
المحروقات التي
تشكل  95في
المئة من حجم
الصادرات و60
في المئة من
الموازنة العامة.
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عمان
نفايات ّ
كهرباء من املطامر
تنفذ يف
األردن مشاريع
الستخراج الغاز
وتوليد الطاقة
من نفايات
العاصمة

ال�صورة:
مطمر الغباوي ال�صحي

(عمان)
عزة عبدالمجيد ّ
على وقع التطور العاملي ال�سريع يف تكنولوجيات
معاجلة النفايات ال�صلبة ،يعمل الأردن على
تنفيذ م�شاريع للتخل�ص من نفاياته املتزايدة ب�أ�ساليب تتيح
توليد الطاقة منها.
عمان جمع ما يقارب  3000طن يومي ًا من
وتتوىل �أمانة ّ
النفايات ال�صلبة من ع�شرين منطقة تابعة لها ،ما ي�شكل
نحو  50يف املئة من حجم نفايات البالد� .أما يف املناطق
الأخرى ،فتقوم البلديات بجمع النفايات يف ا�شراف وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،ونقلها �إىل مكبات حملية ،ومنها
مكب الأكيدر يف �إربد واحل�صينيات يف املفرق واحلمرة يف
ال�سلط واللجون يف الكرك .وتتوىل وزارة البيئة معاجلة
النفايات اخلطرة وال�سامة يف مركز �سواقة الذي يبعد نحو
 125كيلومرت ًا جنوب عمان.
وي�ؤكد املهند�س زيدون الن�سور ،م�ست�شار البيئة يف
عمان الكربى ،االهتمام العملي ب�إدارة النفايات من
�أمانة ّ
خالل خطط مرحلية ،تت�ضمن حالي ًا �إزالتها وتوريدها
�إىل مطمر �صحي .وذلك بتغليف خاليا يف باطن الأر�ض
لال�ستفادة من النفايات الحق ًا يف توليد الطاقة �أو تدوير ما
ميكن �إعادة ت�صنيعه .وي�ضيف �أن معاجلة النفايات ال�صلبة

ت�أخذ حيز ًا كبري ًا من عمل البلديات الأردنية وميزانياتها،
بحيث قد ي�ؤثر ذلك ب�صورة �سلبية على خدمات �أخرى مثل
املياه وال�صحة.
مكب مغلق
كهرباء من
ّ
عمان مكب الر�صيفة الرئي�سي الواقع
أمانة
عام � 2003أغلقت �
ّ
يف قرية �أبو �صياح بالقرب من الطريق ال�سريع الذي يربط
مدينة عمان بالزرقاء ،وذلك ب�سبب �آثاره ال�سلبية وانبعاثات
الغازات والروائح الكريهة نتيجة للتخمر .وكان الدخان
الناجت من حرق النفايات يت�صاعد يف اجلو ويكاد يحجب
الطريق ال�سريع ،كما ح�صل تلوث للمياه اجلوفية ب�سبب
عدم مطابقة املكب للموا�صفات العاملية.
ويقول املهند�س الن�سور �إن العمل يف مكب الر�صيفة مل
يتوقف ب�إغالقه« ،فقد حتول �إىل م�شروع فريد من نوعه يف
العامل العربي ،بتغليفه من �أجل �إنتاج الطاقة الكهربائية من
الغاز امل�ستخرج منه عرب �آبار �أن�شئت يف داخله» .وقد اختار
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي هذا امل�شروع ليكون منوذج ًا
يف دول العامل النامي لتطبيقات �آلية التنمية النظيفة.
وكانت �شركة الغاز احليوي الأردنية ،اململوكة منا�صفة
بني �أمانة عمان الكربى و�شركة توليد الكهرباء املركزية،
وبعد �إن�شاء م�صنع الغاز احليوي يف منطقة مكب الر�صيفة

نظام ال�ستخراج غاز امليثان
من �آبار يف مطمر
الغباوي ،ال�ستخدامه
يف توليد الكهرباء

ع��ام  ،1999قامت بتنفيذ م�شـروع ا�ستغالل املكونات
الع�ضوية للنفايات املف�صولة من امل�صدر بطاقة  60طن ًا
يومياً .واعتُمدت يف ذلك طرق حديثة للح�ؤول دون انبعاث
غ��ازات الدفيئة ،عن طريق �سحب الغاز من خالل �آبار
ومعاجلته لإنتاج الكهرباء منذ العام .2004
وتنتج ال�شركة �شهري ًا نحو  550ميغاواط من الكهرباء
بوا�سطة الغاز امل�ستخرج من 33بئر ًا فعالة يف املكب� .إال �أن
الن�سور يقول �إن تلك الكميات تقل عما كانت يف بداية تنفيذ
امل�شروع ،ب�سبب �ضياع كميات كبرية من الغاز لأن مكب
الر�صيفة مل ي�ؤ�س�س وفق ًا ملعايري هند�سية و�صحية.
مطمر حديث بمواصفات عاملية
تزامن ًا مع �إغالق مكب الر�صيفة ،بد�أ العمل عام  2003على
�إن�شاء مطمر الغباوي ال�صحي ،من خالل تغليف خاليا
جمع النفايات على �أر�ض م�ساحتها ثالثة ماليني مرت مربع
عمان .مت اختيار املوقع بعد
تبعد نحو  25كيلومرت ًا �شرق ّ
�إجراء درا�سات فنية للت�أكد من تقليل الأثر البيئي الناجم عن
جتميع النفايات بكميات كبرية يف بقعة واحدة ،خ�صو�ص ًا
�أن الرتبة �صنفت على �أنها ذات نفاذية قليلة .ويتميز موقع
املطمر اجلديد ببعده عن املناطق ال�سكنية ،وقد روعي فيه
اجتاه الرياح ال�سائدة ،مع اال�سرت�شاد باملوا�صفات العاملية
التي تراعي حماية امل��وارد الطبيعية والتنوع احليوي يف
املنطقة �شبه ال�صحراوية.
تر�سل النفايات التي يتم جمعها يومي ًا �إىل ثالث
حمطات حتويلية داخل عمان .ويتم تفريغها داخل مكاب�س
كهربائية ،ثم تعب أ� يف �شاحنات �ضخمة تنقلها �إىل املطمر
حيث تطمر بالرتاب ،من دون فرز م�سبق .وت�شغّ ل �أمانة
عمان �أكرث من  4500عامل يف جمع النفايات من مناطق
ّ
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العا�صمة ،وقد وزعت �أكرث من � 25ألف حاوية من خمتلف
الأحجام لتخزينها قبل نقلها �إىل املحطات التحويلية.
يت�ضمن م�شروع الغباوي �إن�شاء ت�سع خاليا لتجميع
النفايات ،مع نظام لت�صريف ع�صارتها يف قاع اخللية التي
يتم تغليفها من الأ�سفل ملنع �أي ت�سرب للملوثات �إىل املياه
وي�سرت�شد يف هذا ال�صدد باملوا�صفات املعتمدة
اجلوفيةُ .
لدى منظمة ال�صحة العاملية.
مت حتى الآن �إن�شاء �أرب��ع خاليا وتخزين �أكرث من 13
مليون طن من النفايات .وي�صف الن�سور اخللية ب�أنها
«مفاعل بيولوجي» على عمق ع�شرة �أمتار ،يرتفع م�ستوى
�ترا ف��وق م�ستوى الأر���ض
النفايات فيه لأك�ثر من  15م ً
الطبيعي عرب م�ساحة تبلغ � 120ألف مرت مربع .تغلف
اخلاليا ملنع انبعاث الغازات الناجمة عن حتلل النفايات،
التي يتم طمرها بالأتربة فور تفريغها ،مع حفر �آبار جلمع
الغازات املتولدة .ويعترب امليثان ،وهو من الغازات امل�سببة
لالحتبا�س احلراري ،من �أهم الغازات التي تتولد يف اخللية،
كما �أنه من �أهم مكونات الغاز الطبيعي ،ويتم حرقه حالي ًا
بوا�سطة حارقة ونظام يخ�ضع لل�سيطرة لتخفيف �أثره يف
عمان على م�شروع لال�ستفادة
الغالف اجلوي .وتعمل �أمانة ّ
من امليثان امل�ستخرج من اخلاليا لتوليد الطاقة الكهربائية،
وقد مت طرح عطاء لتنفيذه.
واتفقت الأم��ان��ة مع �شركات خا�صة بحيث تزودها
بالنفايات القابلة للتدوير ،التي �أن�ش�أت لها حظرية يف
منطقة املطمر لتجميعها .ولي�ست هناك م�شاريع تدوير
وا�سعة يف البالد ،وت�شري بع�ض التقديرات �إىل �أن تدوير
النفايات ال يتجـاوز ن�سبة  5يف املئة .ولكـن ثمـة حماوالت
يف القطـاع اخلا�ص لإنتاج �أ�سمدة جيدة النوعية من
■
النفايات الع�ضويـة.
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الزراعة الفلسطينية
تحت وطأة االحتالل
مصادرة األراضي ،ممارسات العنف ىلع املزارعين،

الخناق املفروض ىلع وصولهم إلى األسواق الخارجية،
إغراق األسواق الفلسطينية باملنتجات اإلسرائيلية

املدعومة ،تركيز مشاريع املساعدات األجنبية ىلع
الزراعة املعدة للتصدير ،عوامل أدت مجتمعة إلى

تقهقر الزراعة واإلنتاج املوجه لتغطية االحتياجات

املحلية يف األراضي املحتلة

 50چﷲ

هاجر العايدي
زعزع االحتالل الإ�سرائيلي واحل�صار الذي يفر�ضه
�أ�س�س النظام الغذائي والزراعي يف فل�سطني.
فبات  33يف املئة من �سكان الأرا�ضي املحتلة غري �آمنني
غذائياً ،ينفقون نحو  35يف املئة من دخلهم على الغذاء ،ما
ي�شكل �أكرب ح�صة من �إنفاقهم النقدي.
تعتمد الأرا�ضي املحتلة حالي ًا ب�شكل كبري على ا�سترياد
املواد الغذائية الأ�سا�سية .وقد تقل�ص �إنتاج الغذاء ب�شكل
حاد .فبعدما كانت الزراعة ت�ساهم بنحو  19يف املئة من
الناجت املحلي الإجمايل عام  ،1987هبطت الن�سبة �إىل 5.6
يف املئة عام  .2012ويرجع ذلك �أ�سا�س ًا �إىل م�صادرة �إ�سرائيل
متوز ـ �آب 2016

للأرا�ضي ،و�أعمال العنف التي ميار�سها امل�ستوطنون �ضد
املزارعني الفل�سطينيني ،وتقييد �إمكانات الو�صول �إىل
املوارد والأ�سواق.
يعيق االحتالل قدرة �صغار املزارعني الفل�سطينيني
على الو�صول �إىل الأ�سواق التي ي�شرتون منها املدخالت
الزراعية ويبيعون فيها منتجاتهم .يف ال�ضفة الغربية،
ثبتت �سلطـات االحتالل �سل�سلة من نقاط التفتي�ش
والأماكن املحظورة التي تعيق التحرك ونقل املنتجات،
ما ي�ؤدي �إىل ت�أخري الو�صول ويزيد كلفـة النقل والتخزين
وخ�سائر الغذاء.
ويفر�ض على الفل�سطينيني الذين ينقلون املنتجات
ُ
الزراعية �ضمن ال�ضفة الغربية احل�صول على ت�صاريح من
اجلي�ش الإ�سرائيلي.
منافسة غير متكافئة
ر�سخ بروتوكول باري�س للعام  1994ب�ش�أن العالقات
االقت�صادية �سيطرة �إ�سرائيل على جميع احلدود اخلارجية
لل�ضفة الغربية .ومنذ دخوله حيز التنفيذ ،تراجع القطاع
الزراعي الفل�سطيني وازداد االعتماد على املنتجات الغذائية
الإ�سرائيلية والأجنبية.
وا�ستغلت �سلطـات االحتالل عالقـة القوة غري املتكافئـة
هـذه لتعظيم كمية املنتجات التي ت�صدرها �إىل الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة وتقليل الكمية التي ت�ستوردهـا منها.
ومنذ توقيع اتفاق �أو�سلو وبروتوكول باري�س ،منا العجز
التجـاري الفل�سطيني مع اجلانب الإ�سرائيلي ب�شكل حاد،
من  922ملـيون دوالر يف العـام � 1995إىل  2.84بليون
دوالر يف .2010
القطاع ال��زراع��ي الإ�سرائيلي مدعوم ب�شكل كبري،
ما يحافظ على الأ�سعار متدنية ن�سبي ًا وي�ضمن عجز
الغذاء الذي ينتجه الفل�سطينيون عن مناف�سة الواردات
الإ�سرائيلية .وكثري من املنتجات الغذائيـة الإ�سرائيلية
التي تباع يف �أ�سواق ال�ضفة الغربية تزرع ب�شكل غري قانوين
يف مزارع �صناعية كبرية على �أرا���ض م�سروقة يف وادي
الأردن ،ي�ستغلها م�ستوطنون يح�صلون على دعم كبري من
حكومتهم.
يف املقابل ،تخلى الفل�سطينيون عن كثري من مزارعهم
ال�صغرية التي ال حت�صل على دعم مماثل ،لعدم قدرتهم
على املناف�سة.
وقد وجهت انتقادات كثرية �إىل هيئات دولية مانحة
ب�سبب توجيهها الفل�سطينيني لكي «ي�ستهلكوا ما ال
ينتجون وي�أكلـوا فقط ما ومتى ي�سمح به املحتل» .وكجزء
من م�شاريع امل�ساعدات للمنظمات الدولية ،مت ت�شجيع
الكثري من املزارعني الفل�سطينيني على �إنتاج حما�صيل
كثيفة االعتماد على املواد الكيميائية وموجهة للت�صنيع
والت�صدير .و�ساهم ذلك ب�شكل ملحوظ يف تراجع الإنتاج
الذي يلبي االحتياجات الغذائية املحلية .كما تتغا�ضى
هذه امل�شاريع عن واقـع االحتالل الذي يفر�ض �سيطـرة
�إ�سرائيليـة على �أف�ضل الأرا�ضي الزراعية مع دعم حكومي
وتقييد لقدرة الفل�سطينيني على الت�صدير ،ما يجعل
امل�ستوطنني يف و�ضـع �أقـوى كــثري ًا للمناف�سة على �أ�سواق
الت�صدير.
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انعدام األمن الغذائي يف الضفة الغربية وقطاع غزة ( ٪من السكان)
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مناطق اقتصادية تحتل املزارع
بد�أ تطوير املناطق االقت�صادية اخلا�صة لل�صناعة يف ال�ضفة
الغربية خالل ت�سعينات القرن الع�شرين ،كجزء من احلركة
االقت�صادية الليربالية اجلديدة التي اعتمدتها ال�سلطة
الفل�سطينية بعد اتفاقات �أو�سلو .وتروج لهذه املناطق دول
مانحة كربى مثل �أملانيا وفرن�سا واليابان� ،إ�ضافة �إىل البنك
الدويل.
وتقوم ال�سلطة الفل�سطينية على نحو متزايد مب�صادرة
�أرا�ضي مزارعني فل�سطينيني لبناء هذه املناطق ،مدعية
حق متلكها من �أجل امل�صلحة العامة ،ما يتيح لها �شراء
الأر�ض ب�أ�سعار �أدنى من قيمتها ال�سوقية .وبتجريد منتجي
الغذاء من �أرا�ضيهم ،يخ�شى ال�سكان �أن يتم حتويلهم من
مزارعني منتجني �إىل �أجراء .ولهذه املناطق اخلا�صة �أي�ض ًا
عالقة تكافلية مع امل�ستوطنات الإ�سرائيلية القائمة ،وهي
تتيح لل�شركات الإ�سرائيلية و�سيلة �سهلة للعمل �ضمن
االقت�صاد الفل�سطيني.
يف حاالت النزاع الطويل الأمد ،يتعني على الأطراف
الثالثة ،مبا فيها احلكومات وامل�ؤ�س�سات الدولية واملجتمع
املدين ،التزام مبد�أين �أ�سا�سيني :التقيد بالقانون الدويل
واالمتناع عن التواط ؤ� يف انتهاكه من قبل �أطراف �أخرى،
واحرتام حقوق الإن�سان واالمتناع عن التواط ؤ� يف جتاهلها
من قبل �أطراف �أخرى.
ولكن كثري ًا ما تتميز حاالت النزاع باختالل توازن القوة
وجتاهل حقوق الإن�سـان والقـانون الدويل .وهـذا وا�ضح يف
ت�سيري النظـام الغـذائي يف الأرا�ضي الفل�سطينية .لذلك
ف�إن احللول من �أجل الو�صول �إىل الأ�سواق يجب �أال تركز
فقط على القدرة على العمل ب�شكل �أف�ضل �ضمن نظام غري
مت�ساو ،بل يجب �أي�ض ًا �أن تتحدى ب�شكل مبا�شر مكامن
الظلم يف ذلك النظام .ويف جميع حاالت النزاع والأزمات
الطويلة الأمد ،يجب �أن ي�أتي عالج �أعرا�ض امل�شاكل بالتوازي
■
مع عالج امل�شاكل نف�سها.

هاجر العايدي م�س�ؤولـة املنا�صرة
والت�أثري يف جمعية «العربية
حلماية الطبيعة».
چﷲ 51

املرأة والنزاهة
يف قطاع املياه
مي ال�صايغ (افران ،املغرب)

تجارب من دول
عربية يف ورشة
عمل يف املغرب
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تهرب املواطنني من دفع فواتري املياه دفع رئي�سة
ُّ
احتاد املر�أة الأردنية يف حمافظة �أربد فردو�س
ال�شبار �إىل تطبيق خطة للتقليل من قيمة الفاتورة التي
ّ
يدفعها الأردنيون يف هذه املحافظة ،على �أمل �أن يلتزموا
بت�سديدها .وا�ستعانت برجل دين القناع الن�ساء ب�أن التبذير
حمبذ ،وفق الآية القر�آنية «ال ت�سرفوا �إن
والهدر يف املياه غري ّ
اللـه ال يحب امل�سرفني».
ال�شبار انخفا�ض ًا يف
خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل ،مل�ست ّ
ن�سبة ا�ستهالك املياه بنحو � 10إىل  20يف املئة .وهي �أو�ضحت،
خالل ور�شة عمل �إقليمية ّ
نظمها معهد ا�ستوكهومل الدويل
للمياه يف مدينة افران املغربية بالتعاون مع جامعة
الأخوين� ،أن كثري ًا من الأردنيني يعتقدون �أن هناك تالعب ًا

مغربيتان ت�ستقيان من عني ماء
يف مدينة �شف�شاون يف �شمال املغرب

وتزوير ًا يف قراءات عدادات املياه ،مما يدفع �أرباب الأ�سر �إىل
امل�شاجرة �أحيان ًا مع موظفي الدولة .وقد مت تدريب الن�ساء
على قراءة عداد املياه ،ما يدفعهن �إىل االلتزام بتقليل الكمية
امل�ستهلكة لدفع فواتري �أقل .و�شملت �إجراءات التوفري تركيب
والد�شات ،و�إقفال العداد لكي ال
قطع خا�صة يف ال�صنابري
ّ
يخ ّزن الهواء.
ال�شبار ،التي عر�ضتها يف ور�شة العمل التدريبية
جتربة ّ
حول «املر�أة والنزاهة يف قطاع املياه» يف �أيار (مايو) ،2016
دليل على �أن املر�أة ميكنها امل�ساهمة بفعالية يف تعزيز النزاهة
يف قطاع املياه .وقد �أعد امل�شاركون يف الور�شة ،من لبنان
واملغرب والأردن وفل�سطني املحتلة ،خطة عمل لتنفيذها يف
امل�ؤ�س�سات واملنظمات التي يعملون فيها لتعزيز �سالمة املياه.
عر�ضت �سهام فاتوكي ،من املغرب ،جتربتها يف املديرية
اجلهوية للمياه والغابات وحماربة الت�صحر يف متنزه �أفران
متوز ـ �آب 2016

الوطني ،لتعزيز التوعية على مفهوم النزاهة يف قطاع املياه.
وذلك يف حملة �شملت �أربع مدار�س لتعريف الطالب �إىل
هذا املفهوم من خالل من�شورات وحما�ضرات .وهي تنوي
ا�ستهداف �شرائح �أو�سع ت�شمل طالب املرحلة املتو�سطة
والثانوية العامة.
وقدمت ملى نخال ،الطالبة يف جامعة البلمند يف لبنان،
خطة عملها من خالل اجلامعة ،التي �شملت حما�ضرات
ومناق�شات وتقرير ًا عن التوعية ب�أهمية املياه من خالل الربط
بينها وبني الفقر .وهي تطمح �إىل تو�سيع حملة التوعية
لت�شمل جامعات �أخرى.
لبنان وتحديات النزاهة
يف قطاع املياه
تقول من�سقة م�شروع بناء قدرات النزاهة يف �إدارة قطاع
املياه يف لبنان �سيلفا كراكزيان ،من معهد ع�صام فار�س
لل�سيا�سات العامة وال�ش�ؤون الدولية يف اجلامعة الأمريكية
يف ب�يروت� ،إن امل�شروع انطلق يف �أي��ار (مايو)  2014عرب
درا�سة تقييمية �أجراها فريق البحث يف املعهد لتحديد
التحديات يف قطاع املياه .ومت تنظيم �أربع ور�ش عمل مت
خاللها التوا�صل مع م�ؤ�س�سات حكومية ومنظمات املجتمع
املدين و�ص ّناع القرار يف لبنان .و�أ�سفرت عن �إطالق تقرير
«يف �سبيل احلفاظ على املياه يف لبنان :التقييم الوطني
للمخاطر التي تهدد الإدارة النزيهة للمياه» .وذلك يف �إطار
برنامج «بناء قدرات النزاهة يف �إدارة املياه يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا» ،الذي ينفذه معهد ا�ستوكهومل
الدويل للمياه بدعم من احلكومة ال�سويدية.
تقول كراكزيان« :مت تقييم و�ضع النزاهة يف قطاع املياه
بعد دعوة ر�ؤ�ساء امل�صالح يف الوزارات وممثلني عن التفتي�ش
املركزي وديوان املحا�سبة» .ولفتت �إىل وجود �أربع م�سودات
قوانني يف جمل�س النواب ينبغي ال�ضغط لإقرارها ،تتعلق
بحماية املب ّلغني عن الف�ساد ،و�إعادة �صياغة قانون الإثراء
غري امل�شروع ،وت�شكيل جلنة وطنية ملكافحة الف�ساد ،واحلق
يف الو�صول �إىل املعلومات».
وقـد �أقـرت احلكومـة عـام  2000قانون ًا �أوكل مهمة �إدارة
قطاع املياه �إىل وزارة الطاقة واملياه على امل�ستوى الوطني
و�أربع م�ؤ�س�سات م�ستقلة على امل�ستوى املحلي ،بالإ�ضافة
�إىل امل�صلحة الوطنية لنهر الليطاين .وبد�أ لبنان بالفعل دمج
بع�ض مبادئ النزاهـة يف جمال تخطيط م��وارده� ،ضمن
اال�سرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه وقانون البيئة .ولكن
يبقى املطلوب بعد تنظيم القطاع �إ�صدار مرا�سيم تطبيقية،
وهنا مكمن اخللل.
وتعترب كراكزيان �أن من �أبرز التحديات يف قطاع املياه يف
لبنان الآبار غري القانونية وعدم تعيري اال�ستهالك .تقول:
«لي�س هناك عدادات م�ضبوطة تظهر كمية املياه امل�ستخدمة،
وال مالحقة فعالة للتعديات على العدادات وال�شبكات».
املغرب وتونس :ضبط املخالفات
وتعزيز تكافؤ الفرص
�أف��ادت مديرة وكالة احلو�ض املائي لنهر �سبو يف املغرب
�سمرية احلواط �أن الوكالة ت�ستطيع التدخل يف حال حدوث
اختالالت يف تطبيق القوانني .ف�شرطة املياه مدجمة يف
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

�ضبط احلو�ض ،ويتم حتديد الأ�شخا�ص املخالفني وت�سطري
مذكرات ق�ضائيـة يف حقهم ،وهناك هيئات خمولة للف�صل
يف ال�شكاوى ،مع حمالت ا�ستباقية للتحذير من الر�شوة.
ومن تون�س املجاورة ،عر�ضت املهند�سة ذكرى الهدري
اقرتاح االحتاد التون�سي على وزارة الفالحة واملوارد املائية
وال�صيد البحري تبدليل املنظومة احلاليـة من خالل
�إطالق حوار وطني ،يف غياب تكاف ؤ� الفر�ص بني املـر�أة
والرجل يف املجامع املهنية التون�سية .ويركـز احلوار على
حتقيق امل�ساواة يف الأجور وحت�سني التغطية للمنظومة
االجتماعية للمر�أة.

وباملقارنة مع لبنان ،قطع املغرب �أ�شواط ًا يف جمال
الت�شريعات التي تعزز النزاهة ،خ�صو�ص ًا يف جمال املياه.
وقد �صادق على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
عام  ،2007و�أ�صدر قانون ًا يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة
والوقاية من الر�شوة ،وقانون ًا حول احلق يف احل�صول
على معلومات .ولكن تبقى ق�ضية الآبار الع�شوائية �إحدى
العقبات الرئي�سية.

م�شاركات
يف ور�شة العمل

فلسطين املحتلة :وسائل التواصل
االجتماعي يف مواجهة الفساد
حتدثت النا�شطـة ديانا اخلراز من «منتدى �شارك ال�شبابي»
عن جتربـة فريـدة لتعزيـز مفهوم النزاهـة ومواجهـة
الف�سـاد يف فل�سطني املحتلة ،حيث ي�ضطـر النا�س �إىل
�شراء مياه ال�شفة واال�ستخدام املنزيل من �سلطة االحتالل.
وقد �سعى املنتدى ال�شبابي �إىل �إيجاد طريقة للتوا�صل
مع امل�س�ؤولني من دون و�ساطـة .وبات يف و�سـع �أي �شخ�ص
الـدخـول اىل مـوقع  You Knowوفتح ح�ساب خا�ص له
وتـدوين ال�شكوى املتعلقة ب�أي بلدية .و�ساهم ذلك يف حل
العديد من امل�شاكل يف ال�ضفة الغربية.
وي�ؤكـد مدير الربامج يف معهد ا�ستـوكهـومل للمياه
جيم�س التان على �أهمية �إ�شراك املجتمع املدين للتعاون مع
احلكومـات كي تبني �سيا�سات �أكـرث نزاهـة يف قطـاع املياه،
مع اال�ستثمـار يف بناء القدرات وزي��ادة الـوعي لتحقيق
تنمية من�صفة قوامهـا توفيـر اخلدمات العامة وحتقيق
■
حكـم القانـون.
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عبدالواحد ا�ستيتو (طنجة)
ووريقات
زهرة ب�ساق �أخ�ضر و ُت َو ْيج �أ�صفر ُ
زرقاء متيل �إىل البنف�سجي ،وبارتفاع يبلغ 60
�سنتيمرتاً .تنمو بكثافة على امتداد منطقة «فال فلوري»
و�صو ًال �إىل «بوخالف» يف مدينة طنجة املغربية.
مير �أمامها ع�شرات �آالف العابرين يومياً ،غري مدركني
�أن على بعد خطوات منهم زهـرة �سو�سن مت اختيار ا�سمها
العلمي  Iris tingitanaن�سبة �إىل مدينة طنجة.
يقول الدكتور حممد البقايل� ،أ�ستاذ علم النبات يف
كلية العلوم والتقنيات يف طنجة� ،إن �سو�سن طنجة ينتمي
�إىل ف�صيلة ال�سو�سنيات التي يوجد منها � 210أنواع حول
العامل ،بينها  13نوع ًا يف املغرب ،ينبت  8منها يف �أر�ض
طنجة .وقد ورد ا�سمها وو�صفها للمرة الأوىل يف مو�سوعة
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قصة محزنة
و����ض���ع���ت ع��ل��ى ك��فّ ��ك��م ���س��و���س��ن��ه
ُ

ح����ك����اي����ة زه�������ر ع����ل����ى م���ئ���ذن���ه

ل��ه��ا زُرق�����ة ال��ب��ح��ر م���ن �أل����ف عيد

و�����ص����ف����رة ح�����ب لأل��������ف ���س��ن��ه
ُ

ت�������رى ط���ن���ج���ة يف ت�ل�اوي���ن���ه���ا

ووادي ال���زه���ور ����ش���ذى الأم��ك��ن��ه

إري�������������س ،ن���ع���م ،ق�����ص��ة حم��زن��ه
�
ُ
���ع��� َل���م���ه
ُّ
مت������د ي�������د ًا ن���ح���وك���م ُم ْ

ف���ت���ق���ط���ع���ه���ا �آل����������ة جم���رم���ه

وت���ب���ن���ي ج��������دار ًا ك���ري���ه ال����زواي����ا

ب����أن���ق���ا����ض �أن���ف���ا����س���ه���ا امل��ح��ك��م��ه

وو� ُأد ال����زه����ور ك������و�أد ال��ن�����س��اء

�إذا ���ص��ي��غ يف م�����س��ل��ك ال���ت���و�أم���ه

إري�������������س ،ن���ع���م ،ق�����ص��ة حم��زن��ه
�
ُ
ل��ط��ن��ج�� َة ع�����ش��ق ع���ل���ى م��ذه��ب��ي

ق�����دمي ي��������واري غ�����دي امل��خ��ت��ب��ي

مت������ام ال��ب��ه��اء
ف��ف��ي��ه ال���ري���ا����ض
ُ

وف����ي����ه ال�����زه�����ور ع���ل���ى م��ك��ت��ب��ي

على ال�سو�سن الغ�ض يبكي الفراق

ج����ي����وب �إىل امل��ك�����س��ب
ف��ت�رن����و
ٌ

إري�������������س ،ن���ع���م ،ق�����ص��ة حم��زن��ه
�
ُ
حممد احلافظ الرو�سي� ،شاعر مغربي

متخ�ص�صة بالنباتات الأفريقية عام  ،1852من باحثني
�سوي�سري وفرن�سي.
تتفتح �أوراق �سو�سن طنجة خالل �شهري كانون الثاين
(يناير) و�شباط (فرباير) .ونظر ًا جلمالها يق�صد جتار
الزهور املدينة من �أنحاء املغرب للح�صول عليها وبيعها يف
مدن اململكة ،كما يتم ت�صديرها �إىل بلدان �أوروبية مثل
�إ�سبانيا وفرن�سا.
هي واحدة من �ضحايا زحف الإ�سمنت والتلوث يف
مدينة طنجة .يقول الدكتور �أحمد �أعراب� ،أ�ستاذ علم
الأحياء يف كلية العلوم والتقنيات« :تهمني هذه الزهرة
كـثرياً ،مما دفعني عام � 1999إىل تنظيم يوم درا�سي يف
الكلية حول �سو�سن طنجة ،بعدما الحظت �أن غالبية
�أهل طنجة ال يدركون �أن هذه الزهرة متيز مدينتهم.
فكانت تلك فر�صة للتعريف بقيمتها واملخاطر البيئية
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التي تتهددها» .و�شارك يف تلك الفعالية الفنان �سعيد
العرا�س الذي قام بر�سم لوحات جميلة ل�سو�سن طنجة،
درب جمموعة من التالميذ املوهوبني ر�سم كل منهم
كما َّ
لوحة لهذه الزهرة .وبعد �سنوات ،قام �أعراب ب�إنتاج و�إخراج
فيلم وثائقي عن �سو�سن طنجة ُعر�ض يف ختام مهرجان
خريبكة للفيلم الوثائقي عام .2014
بني  1999و 2016تغري يف مدينة طنجة الكثري ،وكان
ل�سو�سنها ن�صيب �سيئ من هذا التغيري .احتل العمران
والزحف الإ�سمنتي والأ�سفلتي مواطنها �شرب ًا بعد �شرب.
ولفت �أعراب �إىل �أن منطقة  Val Fleuriيف املدينة،
ومعناها الوادي املزهر ،كانت يف املا�ضي القريب غنية
بالأزهار ومق�صـد ًا للمتنزهني« ،لكن للأ�سف مل يبق يف
هذه املنطقـة �إال الإ�سمنت ،ومل يبق من الأزهار
■
�إال �أ�سما�ؤها».
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كتاب الطبيعة

 7صحارى
كانت غابات
تحدث تغيرات كثيرة
يف الطبيعة خالل
آالف السنين ،ومثال
ىلع ذلك صحارى
قاحلة كانت يف ما
مضى جنّات خضراء

الربع اخلايل �أكرب �صحراء رملية
متوا�صلة يف العامل وي�ضم معظم
الثلث اجلنوبي ل�شبه اجلزيرة العربية

كتاب الطبيعة

ظبي نائم يف نق�ش على
�صخرة يف طا�سيلي ناجر،
�أي «�سهل الأنهار» باللغة
الأمازيغية ،يف اجلزء
اجلزائري من ال�صحراء
الكربى على احلدود مع
ليبيا والنيجر .ويقدر �أن
النق�ش يعود �إىل � 10آالف
�سنة على الأكرث ،عندما
كان املناخ املحلي �أقل
جفاف ًا وكانت الأر�ض
�سه ً
ال ع�شبي ًا ال �صحراء

الكثري ميكن �أن يحدث خالل �ألف �سنة ،فكيف
يف �آالف ال�سنني؟ ميكن �أن تتغري مناطق طبيعية
�شا�سعة مبا فيها من حياة وجماد.
بع�ض �أكرب �صحارى العامل متتد �آالف الكيلومرتات،
وتغطي ماليني الكيلومرتات املربعة ،ومن ال�صعب �أن
نتخيل �أنها كانت يف زمن م�ضى غري امتدادات �شا�سعة من
الرمال وال�صخور اجلافة� ،أو حتى من اجلليد.
يقول الكاتب العلمي الأمريكي �شي غونرت�« :أخربين
عن �أي �صحراء �شا�سعة ،ف�أخربك عن م�ساحة كانت تغطيها
كائنات حية يف ما�ض لي�س ببعيد كثرياً» .وهو كتب عن
�سبع �صحارى كانت يف ما م�ضى �سهو ًال وغابات غ�ضة،
داعي ًا الب�شرية �إىل الت�أمل يف وترية �إطالق غازات الدفيئة
وزيادة االحتبا�س احلراري وتغري املناخ ،و�أخذ ِ
العبرَ من
حتول مناطق كانت خ�ضراء �إىل �صحارى .هنا موجز
لكتاباته عن هذه ال�صحارى.
الصحراء الكبرى:
أكبر صحراء حارة يف العالم
تبلغ م�ساحة ال�صحراء الكربى يف �شمال �أفريقيا  9.4ماليني
كيلومرت مربع� ،أي �أكرب من الواليات املتحدة ،وهي �أكرب
�صحراء حارة يف العامل .تغطيها امتدادات الرمال والكثبان
ال�شاهقة ،وتزدان بواحات متباعدة.
هذه ال�صحراء لي�ست بيئة مت�ساحمة� ،إذ ترتفع فيها
درجات احلرارة لتتخطى  60درجة مئوية ،وتهب فيها
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عوا�صف رملية خانقة حتجب ال�سماء .لكنها مل تكن على
هذا النحو دائماً .فقد كانت مكان ًا خ�صب ًا قبل نحو � 6000سنة
و�سعت نطاق ر�ؤيتك �إىل مئات �آالف ال�سنني،
فقط .و�إذا َّ
ف�سوف ترى عبور املنطقة يف فرتات رطوبة وفرتات جفاف،
�أحدثتها تغريات كربى يف املناخ .وقد ترك الب�شر الأوائل
نقو�ش ًا يف كهوف تظهر متا�سيح وزرافات وجوامي�س ،ما
يعني وجود بيئة خ�صبة كانت تكفي لإعالة حيوانات كبرية.
صحراء فيكتوريا:
أين الغابات املطيرة؟
تقع �صحراء فيكتوريا الكربى يف الربع اجلنوبي الغربي
من �أو�سرتاليا ،وهي من املناطق الأقل كثافة �سكانية على
الأر�ض .وقد اتخذ ال�سكان الأ�صليون كثبانها وبراريها
الرملية التي تذروها الرياح موطن ًا لهم قبل �أن ُيبحر
الغربيون �إىل القارة ويحتلوها .ويف خم�سينات و�ستينات
القرن الع�شرين� ،أجلت احلكومة الأو�سرتالية الكثري من
ال�سكان الأ�صليني الباقني وا�ستخدمت املنطقة الختبار
الأ�سلحة النووية.
كانت �أو�سرتاليا �أر�ض ًا جافة ن�سبي ًا خالل املئة �ألف عام
الأخرية �أو نحوها .لكن �إذا عدنا ب�ضعة ماليني من ال�سنني،
لوجدناها خ�صبة خ�ضراء ،تغطيها الغابات املطرية وت�سرح
فيها احليوانات ال�ضخمة� .أما الغابات املطرية يف �أو�سرتاليا
اليوم فهي �أقارب بعيدة لهذه الغابات القدمية ،دفعتها �إىل
�أطراف القارة �صحارى مثل �صحراء فيكتوريا الكربى.
متوز ـ �آب 2016

غابة كيب بريدج املتحجرة يف �صحراء فيكتوريا الكربى يف �أو�سرتاليا

صحراء غوبي :الصقيع رفيق الشتاء
تغطي �صحراء غوبي نحو  1.3مليون كيلومرت مربع من
ال�صني ومنغوليا .وهي ذات طبيعة متنوعة ،لكن جافة
عمـومـ ًا  .وحتـوي ه�ضاب ًا مرتفعة حتاذي �سهوب ًا ع�شبية يف
مو�سم الأمطار متتد �إىل كثبان رملية .وهي �صحراء باردة
تتدنى فيها درجات احلرارة �شتاء �إىل حتت ال�صفر .الهواء
جاف متاماً ،ما يعني وجود القليل من الثلوج ،لكن ال�صقيع
رفيق �شتوي دائم.
لي�س من ال�صعب �إيجاد �أماكن يف �صحراء غوبي كانت
يف ما م�ضى م�ساحات خ�ضراء .ويقدر �أن ال�صحراء هناك
«ت�أكل» مئات الكيلومرتات املربعة من الأرا�ضي الع�شبية
كل �سنة ب�سبب الرعي اجلائر وقطع �أ�شجار الغابات وتغري
املناخِ .
ام�ش �إىل احلدود احلالية لل�صحراء وانظر حولك.
قبل ب�ضع �سنوات لكنت تنظر �إىل حقول ع�شبية بد ًال من
امتدادات قاحلة من الرمال وال�صخور ال�سمراء.
صحراء كاالهاري :حيث كانت بحيرة
متتد �صحراء كاالهاري الأفريقية على م�ساحة � 900ألف
كيلومرت مربع داخل ثالثة بلدان هي بوت�سوانا وناميبيا
وجنوب �أفريقيا .وتعترب �شبه �صحراوية لأن �أمطار ًا مو�سمية
تهطل عليها بانتظام ،موقظة �أع�شاب ًا ونباتات �أخرى كانت
يف �سبات .ولكن عندما تكون جافة فهي ت�شبه �أي �صحراء
مذكورة هنا .وا�سم كاالهاري م�شتق من كلمة حملية تعني
«مكان ًا خلو ًا من املاء» .وقد ترتفع درجات احلرارة فيها �إىل
�أكرث من  43درجة مئوية ،مبعدة �أي غيوم تت�شكل يف ذلك
الهواء اجلاف.
قبل ع�شرات �آالف ال�سنني ،كانت تغطي كاالهاري
بحرية �ضخمة من املياه العذبة تزيد م�ساحتها على � 80ألف
كيلومرت مربع يدعوها العلماء بحرية ماكاديكدي .ومع
توايل القرون ،جفت البحرية ببطء ،لأن الأنهار التي كانت
تتغذى منها �سحبت مياه ًا �أكرث مما كان ي�صب فيها .وقبل
نحو � 10آالف �سنة جفت غالبية البحرية ،وهي حالي ًا جتف
�أكرث ف�أكرث.
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

الصحراء العربية:
أفراس نهر وجواميس؟
متتد ال�صحراء العربية على م�ساحة  2.6مليون كيلومرت
مربع ،معظمها يف ال�سعودية ،وت�ضم �أحد �أكرب جتمعات
الكثبان الرملية املتجاورة يف العامل .وهي من الأماكن
الأقـل تنوعـ ًا بيولوجي ًا على الأر�ض ب�سبب مناخها القا�سي
والأ�ضرار الناجمة عن الأن�شطة الب�شرية من �صيد وتلوث
�صناعي وعمليات ع�سكرية .لكن قبل ب�ضع ع�شرات �آالف
ال�سنني ،كانت حتوي عدد ًا كبري ًا من البحريات ال�ضحلة
التي دعمت حياة جمموعة متنوعة من احليوانات ،مبا فيها
�أفرا�س النهر واجلوامي�س .وقد ر�صدت حتاليل �صور الأقمار
اال�صطناعية والرادار بحريات جوفية حتت �أعماق رمالها.

منغولية حتلب ناقاتها
يف �صحراء غوبي
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كتاب الطبيعة
�أزهار برية تفتحت مع الربيع يف وادي
املوت يف �صحراء موهايف ،كاليفورنيا
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متوز ـ �آب 2016

عائلة من النم�س الأفريقي يف �صحراء كاالهاري

صحراء موهايف:
انحسار األنهار الجليدية
تغطي �صحراء موهايف معظم جنوب والية كاليفورنيا
و�أجزاء من واليات نيفادا ويوتا و�أريزونا .تبلغ م�ساحتها نحو
� 125ألف كيلومرت مربع ،وهذه م�ساحة �صغرية مقارنة مع
ال�صحارى الأخرى الواردة هنا .وهي �صحراء حارة وباردة
معاً ،وفق الوقت من ال�سنة ،وترتاوح احلرارة فيها بني 18
درجة حتت ال�صفر �شتاء و 54درجة مئوية �صيفاً.
قبل نحو � 10آالف �سنة ،مع انتهاء الع�صر اجلليدي
الأخري وذوبان جليده ،كانت موهايف مكان ًا كثري املياه.
ومتيزت بالبحريات واجلداول التي غذتها �أنهار جليدية
منح�سرة وعززها مناخ �أكرث رطوبة.
القارة القطبية الجنوبية:
صحراء الجليد
نن�سى غالب ًا �أن القارة القطبية اجلنوبية (�أنتارتيكا) هي
�صحراء� ،إذ ت�ستقبـل �أقـل من � 20سنتيمرت ًا من املت�ساقطات
كل �سنة .وهي �صحراء باردة موح�شة ت�سودها الظلمة
طوال ن�صف ال�سنة .لكنها كانت يف ما م�ضى �أر�ض ًا خ�ضراء
وكثيفة بيولوجياً .يف العام  ،1986عرث باحثون من جامعة
والية �أوهايو الأمريكية على �آثار غابة مطرية معتدلة املناخ
يعود تاريخها �إىل نحو ثالثة ماليني عام.
واذا عدنا �إىل الوراء �أكرث ملالحظة االجنراف القاري،
لوجدناها تتمتع مبزايا موقع �أبعد �إىل ال�شمال ،يزحف
ببطء نحو مكانه احلايل الذي يعانق القطب اجلنوبي■ .
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

طيور البطريق على جليد القارة القطبية اجلنوبية
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 7خطوات يف دليل عملي
لبدء تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

كيف نحقق
 17هدفًا
قبل 2030؟
بطل العامل يف الغو�ص احلر ,الإيطايل
�أمربتو بليزاري يرفع علم ًا ميثل
ً
الهدف « 14احلياة حتت املاء» دعما لأهداف
الأمم املتحدة العاملية للتنمية امل�ستدامة

Enric Sala

يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

يف �أي��ل��ول (�سبتمرب)  ،2015خ�لال قمة الأمم
أقر  193بلد ًا جدول
املتحدة للتنمية امل�ستدامةّ � ،
�أعمال طموح ًا ي�شمل  17هدف ًا عاملي ًا للتنمية امل�ستدامة� ،سعي ًا
�إىل الق�ضاء على الفقر وتعزيز الرخاء وحماية البيئة بحلول
�سنة  .2030ويف  1كانون الثاين (يناير)  2016دخلت «�أهداف
التنمية امل�ستدامة» هذه حيز التنفيذ ،لتحل مكان «الأهداف
الإمنائية للألفية» الثمانية التي انتهت مدتها عام  .2015فهل
�سيكون العامل قادر ًا على االلتزام بالقرارات التي اتخذها؟
يف غ�ضون ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املقبلة ،حت�شد بلدان
العامل اجلهود ملكافحة الفقر وعدم امل�ساواة والت�صدي لتغري
املناخ .وفيما رك��زت �أه��داف الألفية على ثمانية جماالت
تتعلق بتحديات الفقر والتنمية احل�ضرية ،وانطبقت فقط
على البلدان النامية ،تت�ضمن الأهداف اجلديدة  17جما ًال مع
تركيز قوي على اال�ستدامة وتغري املناخ ،وهي عاملية ت�شمل
جميع البلدان.
ووفق مفاهيم الأهداف اجلديدة ،ال ميكن اجتثاث الفقر
�إال بتكامل اجلهود مع ا�سرتاتيجيات حتفز النمو االقت�صادي
وت�ستهدف يف الوقت نف�سه نطاق ًا وا�سع ًا من االحتياجات
االجتماعية ،التي ت�شمل التعليم وال�صحة واخلدمات� ،إ�ضافة
�إىل الت�صدي لتغري املناخ وحماية البيئة .وقد ركزت قمة تغري
املناخ يف باري�س عام  2015على �أن التنفيذ الناجح لأهداف
التنمية امل�ستدامة هو الإطار الأف�ضل ملواجهة حتدي التغري
املناخي .وعلى جميع احلكومات الآن �إن�شاء هيكلة وطنية
لتحقيق الأهداف ال�سبعة ع�شر.
كيف يخطط العامل للوفاء بالتزاماته التنموية و�سط
التحديات املقبلة؟ �أ�صدرت «�شبكة حلول التنمية امل�ستدامة»
التابعة للأمم املتحدة دلي ًال مل�ساعدة اجلهات املعنية على البدء
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يف تنفيذ �أهدافها .ويف ما ي�أتي �سبع خطوات ميكن اعتمادها
لإجن��اح �أه��داف التنمية امل�ستدامة يف �أي مدينة �أو بلد �أو
منطقة �أو قطاع:
 .1اعرف موقعك
قبل �أن تتخذ البلدان �أو القطاعات �أو املناطق �أو املدن قرار ًا
ب�ش�أن م�سار للعمل ،عليها �أن تلقي نظرة على و�ضعها احلايل.
�إن �إلقاء نظرة �أولية على م�ؤ�شرات متنوعة ي�ساعد يف ك�شف
الأهداف غري املر�صودة �أو املتخلفة كثرياً .ومن �ش�أن �إعطاء
الأولوية لهذه الأهداف املهملة �أن ي�ضمن دفع �أهداف التنمية
امل�ستدامة الأخرى ،التي هي مرتابطة� ،إىل الأمام معاً.
 .2ضع خطة طويلة األجل
التفكري على مدى  15عام ًا ي�ساعد جميع اجلهات املعنية يف
معرفة ما ميكنها حتقيقه و�أين ميكنها امل�ساهمة يف �أهداف
التنمية امل�ستدامة .والتخطيط الطويل الأجل ي�ساعد �أي�ض ًا يف
التغلب على التقلبات التي ترافق تغيري ال�سيا�سات والدورات
االنتخابية.

Unicef Jordan/Badran

طفل يف خميم الزعرتي
لالجئني يف الأردن يرفع
علم ًا ميثل الهدف ال�ساد�س
يف �أهداف الأمم املتحدة
العاملية للتنمية امل�ستدامة:
«مياه نظيفة ونظافة �صحية»

ور النجاح
 .3تص َّ
تو�صي �شبكة حلول التنمية امل�ستدامة مبا تدعوه «التنب�ؤ
العك�سي» عند و�ضع �أهداف طويلة الأجل .هذا يعني ت�صور
م�ستقبل مرغوب فيه ،ومن ثم العمل «خلفياً» انطالق ًا من
ذلك امل�ستقبل لتخطيط كيفية حتقيقه.
 .4جنِّد شركاء ىلع جميع املستويات
احلكومات الوطنية التي وقعت على �أهداف التنمية امل�ستدامة
م�س�ؤولة يف النهاية عن �إجناحها .لكن هذه الأه��داف هي
�شبكة معقدة ومرتابطة حتتاج �إىل مقاربة من جميع الزوايا.

منظمة Afroreggae
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Cristina Granato

ترفع علم ًا ميثل الهدف 10
«احلد من �أوجه عدم امل�ساواة»
يف �أحد �أحياء ريو دي جانريو
الفقرية يف الربازيل

متوز ـ �آب 2016

ال فقر

ال جوع

�صحة جيدة
ورفاه

تعليم جيد

م�ساواة بني
اجلن�سني

مياه نظيفة
ونظافة �صحية

طاقة متجددة
ب�أ�سعار معقولة

عمل الئق
ومنو اقت�صادي

�صناعة وابتكار
وبنى حتتية

احل ّد من �أوجه
عدم امل�ساواة

مدن وجمتمعات
م�ستدامة

ا�ستهالك
و�إنتاج م�س�ؤوالن

عمل
مناخي

احلياة
حتت املاء

احلياة
على ال ّرب

�سالم وعدل
وم�ؤ�س�سات قوية

�شراكات
لتحقيق الأهداف

ويحتاج حتقيقها �إىل جهود جميع اجلهات املعنية ،يف
�أعلى الهرم و�أ�سفله ،ويف القطاعني العام واخلا�ص ،وعلى
ال�صعيدين العاملي واملحلي .ولأن تنفيذ هذه الأهداف العاملية
يبد�أ على امل�ستوى املحلي ،فقد �صرحت الأمينة التنفيذية
ل�صندوق الأمم املتحدة للم�شاريع الإنتاجية جوديث كارل ب�أن
«املجتمعات واالقت�صادات لي�ست قادرة على التحول وال على
تلبية �أهداف التنمية امل�ستدامة من دون ا�ستغالل القدرات
الن�سبية للحكومات �أو ال�سلطات املحلية».

 .6دبّر التمويل
ت�شري تقديرات �إىل �أن تلبية �أهداف التنمية امل�ستدامة �ستكلف
نحو ثالثة تريليونات دوالر .وقد كانت ح�صيلة قمة الأمم
املتحدة لتمويل التنمية يف متوز (يوليو)  2015خميبة لآمال
الكثريين ب�ش�أن التمويل املتوقع .لذلك على البلدان واملناطق
واملدن النظر يف اخليارات املتوافرة لتحويل املوارد احلكومية
�أو حت�سني كفاءة ا�ستخدامها ،وال�سعي �إىل التعاون والتكامل
مع م�صادر التمويل اخلا�صة ،واحل�صول عند احلاجة على
متويل من م�ؤ�س�سات دولية �إذا كان متاحاً.
 .7تتبع التقدم الذي تحرزه
لكي تنجح البلدان حيث تعرثت يف �أهداف التنمية ال�سابقة،
عليها جتميع بيانات حديثة وعالية اجلودة و�إعداد تقارير
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

Yuan Tao and Yan Lu

 .5استخدم التكنولوجيا
التقدم التكنولوجي يجعل تبادل البيانات �أ�سهل من �أي
وقت م�ضى .وي�ساهم و�ضع الأهداف ومتابعتها وا�ستك�شاف
القرارات اال�ستثمارية يف �إبقاء �أهداف التنمية امل�ستدامة على
امل�سار ال�صحيح ،كما ي�ساعد احلكومات على تقدمي اخلدمات
وت�أمني التوا�صل بني القطاعات احلكومية بفاعلية �أكرب.
ملراقبة تقدم الأهداف اجلديدة .وت�ساعد امل�ؤ�شرات الوا�ضحة
اجلهات املعنية يف تطوير اال�سرتاتيجيات وحتديد الأماكن
التي ت�شتد فيها احلاجة �إىل املوارد .ول�ضمان عدالة التقدم،
ينبغي جمع البيانات بحيث ت�شمل اجلميع ،من ذكور و�إناث
وفئات عمرية ومناطق ح�ضرية وريفية وغري ذلك.
الغاية الكربى لأه��داف التنمية امل�ستدامة هي توفري
�إطار عمل للحكومات واجلهات املانحة واجلماعات الداعمة
واملجتمع املدين للتحول �إىل عامل «ال ي�ستثنى فيه �أحد» .وهي
تقدم اجتاه ًا موحد ًا للم�ستقبل ،ولها ميزة البناء على الأهداف
العاملية ال�سابقة وت�سليط ال�ضوء على �أوجه التفاعل والتكامل
بني خمتلف القطاعات واجلهات املعنية .لكن النجاح مرهون
■
بتف�سري هذه الأهداف وتنفيذها.

تو�أما الباندا العمالقان
«كي�شاو» و«كي�شي»
يتفح�صان علم ًا ميثل الهدف 7
«طاقة نظيفة ب�أ�سعار معقولة»
يف قاعدة ت�شنغدو لبحوث
الباندا العمالقة يف ال�صني
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الطاقة املتجددة
تركب القطار السريع

لتنزيل التقرير:
www.ren21.net/gsr
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تندفع دول العامل بحما�سة يف م�شاريع الطاقة
املتجددة ،حتى بلغت اال�ستثمارات فيها رقم ًا
قيا�سي ًا جديد ًا هو  286بليون دوالر خالل العام .2015
ويك�شف تقرير «الو�ضع العاملي مل�صادر الطاقة املتجددة
 ،»2016الذي �أ�صدرته �شبكة �سيا�سات الطاقة املتجددة
 REN21يف حزيران (يونيو)� ،أن العام املا�ضي كان قيا�سي ًا
يف �إن�شاء حمطات الطاقة املتجددة ،و�شهد هذا القطاع �أي�ض ًا
�أكرب ن�سبة منو على الإطالق خالل عام  2015ب�إ�ضافة نحو
 147جيغاواط من الكهرباء املولدة من م�صادر متجددة.
حتققت هذه النتائج نتيجة عدة عوامل ،يف مقدمتها
�أن م�صادر الطاقة املتجددة باتت مناف�سة للوقود الأحفوري
يف بلدان كثرية .كما توا�صل احلكومات �أداء دور رئي�سي
يف دفع عجلة منو قطاع الكهرباء املتجددة ،خ�صو�ص ًا من
طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية .ويف مطلع  ،2016كانت
 173دولة حددت �أهدافها امل�ستقبلية حل�صة الطاقة املتجددة

بلدة الطاقة احليوية :يتم تخمري النفايات
الع�ضوية املنزلية وروث املوا�شي والأع�شاب
داخل من�ش�أة لإنتاج الغاز احليوي (بيوغاز)
يف بلدة يوندي الأملانية التي ي�سكنها 800
ن�سمة .وي�ستخدم البيوغاز وقود ًا ملحطة حملية
تولد الكهرباء واحلرارة .فتغذي الكهرباء
ال�شبكة العامة ،وتوزع احلرارة يف �أنابيب
توفر التدفئة للمنازل .ويقدر �أن كل عائلة
م�شاركة يف امل�شروع توفر �أكرث من
 800دوالر �سنوي ًا من فاتورة الطاقة

يف مزيجها الطاقوي ،يف حني و�ضعت  146دولة �سيا�سات
يف هذا ال�ش�أن .ويتبنى عدد متزايد من املدن واملجتمعات
وال�شركات حركة « %100طاقة متجددة» ،م�ؤدية دور ًا
حيوي ًا يف دفع عجلة التحول العاملي يف جمال الطاقة.
حت�سن فر�ص احل�صول
وت�شمل عوامل النمو �أي�ض ًا
ّ
على التمويل ،والقلق على �أمن الطاقة والبيئة ،والطلب
املتزايد على خدمات الطاقة احلديثة يف البلدان النامية
واالقت�صادات النا�شئة.
وقالت كري�ستني لين�س الأمينة التنفيذية ل�شبكة
� REN21إن «ما يجعل هذه النتائج مميزة �أنها حتققت يف
وقت كانت �أ�سعار الوقود الأحفوري يف �أدنى م�ستوياتها
التاريخية وكانت م�صادر الطاقة املتجددة ال تلقى دعم ًا
حكومي ًا من�صفاً .ففي مقابل �إنفاق دوالر واحد لتعزيز
م�صادر الطاقة املتجددة ،يتم �إنفاق نحو �أربعة دوالرات
لإبقاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري».
متوز ـ �آب 2016

حصة الطاقة املتجددة يف اإلنتاج العاملي للكهرباء (تقديرات نهاية )2015
كهرباء من م�صادر غري متجددة
%76.3

طاقة مائية
%16.6

كهرباء متجددة
%23.7

طاقة رياح

%3.7

طاقة حيوية

%2.0

طاقة
�شم�سية كهر�ضوئية

%1.2

طاقة حرارة جوف الأر�ض %0.4
وطاقة �شم�سية مركزة
وطاقة املحيطات
امل�صدر :تقرير REN21

واال�ستثمارات القيا�سية التي حلظها التقرير للعام املا�ضي
ال تت�ضمن حمطات الطاقة الكهرمائية الكبرية التي تتجاوز
 50ميغاواط ،وال التدفئة والتربيد بالطاقة املتجددة ،التي لو
�أ�ضيفت لتجاوز �إجمايل اال�ستثمارات الرقم املذكور بكثري.
وقد ا�ست�أثرت ال�صني ب�أكرث من ثلث الإجمايل العاملي ،ما
جعل البلدان النامية تتجاوز البلدان املتقدمة للمرة الأوىل
من حيث �إجمايل اال�ستثمارات يف الطاقة املتجددة.
عربياً ،احتلت املغرب املرتبة الأوىل عاملي ًا يف ا�ستثمارات
الكهرباء ال�شم�سية احلرارية املركزة ( )CSPواملرتبة الرابعة
يف قدرات توليدها .وجاءت موريتانيا �أوىل ،واملغرب رابعة،
من حيث اال�ستثمار يف الكهرباء والوقود املتجددين لكل
وحدة من الناجت املحلي الإجمايل.
وترافقت زيادة اال�ستثمارات مع ارتفاع م�ستوى التقدم
التكنولوجي وخف�ض الكلفة وتوفري فر�ص العمل .وهناك
اليوم نحو  8.1مليون �شخ�ص يعملون يف قطاع الطاقة
املتجددة ،يف منو مطرد يتناق�ض مع �إحباطات �أ�سواق
العمل يف قطاع الطاقة الأو�سع.
يعر�ض تقرير «الو�ضع العاملي مل�صادر الطاقة املتجددة
 »2016التطورات واالجتاهات حتى نهاية عام  ،2015وكذلك
االجتاهات املتاحة منذ �أوائل  .2016وهذا يعني �أن نتائجه ال
ت�شمل العمل املت�سارع للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بعد
اتفاق باري�س املناخي يف كانون الأول (دي�سمرب) املا�ضي.
ويف حني كانت االجتاهات �إيجابية ب�شكل عام ،ي�سلط
التقرير ال�ضوء على حتديات تتعني معاجلتها �إذا ما �أرادت
احلكومات الوفاء بالتزاماتها لتحقيق التحول العاملي عن
الوقود الأحفوري .وت�شمل هذه التحديات :حتقيق الدمج
الفعال للم�صادر املتجددة يف ال�شبكة العامة ،اعتماد
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

«الو�ضع العاملي مل�صادر الطاقة املتجددة »2016

في مقابل إنفاق دوالر واحد لدعم مصادر الطاقة
المتجددة ،تنفق الحكومات أربعة دوالرات لدعم
االعتماد على الوقود األحفوري
كريستين لينس ،األمينة التنفيذية لشبكة REN21

�سيا�سات متخ�ص�صة ومعاجلة م�شاكل عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،العوائق التنظيمية ،القيود املالية .و�إىل ذلك،
ما زالت ال�سيا�سات ال تركز ب�شكل واف على زيادة م�شاركة
امل�صادر املتجددة يف قطاع النقل وقطاع التدفئة والتربيد ،ما
يجعـل التقدم بطيئ ًا يف هذين القطاعني.
تعليق ًا على هذه النتائج ،قال �آرثورز زيفرو�س رئي�س
�شبكـة « :REN21لقد انطلـق قطـار الطاقـة املتجـددة،
لكنه ما زال يتحرك على بنية حتتية من القرن الع�شرين،
تهيمن عليها نظم عفـا عليها الزمن لإنتاج الأحمال
الرئي�سية بالوقود الأحفوري والطاقة النووية» .ور�أى
�أن ت�سريع عملية االنتقال �إىل م�ستقبل �أكرث �صحة و�أمن ًا
و�أ�سلم مناخ ًا يقت�ضي «بناء ما ي�شابه �شبكة قطارات حديثة
فائقة ال�سرعة� ،أي نظام �أكرث ذكاء ومرونة للإفادة الق�صوى
من م�صادر الطاقة املتجددة وتعزيز الإنتاج الالمركزي
■
للمجتمعات املحلية».
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حوادث متكررة يف محطتين نوويتين قديمتين

مفاعالت بلجيكا
تقلق جيرانها
حمطة تيهاجن للطاقة النووية
قريبة من مدينة لييج البلجيكية
وما�سرتخت الهولندية
و�آخن الأملانية (�أف ب)
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متوز ـ �آب 2016

شقوق يف أوعية الضغط
وحريق يف نظام اإلمداد

الكهربائي وتسرب زيت ،حوادث
شهدتها محطتان نوويتان

إلنتاج الكهرباء يف بلجيكا

تثير مخاوف يف هولندا وأملانيا
ولوكسمبور من وقوع حوادث

أخطر يف املستقبل

ال�شالن كارمي�شال (نيونامين ،هولندا)
ما �إن تنبعث �أبخرة بي�ضاء كثيفة من برجي
التربيد يف حمطة دوي��ل للطاقة النووية يف
بلجيكا ،حتى يتملك التوتر �أهايل بلدة نيونامني احلدودية
يف هولندا .وي�شاطرهم القلق �أنا�س كثريون يف هولندا
و�أملانيا ولوك�سمبور املجاورة ،ب�ش�أن �سالمة املفاعالت ال�سبعة
املتقادمة يف حمطتي دويل وتيهاجن النوويتني يف بلجيكا.
قال فيليب فان فلريبرغ م�شري ًا �إىل حمطة دويل التي
تطل على متجره يف بلدة نيونامني�« :أنا �سعيد للتحرك
احلا�صل يف هولندا و�أملانيا ولوك�سمبور ،لأن امل�س�ؤولني
هناك ال ي�صغون �إليك �أو �إيل» .و�أب��دى تخوفه من قرار
احلكومة البلجيكية يف كانون الأول (دي�سمرب)  2015متديد
خدمة املفاعلني «دويل  »1و«دويل  ،»2اللذين م�ضى على
ت�شغيلهما  40عاماً ،حتى �سنة  2025مبوجب خطة للحفاظ

AFP

يوليو ـ �أغ�سط�س 2016
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حمطة دويل للطاقة النووية
يف بلجيكا تطل على
هولندا ،ويعي�ش  9ماليني
ن�سمة �ضمن م�سافة 75
كيلومرت ًا منها

على الوظائف واال�ستثمار يف التحول �إىل طاقة �أنظف،
م�ضيفاً�« :أنا خائف لأنهما قدميان جداً».
سلسلة حوادث
�أثارت هاتان املحطتان النوويتان خماوف جريان بلجيكا،
بعد ح�صول عدة حوادث راوحت من ت�سربات �إىل �شقوق �إىل
حادث تخريبي.
ُ
وكان املفاعل «دويل  ،»1وهو الأقدم يف البالد� ،أقفل يف
�شباط (فرباير)  2015مبوجب قانون يدعو �إىل التخل�ص
التدريجي من الطاقة النووية يف بلجيكا .لكن احلكومة
�أع��ادت ت�شغيله مبوجب خطة التمديد .وبعد ثالثة �أيام
�أقفلت املحطة التي تبعد نحو  15كيلومرت ًا عن مدينة �أنتويرب
ال�ساحلية ب�سبب عطل يف مولد كهربائي ،ثم �أعيد ت�شغيلها.
ويف ك��ان��ون الأول (دي�سمرب) � 2015أعلنت �شركة
«�إلكرتابيل» امل�شغلة للمحطتني �أنها �أعادت ت�شغيل مفاعل
يف حمطة تيهاجن ،بعد �أيام قليلة على �إغالقه �إثر حريق يف
نظام الإمداد الكهربائي.
و�أدى اكت�شاف �شقوق �صغرية ع��ام  2012يف �أوعية
ال�ضغط يف املفاعلني «دويل  »3و«تيهاجن � »2إىل �إغالقهما
لفرتة طويلة ،و�أعيد ت�شغيلهما يف نهاية  ،2015ومل يلبث �أن
�أقفل �أحدهما جمدد ًا لب�ضعة �أيام بعد ت�سرب مائي.
كذلك �أغلق املفاعل «دوي��ل  »4ب�شكل عاجل يف �آب
(�أغ�سط�س)  ،2014بعد حادث غام�ض يف قاعة التوربينات
�أدى �إىل ت�سرب � 65ألف ليرت من زيت التزليق .ومل ي�ستبعد
حمققون بلجيكيون �أن يكون الت�سرب ناجم ًا عن عمل
�إرهاربي �أو انتقامي.
تحرك أملاني
يف كانون الثاين (يناير) � 2016أر�سلت وزيرة البيئة الأملانية
باربرا هندريك�س جمموعة �أ�سئلة متعلقة بال�سالمة �إىل
الوكالة البلجيكية للرقابة النووية ،التي �أكدت �أن جميع
املفاعالت م�أمونة .و�أعلنت الوكالة و�شركة «�إلكرتابيل» �أن
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جميع امل�شاكل التي ح�صلت م�ؤخر ًا كانت يف الأج��زاء غري
النووية من املفاعالت ،وال خطر من «القلب» النووي على
رغم ال�شقوق ال�صغرية.
وجواب ًا عن �س�ؤال ب�ش�أن ال�شقوق ،قالت فلورن�س كوبينول
الناطقة با�سم «�إلكرتابيل»« :ا�ست�أنفنا اخلدمة بعد تدقيق
�أجرته م�ؤ�س�سة �أبحاث �أمريكية دولية �ضمنت ال�سالمة
الهيكلية لأوعية ال�ضغط».
لكن �إل��وا غلوريو ،امل�س�ؤول عن حملة «غرينبي�س»
املناه�ضة للطاقة النووية يف بلجيكا ،ي�صر على �أن ال�شقوق
ال�صغرية يف �أوعيـة ال�ضغط يف املفاعلني «دوي��ل »3
و«تيهاجن  »2هي مدعاة قلق ،لأن هذه الأوعية هي من
الأجزاء الأكرث ه�شا�شة يف املحطة النووية .وحذر من �أنه «�إذا
تعطل وعاء ال�ضغط يف املفاعل ف�سوف ن�شهد حادث ًا من نوع
ت�شرينوبيل وفوكو�شيما».
يف �آذار (مار�س)  ،2011ت�سبب زلزال وت�سونامي �ضربا
اليابان ب�أعطال يف حمطة فوكو�شيما جنم عنها �أ�سو�أ كارثة
نووية يف العامل منذ كارثة ت�شرينوبيل يف �أوكرانيا قبل 25
عاماً .وقد دفع هذا احلادث �أملانيا �إىل اتخاد قرار بالتخل�ص
تدريجي ًا من حمطاتها النووية .وحذر غلوريو من �أن �أي
كارثة نووية يف بلجيكا �ستكون �أ�سو�أ كثري ًا مما حدث يف
فوكو�شيما �أو ت�شرينوبيل ،لأن حمطتيها تقعان قرب مناطق
مكتظة بال�سكان .فثمة  9ماليني ن�سمة يعي�شون �ضمن
م�سافة  75كيلومرت ًا من حمطة دويل .كما �أن حمطة تيهاجن
تبعد  20كيلومرت ًا عن مدينة لييج البلجيكية ،و 40كيلومرت ًا
عن مدينة ما�سرتخت الهولندية ،و 60كيلومرت ًا عن مدينة
�آخن الأملانية ،وقد �أوكلت ال�سلطات يف ما�سرتخت و�آخن
�إىل حمامني النظر يف �إمكانية اتخاذ �إجراءات قانونية �ضد
بلجيكا ل�ضمان �سالمة املحطتني �أو �إجبارها على �إقفالهما.
لكن كوبينول زعمت �أن االنتقادات املوجهة �إىل بلجيكا
«�أخط�أت وجهتها»� ،إذ �إن هولندا مددت خدمة مفاعلها على
احلدود مع بلجيكا حتى �سنة  ،2033يف حني ي�ستمر عمل
■
ت�سعة مفاعالت �أملانية حتى �سنة .2022
متوز ـ �آب 2016

قصة بوتان

سلبي كربونيًا
بلد صغير
ّ
«تلتزم الحكومة بإبقاء  60في المئة على األقل من مساحة بوتان

اإلجمالية تحت غطاء الغابات على الدوام ،للحفاظ على الموارد

الطبيعية للبالد ومنع تدهور النظام البيئي»

املادة  5من دستور مملكة بوتان
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�سياحة بيئية يف براري بوتان

كري�ستين ميت�شل
تقبع مملكة بوتان يف �أح�ضان جبال هماليا
بني جبارين هما ال�صني والهند .لكن هذا البلد
ال�صغري والفقري ،الذي ال يربو عدد �سكانه على � 705آالف
ن�سمة يتمتع مبكانة خا�صة لدى �أن�صار البيئة ،فهو لي�س
فقط بلد ًا حمايد ًا كربونياً ،بل هو �أي�ض ًا خزان للكربون.
بوتان من البلدان القليلة جد ًا على الأر�ض التي ميكنها
التفاخر ب�أنها خ��زان للكربون� ،أي �أن لديها انبعاثات
كربونية «�سلبية» .وهذا يعني �أن غاباتها متت�ص كمية
من ثاين �أوك�سيد الكربون كل �سنة تفوق ما تنفثه م�صانعها
ومركباتها وم�صادر التلوث الأخرى فيها.
وجاء يف تقرير ل�شركة Proudly Carbon Neutral
الربيطانية العاملة يف جمال مقاي�ضة انبعاثات الكربون:
«وفق �أرقام حديثة ،تنفث بوتان نحو  1.5مليون طن من
الكربون �سنوياً ،يف حني متت�ص غاباتها �أكرث من  6ماليني
طن» .وعلى رغم هذه الأرق��ام املذهلة ،تريـد بوتان بذل
املزيد وبناء اقت�صـاد �أخ�ضر م�ستدام .فهي تخطط لبلوغ
يوليو ـ �أغ�سط�س 2016

بع�ض الأهداف البيئية التي ال حتلم بها بلدان �أخرى ،مثل
حتقيق «�صفر انبعاثات �صافية» و«�صفر نفايات» بحلول
�سنة  ،2030و�إنتاج غذاء ع�ضوي  100يف املئة بحلول �سنة
 .2020هذه �أهداف قابلة للتحقيق يف بلد تغطي الغابات 72
يف املئة من م�ساحته ويلزمه الد�ستور ب�أن يبقى على الدوام
مغطى بالأحراج بن�سبة  60يف املئة على الأقل.
كذلك تنعم بوتان بالطاقة املائية التي توفرها الأنهار
املتدفقة .ولو ا�ستغلت ن�صف هذه الطاقة املتوافرة لأمكنها
مقاي�ضة  50مليون طن من ثاين �أوك�سيد الكربون �سنوياً،
�أي نحو الكمية التي ت�ستهلكها مدينة نيويورك يف �سنة.
عام  ،2009تعهدت بوتان بالبقاء حمايدة كربوني ًا على
الدوام .وهي حتر�ص على ا�ستخدام جميع املوارد بعناية
بالغـة ،التزام ًا مببد�أ �أن التنمية يجب �أن ترتافق مع القيم،
و�أن النمو االقت�صادي يجب �أال يقو�ض الثقافة وال البيئة ،و�أن
الفن والهند�سة والطبيعة والغذاء هي «�أ�شياء �صغرية متنح
ال�سعادة» ويجب تكرميها وحمايتها.
ويعتنق معظم �أهل البلد البوذية ،التي تعطي الأ�شجار
�أهمية خا�صة وتعتربها معيل احلياة ورمز طول العمر

احتفل �سكان بوتان
بوالدة ويل العهد
يف �آذار (مار�س) 2016
بزراعة � 108آالف �شجرة
يف �أنحاء البالد

چﷲ 73

«ال�سعادة الوطنية الإجمالية» هي مقيا�س النجاح املعتمد يف بوتان ،بدل الناجت الوطني الإجمايل

�ضمن خمططها لبناء اقت�صاد
�أخ�ضر ،تعتزم بوتان التحول
كلي ًا �إىل الزراعة الع�ضوية
بحلول �سنة 2020
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وال�صحة واجلمال والر�أفة .واحتفاء بوالدة الطفل الأول
للملك خي�سار وامللكة جيت�سون يف �آذار (مار�س) ،2016
زرعت كل �أ�سرة يف بوتان �شجرة� ،أي ما جمموعه � 82ألف
�شجرة على الأقل ،يف حني زرع متطوعون � 26ألف �شجرة
�أخرى يف �أنحاء البالد تيمن ًا بوالدة ويل العهد.
بوتان الفقرية ال تقي�س جناحها على �أ�سا�س ناجتها
الوطني الإجمايل الذي ال يتجاوز بليوين دوالر �سنوياً ،بل
على «ال�سعادة الوطنية الإجمالية» .فهي ال تركز فقط على
امل�ؤ�شرات االقت�صادية ،بل تعطي اجلوانب غري االقت�صادية
للحياة �أهمية مماثلة.
التعليم والطبابة جمانيان يف بوتان .و�أورد موقـع

 Santa Cruz Sentinelالإخباري �أن «م�ؤ�شر ال�سعادة
الوطنية الإجمالية يف بوتان يعطي العامل الطبيعي حـيز ًا
مركزيـ ًا عند �صنع ال�سيا�سات العامة ،وحماية البيئة هي
مبد�أ توجيهي �أ�سا�سي يف د�ستور بوتان».
من املبـادرات احلكوميـة يف بـوتان توفري الكهرباء
جمان ًا للمزارعني الريفيني بحيث يقلعون عن ا�ستعمال
احلطب لطهي الطعام ،والنقل امل�ستدام يف مركبات
كهربائية مدعومة ،وتقدمي م�صابيح  LEDموفرة للطاقة،
وزراع��ة الأ�شجار ،واحلفاظ على املناطق املحمية .وهذه
املناطق الطبيعية مرتابطة بوا�سطة �شبكة «مم��رات
بيولوجية» تمُ كن احليوانات الربية من التجوال بحرية عرب
البالد ،ومينع فيها ال�صيد والتعدين.
ولتنفيذ هذه الربامج ،ت�سعى بوتان �إىل تنفيذ خطة
للم�ساعدات املالية مدتها  15عاماً ،لإر�ساء �آلية متويل
متكن احلكومة يف النهايـة من تدبر جميع النفقات .وهي
تعول يف ذلك على كونها «خزان كربون» ،و�شريكها حالي ًا
ّ
ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة ( ،)WWFوهي قريبة
من بلوغ هدفها.
تخطط بوتان �أي�ض ًا لتقليل اعتمادها على الطاقة املائية
والكهرباء امل�ستوردة يف ال�شتاء ،وتنظر �إىل ال�شم�س والرياح
والكتلة احليوية كم�صادر طاقة بديلة .وعقدت احلكومة
م�ؤخر ًا �شراكة مع �شركة «ني�سان» لتزويد البالد ب�آالف
ال�سيارات الكهربائية.
بـوتان بلد يت�أثـر بتغيـر املنـاخ ،لكنه يكافـح ليبقى
حمـايد ًا كربوني ًا يف ع��امل م��ا زال غالب ًا يعترب النمو
■
االقت�صـادي �أهم من البيئة.
متوز ـ �آب 2016

سوق البيئة

مجسم عمالق لطائرة  A380يف لندن يحمل شعار الحملة

جم�سم الطائرة على الدوّ ار
امل�ؤدي �إىل مطار هيرثو

طيران اإلمارات تكافح التجارة غير املشروعة باألحياء البرية
عززت «طريان الإم��ارات» جهودها لرفع الوعي
ب�أخطار التجارة غري امل�شروعة يف الأحياء الربية،
التي باتت تهدد بانقرا�ض �أع��داد متنامية من
الأنواع احلية على الأر�ض .فقد ك�شفت النقاب عن
طائرتها اخلام�سة من طراز «�إيربا�ص» A380
التي مت و�ضع مل�صق �ضخم على هيكلها اخلارجي
دعم ًا لتحالف ( United for Wildlifeمتّحدون
من �أج��ل احلياة الربية) ال��ذي ي�ضم �سبعة من
�أكرب املنظمات املتخ�ص�صة باحلفاظ على البيئة
والطبيعة يف العامل� ،إىل جانب امل�ؤ�س�سة امللكية
اخلريية لدوق ودوقة كامربيدج والأمري هاري.
وخالف ًا للطائرات الأربع التي حتمل هذا ال�شعار
وتعمل مبحركات نفاثة ،ف���إن ه��ذه الطائرة
جم�سم �إيربا�ص A380
اخلام�سة �أتت على �شكل
َّ
�أقيم يف الدوار الرئي�سي امل�ؤدي �إىل مطار هيرثو
يف لندن .وهو موقع ا�سرتاتيجي يراه بو�ضوح �أكرث
من  16مليون م�سافر �سنوياً ،ف�ض ًال عن عائالتهم
و�أ�صدقائهم ومرافقيهم .ويعد هذا املج�سم �أحد
�أ�ضخم مناذج الطائرات على م�ستوى العامل� ،إذ
يبلغ حجمه ثلث حجم الطائرة احلقيقية ،ويزيد
وزنه على  45طن ًا� ،أي ما يعادل وزن طائرة بوينغ
يوليو� /أغ�سط�س 2016

 737حقيقية.
وقد حر�صت «ط�يران الإم��ارات» طوال الأ�شهر
املا�ضية على نقل ر�سالتها �ضد التجارة غري
امل�شروعة يف الأحياء الربية ومنتجاتها� ،إىل الأجواء
يف �أنحاء العامل .وقامت  4من طائراتها الإيربا�ص
 A380التي حتمل �شعار «يونايتد فور وايلد اليف»
منذ ت�شرين الثاين (نوفمرب) املا�ضي ،بنحو �ألف
رحلة من و�إىل  34مدينة عرب خم�س قارات ،قطعت
خاللها �أكرث من  5ماليني كيلومرت .ف�ساهمت يف
تعزيز الوعي بجهود احلفاظ على الأحياء الربية،
كما �أ�سعدت امل�سافرين العامليني وع�شاق التقاط
ال�صور للطائرات �أثناء �إقالعها وهبوطها ،بف�ضل
املظهر الرائع لهياكلها اخلارجية.
وقد �ساعد االهتمام بهذه الق�ضية ،ون�شر وتبادل
املعلومات ب�ش�أنها ،واملناق�شات التي �أثريت حولها
يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،على ن�شر الوعي
ب�أهمية احلفاظ على الأحياء الربية .وت�ضمن ذلك
ت�شجيع امل�ستهلكني على رف�ض املنتجات امل�صنوعة
من حيوانات مهددة بخطر االنقرا�ض.
وب�صفته ع�ضو ًا يف قوة عمل النقل اخلا�صة مبنظمة
«يونايتد فور وايلد اليف» ،وقع ال�سري تيم كالرك

�أوائ��ل  2016نيابة عن طريان الإم��ارات «�إعالن
ق�صر باكينغهام» الذي يعد نقلة نوعية يف جهود
احلفاظ على الأحياء الربية .ويحدد هذا الإعالن،
الذي و�ضعه ممثلون من �صناعة النقل� ،إجراءات
رئي�سية ملكافحة تهريب منتجات الأحياء الربية،
وذلك بالتغلب على نقاط ال�ضعف يف �صناعة النقل
ومنظومة اجلمارك التي ي�ستغلها املجرمون .وجاء
الإعالن ثمرة � 12شهر ًا من االجتماعات التي عقدت
يف لندن وجنيف ودبي ،و�آالف �ساعات العمل من
خرباء وقانونيني ومتخ�ص�صني يف ق�ضايا احلفاظ
على البيئة وخرباء النقل واجلمارك.
وتتعاون «طريان الإم��ارات» مع منظمات دولية
لتدريب موظفي اخلدمات الأر�ضية وال�شحن
لديها وجتهيزهم الكت�شاف منتجات التجارة
غري امل�شروعة بالأحياء الربية �أثناء عبورها يف
املطارات .ولأنه غالب ًا ما يتم تزييف امل�ستندات
الالزمة لنقل بع�ض هذه املنتجات ،فقد اتخذت
«ط�يران الإم����ارات» �أي�ض ًا ق���رار ًا مبنع �شحن
الطرائد� ،أي احليوانات التي يتم �صيدها يف
مناف�سات وم�سابقات.
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عالم العلوم
تحويل ثاني أوكسيد الكربون
إلى صخور لتخزينه تحت األرض

جنح علماء يف �أي�سلندا بتخزين غاز ثاين �أوك�سيد
الكربون يف �شكل معادن كربوناتية متحجرة يف
ال�صخور البازلتية .وهذه �سابقة قد تتيح تثبيت هذا
الغاز يف باطن الأر�ض بتحويله �إىل حالة �صلبة،
كو�سيلة فعالة للحد من تركيزاته يف الغالف
اجلوي وبالتايل احلد من االحتبا�س احلراري.
ب��د�أ امل�شروع البحثي منذ �أرب��ع �سنوات مبوافقة
ال�سلطات الأي�سلندية .وبينت نتائجه �أن ال�صخور
البازلتية ق��ادرة على ا�ستيعاب  95يف املئة من
غاز ثاين �أوك�سيد الكربون الذي �ضخ يف �إحدى
الآب��ار العميقة ،وحتويله �إىل كربونات يف �أقل
من �سنتني .ويقوم امل�شروع كل �سنة بحقن 5000
طن من ثاين �أوك�سيد الكربون يف باطن الأر�ض،
وجناحه ميكن �أن يو�سع �آفاق العمل.

شرطة السير ضحايا الضجيج

القرحة واخ��ت�لال وظيفة الأم��ع��اء وتوتر
الع�ضالت و�سرعة نب�ض القلب وارتفاع
�ضغط الدم وم�ستوى الكول�سرتول وال�سكر
والأدري��ن��ال�ين ،ف�ض ًال عن ا�ضطرابات يف
ال�سمع ،هي م�شاكل �صحية ميكن �أن حتدث
لأي �شخ�ص يتعر�ض لل�ضجيج.
وقد �أكدت درا�سة هندية �أن �شرطيي ال�سري هم
الأكرث تعر�ض ًا جلميع هذه احلاالت .فالأوعية
الدموية التي تغذي الدماغ تت�سع يف ظروف

ال�ضجيج ،وهذا ي�سبب �صداع ًا عند التعر�ض
الق�صري املدى .لكن �شرطيي ال�سري يعي�شون
يف ال�ضجيج خ�لال ج��زء كبري من اليوم،
فيقعون فري�سة الإجهاد الذي ي�سبب هذه
املر�ضية.
امل�شاكل
ّ
كذلك �أظهرت الدرا�سة ،التي �أجريت يف
مدينة الكناو بوالية �أوتار براد�ش� ،أن م�شاكل
ال�سمع ت�ؤثر يف واحد من كل ثالثة من �شرطة
ال�سري ،و�أن  72يف املئة يعانون من الأرق.

صدفة «مطبوعة»  3Dأنقذت سلحفاة محروقة

تكنولوجيا الطباعة الثالثية الأبعاد (� )3Dأعطت
حياة جديدة ل�سلحفاة �أ�صيبت بحروق بالغة.
عرث على ال�سلحفاة ،التي �سميت «فريدي» ،على
طريق يف غابة حمروقة يف الربازيل عام ،2015
وقد دمر احلريق معظم �صدفتها التي حتميها من
املفرت�سات.فعمدتجمموعةمناالخت�صا�صيني
املتطوعني يف �ساو باولو �إىل �صنع �صدفة جديدة
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لها بطريقة الطباعة الثالثية الأب��ع��اد .وت�ضم
املجموعة �أطباء بيطريني وجراح �أ�سنان وم�صمم ًا
متخ�ص�ص ًا بطباعة  3Dيعملون �سوية ال�ستبدال
�أطراف حيوانات مت�ضررة ب�أطراف ا�صطناعية
ت�صنع بهذه الطريقة .وه��م يدعون �أنف�سهم
«املنتقمون للحيوانات» (.)Animal Avengers
ق��ارن م�صمم الطباعة الثالثية الأبعاد �صور ًا

لل�سلحفاة املحروقة ب�صور �سلحفاة �سليمة من
النوع ذات��ه ،ثم ا�ستعمل منذجة كومبيوترية
لت�صميم �صدفة ا�صطناعية بناء على قيا�سات
«فريدي» .و�أحال الت�صميم على جراح الأ�سنان،
الذي ا�ستعمل طابعة �3Dصغرية ل�صنع �صدفة
من �أربع قطع تتداخل وتتكامل مثل �أحجية.
ومت تركيب ال�صدفة على ال�سلحفاة ،وتوىل ر�سام
تلوينها يدوي ًا لتبدو حقيقية .و�أكدت املجموعة �أن
ال�سلحفاة ا�ستعادت حركتها الكاملة .وقد �سبق
�أن ا�ستعمل «املنتقمون» هذه التقنية لطباعة
مناقري جديدة لطائر طوقان و�إوزة وببغاء.
وا�ستفادت حيوانات �أخرى كثرية من تكنولوجيا
الطباعة الثالثية الأبعاد ،مبا يف ذلك الكلب
ال�شهري «ديربي» الذي ولد بقائمتني �أماميتني
م�شوهتني ،ف�صنعت له �شركة متخ�ص�صة
بطباعة  3Dقائمتني ا�صطناعيتني مكّ نتاه من
امل�شي والرك�ض واجللو�س للمرة الأوىل.
متوز� /آب 2016

حاويات نفايات «واي فاي»
بالطاقة الشمسية يف الشارقة

ﻣﺴﺒﺎﺭ »ﻧﺎﺳﺎ« ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﻛﻮﻛﺐ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ
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و�ضعت �شركة «بيئة» حاويات لفرز النفايات
توفر خدمة الإن�ترن��ت «واي ف��اي» بالطاقة
ال�شم�سية ،يف �سوق ال�شنا�صية يف مدينة
ال�شارقة .وذلك �ضمن املرحلة الأوىل من خطة
ت�شمل تزويد مئات احلاويات بخدمة «واي فاي»
يف �أرجاء املدينة.
وقال الرئي�س التنفيذي لل�شركة خالد احلرميل
�إن ال�شارقة باتت ثالث مدينة يف العامل ،بعد لندن
ونيويورك ،توظف هذا النوع من التكنولوجيا
املتقدمة يف جمال حاويات الفرز والتدوير.
احلاويات «الذكية» مزودة ب�أجهزة ا�ست�شعار
لر�صد وقيا�س م�ستوى املواد يف داخلها ،و�إر�سال
�إ���ش��ارات �إىل مركز التحكم يف ال�شركة عند
احلاجة �إىل تفريغها .وتعمل الألواح ال�شم�سية
على �إمداد الطاقة �إىل �آلة �ضغط داخلية ،تكب�س
املواد لتقلي�ص حجمها وزي��ادة قدرة احلاويات
على اال�ستيعاب خم�سة �أ�ضعاف قبل احلاجة �إىل
تفريغها.
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كندا تسمح ببيع السلمون املعدل وراثيًا

وافقت كندا على بيع �صنف معدل وراثي ًا
من �سمك ال�سلمون ،هو الأول ال��ذي ي�سمح
با�ستهالكه يف البالد على �أنه م�أمون .وعرب
نا�شطون كنديون عن خماوفهم ،طالبني
من احلكومة فر�ض و�ضع مل�صقات تعريفية
�إلزامية على الأغذية املعدلة وراثياً ،باعتبار �أنها
قد ت�شكل خماطر للبيئة وال�صحة.
وكانت الواليات املتحدة �سمحت العام املا�ضي
برتبية هذا ال�سلمون يف م��زارع لال�ستهالك
الب�شري ،لكن ذل��ك �شكل مو�ضوع ًا حامي ًا
للجدل .ورفع بيئيون دعاوى على ال�سلطات
يوليو� /أغ�سط�س 2016

ال�صحية الأمريكية يف حماولة لإ�سقاط القرار.
و�أف���ادت وزارة ال�صحة الكندية �أن �سلمون
 AquAdvantageال���ذي ت��ط��وره �شركة
«�أكواباونتي تكنولوجيز» ومقرها يف والية
م�سات�شو�ست�س الأمريكية تبني �أنه م�أمون
ومغذ كطعام وعلف للما�شية مثل ال�سلمون
التقليدي .واعتربت �أن ال �ضرورة ملل�صقات
تعريفية خا�صة لل�سلمون ،نظر ًا �إىل عدم وجود
خماوف على ال�صحة وال�سالمة.
لكن ال�سلمون املعدل وراثي ًا لن ينزل �إىل ال�سوق
قبل � 18شهر ًا �أو �أكرث.

ويتم تطوير هذا ال�سلمون بادخال جينة هورمون
منو من �سلمون املحيط الهادئ يف �سلمون
املحيط الأطل�سي ،الذي ينمو بعد ذلك �أ�سرع من
ال�سلمون التقليدي الذي يربى يف املزارع.
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عالم العلوم
ناسا بحاجة إليك ىلع املريخ!

بد�أت وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) حملة مثرية
حتت عنوان «نا�سا بحاجة �إليك» ،يف حماولة
حلث املغامرين على التقدم �إىل وظيفة جديدة
يبعد مقرها عن الأر�ض نحو  400مليون كيلومرت.
وموقع الوظيفة لي�س �إال املريخ .و�أوردت «نا�سا»
على موقعها الإل��ك�تروين �أنها ت�سعى لإر�سال
الب�شر �إىل هذا الكوكب .وهي ا�ستهدفت خمتلف
القطاعات ،فقد ذكرت �أنها بحاجة �إىل مدر�سني
وم�ساحني وم��زارع�ين ومهند�سني وتقنيني
ليعملوا على املريخ ،الذي يبدو �أنه �سي�ست�ضيف
م�ستوطنات ب�شرية.
وكانت «نا�سا» �أعلنت
العام املا�ضي رغبتها
يف ب���دء ا�ستيطان
ب�شري طويل الأم��د
على �سطح امل��ري��خ،
و�إر�سال �أول جمموعة
متطوعني م��ن غري
عودة �سنة .2021
من جهة �أخرى ،وقعت
«نا�سا» م��ع حكومة
الإم��ارات يف حزيران
(يونيو)  2016اتفاقات
ت��ع��اون يف م�شاريع
ت�ستهدف ا�ستك�شاف
املريخ ،من خالل رحلة «م�سبار الأمل» الإماراتي
املزمع �إطالقه �سنة � ،2020إ�ضافة �إىل رحلة تطلقها
«نا�سا» .وزار مدير «نا�سا» ت�شارلز بولدن مع وفد
مرافق مركز حممد بن را�شد للف�ضاء يف دبي،
حيث اطلع على «م�شروع الإمارات ال�ستك�شاف
املريخ» ،وم�شروع القمر اال�صطناعي «خليفة
�سات» ،و«م�سبار الأمل» الإماراتي الذي �سيكون
�أول م�سبار يدر�س املناخ على كوكب املريخ على
مدار اليوم ويف كل الف�صول.

طاقة رياح بحرية ألميركا بابتكار لبناني

داغر يتحدث �إىل ح�شد يراقب �إنزال منوذج م�صغر للتوربني العائم

�سنة � 2018سي�شهد الأمريكيون ت�شغيل
�أول مزرعة رياح عائمة �ضخمة يف املحيط،
با�ستخدام التوربني الهوائي البحري العائم
 VolturnsUSالذي طوره العامل اللبناين
الدكتور حبيب داغر ،مدير مركز الرتكيبات
وامل��واد املركبة املتطورة يف جامعة والية
ماين.
و�أو�ضح داغر« :لقد فزنا يف م�سابقة بحثية
وطنية كربى ،مبنحة  40مليون دوالر من
وزارة الطاقة الأمريكية لبناء توربينني
عائمني ،كل منهما بقدرة  6ميغاواط وارتفاع
 100مرت وقطر دواريهما  156مرتاً� ،سيطفوان
على م�سافة  23كيلومرت ًا قبالة �ساحل والية
ماين» .و�أ�ضاف« :امل�شروع مثري جد ًا� .إنه
الأول من نوعه يف العامل ،ونحن �أول من
ينفذه».
قبل ثالثة �أعوام ،يف � 31أيار (مايو) ،2013
وق��ف داغ���ر �أم���ام ح�شد على �ضفة نهر
بينوب�سكوت يف والية ماين ،ي�شهدون �إنزال

توربني عائم �إىل املاء .يف تلك ال�ساعة عال
ت�صفيق حار مل�شروع رائد كان الأول من نوعه.
يقول« :الآن �سنبني توربينني �ضخمني
بثمانية �أ�ضعاف حجم التوربني الأول».
يتوقع داغر �أن تقل�ص «تكنولوجيا امل�ستقبل»
كلفة طاقة الرياح البحرية �إىل �أق��ل من 8
�سنتات للكيلوواط �سنة  ،2020و�ستمكّ ن
الواليات املتحدة من �أن «تكون لديها �ضمن
 130كيلومرت ًا من ال�ساحل طاقة رياح كافية
لتغطي حاجاتها �أربعة �أ�ضعاف».
و�إذا كانت االنطالقة ب�ستة ميغاواط �سنة
 2018لكل من الوحدتني ،ف�إن الهدف الذي
يطمح داغر �إىل حتقيقه �سنة  2020هو «بناء
توربينات عائمة �أكرث �ضخامة يتم ا�ستخدامها
يف �أرجاء العامل».
الربوف�سور حبيب داغر ابن بلدة بكفيا يف
كرمه البيت الأبي�ض عام
جبل لبنان .وقد ّ
 2015ك�أحد «�أبطال التغيري» ،ويف ر�صيده
 24براءة اخرتاع و�أكرث من  8قيد الإنتظار.

اختبار هولندي لتنظيف املحيط
من النفايات البالستيكية

طورت م�ؤ�س�سة تنظيف املحيطات  Ocean Clean Upالهولندية
حواجز عائمة جلمع النفايات البال�ستيكية من حميطات العامل .ود�شنت
منوذج ًا �أولي ًا طوله مئة مرت يف بحر ال�شمال الختبار مدى جناحه �أثناء
العوا�صف.
وي�أمل بويان �سالت ،الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة البالغ من العمر 21
عاماً ،ا�ستخدام هذه التكنولوجيا اجلديدة انطالق ًا من �سنة  2020يف
منطقة وا�سعة من �شمال املحيط الهادئ حيث تتجمع ماليني الأطنان
من النفايات البال�ستيكية العائمة.
وقد تلقت امل�ؤ�س�سة ،التي توظف  50مهند�س ًا وباحثاً ،دعم ًا مببلغ
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 1.5مليون يورو ( 1.7مليون دوالر) من احلكومة الهولندية و�شركة
«بو�سكالي�س» للخدمات البحرية ومتربع جمهول ،لبناء النموذج
الأويل .و�سي�سمح النموذج الكامل لتيارات املحيط بدفع النفايات حتى
ي�سهل جمعها ،بد ًال من ا�ستخدام ال�سفن للبحث عنها.
متوز� /آب 2016
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 ماليين شخص سنويًا يف منتصف القرن10 املضادات الحيوية تقتل

 ب�سبب �سوء ا�ستخدام2050 �سنوي ًا بحلول
. ثوان3  مبعدل وفاة كل،امل�ضـادات احلـيويـة
ودعت الدرا�سة التي �أُعدت بطلب من احلكومة
الربيطانية �إىل عقلنة ا�ستخدام امل�ضادات احليوية
.لكي ال يرتاجع تقدم الطب قرون ًا �إىل الوراء
وي�شمل التحذير احليوانات التي حتقن م�ضادات
 ويتناول الإن�سان،حيوية كي ت�سمن ب�سرعة
.حلومها وي�شرب حليبها
79 چﷲ

دعت درا�سة بريطانية حديثة �إىل اتخاذ �إجراءات
عاجلة ملكافحة �سوء ا�ستخدام امل�ضادات احليوية
 حمذرة من �أنها �ستت�سبب بعواقب،)(�أنتيبيوتيك
�صحية كارثية عما قريب يف حال توقفت عن
 فالإكثار من.�إعطاء مفعولها يف ج�سم الإن�سان
ا�ستخدام امل�ضادات احليوية ميكن بع�ض البكترييا
 وقدرت الدرا�سة.من تطوير القدرة على مقاومتها
 ماليني �شخ�ص حول العامل قد ميوتون10 �أن
2016  �أغ�سط�س/يوليو

المكتبة الخضراء
حقائق وأرقام من تقرير «وورلدواتش»

هل يمكن ملدينة أن تكون مستدامة؟
?Can a City Be Sustainable
Worldwatch. 448 pages. Island Press, 2016 ISBN: 978-1610917551

�أخ��ذت  228مدينة ح��ول العامل
زمام املبادرة يف العمل املناخي،
وو���ض��ع��ت �أه��ـ��داف�� ًا لتخفي�ض
غازات الدفيئة التي تنتجها .و�إذ
يبلغ جمموع �سكان ه��ذه املدن
 430مليون ن�سمة ،ف�إن جناحها
يحفز بلدان العـامل على العمل
للوفاء بالتعهدات الوطنية ب�ش�أن
تخفي�ض االنبعاثات وفق اتفاقية
باري�س.
«ه���ل مي��ك��ن مل��دي��ن��ة �أن تكون
م�ستدامة؟» هو عنوان التقرير
الأخ��ي��ر م���ن �سل�سلة «ح��ال��ة
ال��ع��امل» ال��ت��ي ي�صدرها معهد
«وورلدوات�ش» للأبحاث البيئية
واملوارد يف وا�شنطن .وهو يتناول
الدور الريادي الذي ت�ؤديه املدن
و�سكانها يف حتقيق الأه���داف
العاملية ملواجهة تغري املناخ.
يعي�ش يف امل��دن حالي ًا �أك�ثر من
ن�صف �سكان الأر�ض� ،أي نحو 3.7
بليون ن�سمة ،وت�ست�أثر بنحو 70
يف املئة من اال�ستهالك الطاقوي
العاملي وانبعاثات غازات الدفيئة.
و�إذا ا�ستمرت االجتاهات احلالية،
فمن املتوقع �أن تزداد �أعداد �سكان
امل��دن �إىل  6باليني بحلول �سنة
 ،2045وعندئـذ �سيعي�ش فيها
ثلثا �سكان العامل ،و�سيت�ضاعف
ا�ستهالك الطاقة فيها �أك�ثر من
ثالث م��رات بحلول �سنة 2050
باملقارنة مع م�ستويات .2005
ويتزايد ع��دد امل��دن التي تلتزم
بتعهدات مناخية .فقد باتت
«جمموعة الريادة املناخية للمدن
الأربعني» ( )C40 Citiesت�ضم
�أك�ث�ر م��ن  80م��دي��ن��ة .و�أ�صبح
«ميثاق ُعمدات املدن» الذي �أُطلق
يف قمة الأمم املتحدة املناخية عام
� 2014أك�بر حتالف لقادة املدن
يت�صدى لتغري املناخ .وتتعاون
«���ش��ب��ك��ة احل��ك��وم��ات املحلية
لال�ستدامة» ( )ICLEIمع �أكرث

 80چﷲ

من �ألف مدينة حول العامل.
تختلف امل����دن يف انبعاثاتها
ال��ف��ردي��ة .فقد �أط��ل��ق��ت مدينة
روتردام يف هولندا ،مثالً 30 ،طنـ ًا
للفرد من مكافئ ثاين �أوك�سيد
ال��ك��رب��ون ع��ام  ،2005يف حني
�أطلقت باري�س  5.2ط��ن فقط
للفرد.
ي���رى ت��ق��ري��ر وورل��دوات�����ش �أن
«�سيا�سات الطلب ،الناجحة يف
تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة ب�شكل
ح��اد يف قطاعات النقل واملباين
والنفايات والزراعة ،هي وحدها
التي ميكنها تلبية احلاجة امللحة
للتحول �إىل ط��اق��ة منخف�ضة
الكربون .وعلى املدن �أن ت�سارع
�إىل اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة يف تلك
املعركة».
يف التقرير ،يتفح�ص علماء من
�أنحاء العامل املبادئ الأ�سا�سية
للتم ّدن امل�ستدام واملدن الرائدة
ال��ت��ي ت�ضـع ه��ذه امل��ب��ادئ قيد
املمار�سة .وي��ت��ن��اول العنا�صر
الهيكلية الأ�سا�سية لكل مدينة:
املواد والوقود ،النا�س واالقت�صاد،
التنوع البيولوجي ،وغري ذلك.
ويت�ضمن من��اذج من م�شاريع
اال�ستدامة احل�ضرية الأكرث ابتكاراً
يف العامل ،من �أحمد �أباد يف الهند �إىل
فرايبورغ يف �أملانيـا �إىل �شنغهاي يف
ال�صني ،ف�ض ًال عن ق�ص�ص جناح
�سكان حمليني يف حت�سني مدنهم
حتى عندما تتقاع�س احلكومات.

سياسة األرض الجديدة
New Earth Politics. Edited by Simon Nicholson and Sikina Jinnah
456 pages. The MIT Press, 2016. ISBN: 978 0262529198

للب�شرية �أث��ر جماعي على الأر����ض وا�سع
النطاق .وحجم الدمار البيئي الذي يت�سبب
ب��ه الإن�����س��ان يتجاوز ق��درات��ن��ا ال�سيا�سية
واالجتماعية على �إدارت��ه .نحن في الواقع
نخلق �أر�ض ًا ثانية يحمل كل مكان فيها ب�صمة
الب�شر .نخلق «�أر�ض ًا جديدة» في حاجة ما�سة
توجه �إن�ساني متب�صر.
�إلى ّ
في كتاب «�سيا�سة الأر�ض الجديدة» يتدار�س باحثون وقادة بارزون
في ال�سيا�سة البيئية العالمية الحقائق الإيكولوجية وال�سيا�سية
للحياة على الأر�ض ،وي�سبرون �أعمق الم�سائل و�أخطرها في زمن
ازدياد الإجهاد البيئي في ع�صر «الأنثروبو�سين» الحالي الذي تطغى
فيه ب�صمة الب�شرية .وت�شمل مقاالتهم ت�أمالت حول المنهجيات
البيئية ،وتحليالت لحقائق جيو�سيا�سية جديدة وقوة الحركات
االجتماعية والم�ؤ�س�سات الدولية ،ودعوات لمقاربات �أكثر �إقناع ًا من
�أجل تعزيز العمل البيئي.
في �صميم الكتاب اهتمام بدور الأن�شطة البحثية العلمية في عالم
يواجه كارثة بيئية .يرى بع�ض الم�ؤلفين الم�شاركين �أن دور الباحث
هو تزويد النا�شطين بالمعرفة والأدوات ال�ضرورية ،فيما يطالب
�آخ��رون بمزيد من االنخراط المبا�شر والعمل ال�سيا�سي .لكنهم
يواجهون جميع ًا ال�س�ؤال الطاغي :ما �أف�ضل ا�ستخدام لطاقاتهم
الفردية والم�شتركة في خ�ضم الواقع البيئي الأليم؟
فتاة املختبر :مشاهدات وخواطر عاملة
Lab Girl. By Hope Jahren. 304 pages.
Knopf, 2016. ISBN: 978 1101874936

�أن�ش�أت عالمة البيوكيمياء الجيولوجية
الأميركية ه��وب جارين ثالثة مختبرات
در���س��ت فيها الأ���ش��ج��ار وال��زه��ور وال��ب��ذور
والتربة .كتابها الأول «فتاة المختبر» لي�س
مجرد عر�ض �شائق عن حياة النبات ،بل �أكثر
من ذلك ،لأنها فيه ت�شاطرنا ق�صة حياتها
الملهمة .هو كتاب عن العمل ،والحب ،والجبال التي يمكن نقلها
عندما يلتقيان .وتروي ذلك في ق�ص�صها الرائعة ،عن الأ�شياء التي
اكت�شفتها في مختبرها ،عن طفولتها و�ساعات اللعب بال قيود في
مختبر والدها ،عن كيفية عثورها على مالذ في العلوم وتعلمها ت�أدية
العمل المختبري «بالقلب واليدين» ،عن رجل رائع جريح ا�سمه بيل
�أ�صبح زميلها و�صديقها المخل�ص .وهي تروي رحالتهما البحثية
التي ال تخلو من المغامرة ،من الغرب الأميركي �إلى ال�شرق وعبر
المحيط الأطل�سي ،ومن القطب ال�شمالي �إلى هاواي اال�ستوائية،
تحد عوائق
في عمل م�ستمر لتكون �أف�ضل ما ت�ستطيع من غير �أن ّ
�شخ�صية �أو مهنية �إخال�صها لعملها.
نظرة جارين المدققة �إلى النباتات ،بروحها ور�ؤاها ،تنقل �إلينا جمال
الآليات المعقدة في كل ورقة نبات وتويجية زهرة ،وتدفعنا لنرى
الطاقة الموجودة فينا لكي نواجه ب�شجاعة وقناعة تحدي الحياة
ونكت�شف من نحن.
متوز� /آب 2016

المفكرة البيئية
أيلول (سبتمبر) 2016
15-11

م�ؤمتر �سالمة ال�سدود

فيالدلفيا ،بن�سلفانيا ،الواليات املتحدة.
www.damsafety.org

يحدد الدور واملمر ملجتمع التمويل لي�صبح
حمفز ًا لتحقيق تنمية م�ستدامة ومرنة مناخياً.
دبي ،الإمارات.
www.unepfi.org/grt2016

26-25

م�ؤمتر م�شاريع الطاقة ال�شم�سية يف م�صر

16-14

القاهرة ،م�صر.

امل�ؤمتر الدويل لتدوير البطاريات

www.solarprojectsegypt.com

www.icm.ch/icbr-2016

تشرين الثاني (نوفمبر) 2016

�أنتويرب ،بلجيكا.

23-21

منتدى بريوت الدويل ال�سابع للطاقة

يركز على الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.
بريوت ،لبنان.
www.beirutenergyforum.com

تشرين األول (أكتوبر) 2016
13-3

6

اليوم العاملي للحد من ا�ستنزاف البيئة يف
احلروب والنزاعات امل�سلحة
IPEC

امل�ؤمتر البيئي الدويل للبرتول

نيو �أورلينز ،لويزيانا ،الواليات املتحدة.
ipec.utulsa.edu

م�ؤمتر الطاقة العاملي
ا�سطنبول ،تركيا.

www.wec2016istanbul.org.tr

Ecomondo 2016

م�ؤمتر اخلر�سانة اخل�ضراء يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي

رمييني� ،إيطاليا.

11-10

دبي ،الإمارات.

GRT2016

11-8

معر�ض �إيكوموندو
للتكنولوجيات اخل�ضراء
www.ecomondo.com

11-10

www.greenconcretegcc.com

يوم البيئة العربي

10-8

البيئة  :2016امل�ؤمتر ال�سنوي للمنتدى
العربي للبيئة والتنمية (�أفد)

14

26-25

الطاولة امل�ستديرة العاملية للمبادرة املالية 2016
لقاء قادة االقت�صاد العاملي الأخ�ضر .و�سوف

حمور امل�ؤمتر :التنمية امل�ستدامة نحو .2030
اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،لبنان.
هاتف 321800 :ـ )+961( 1
فاك�س 321900 :ـ )+961( 1
www.afedonline.org

info@afedonline.org

البيئة  :2016املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)

 11 - 10تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2016الجامعة األميركية يف بيروت ،لبنان

حمور امل�ؤمتر :التنمية امل�ستدامة نحو 2030

هاتف )+961( 1 321800 :فاك�س)+961( 1 321900 :
info@afedonline.org
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www.afedonline.org

مسابقة الرسم البيئي لألطفال

دعت �شركة  KAOاليابانية �أطفال العامل �إىل
امل�شاركة يف م�سابقتها الدولية للر�سم البيئي حتت
�شعار «مع ًا نكون �أ�صدقاء للبيئة».
ميكن �أن تتناول الر�سوم ممار�سات لالقت�صاد باملاء
والكهرباء ،و�إعادة تدوير املخلفات ،والعي�ش بوئام
مع الطبيعة ،وغري ذلك .و�سوف يدعى الفائزون
يف امل�سابقة ،مع مرافق لكل منهم� ،إىل ح�ضور
حفل توزيع اجلوائز يف العا�صمة اليابانية طوكيو
يف كانون الأول (دي�سمرب) املقبل ،على نفقة
املنظمني .تقبل اال�شرتاكات يف امل�سابقة حتى 12
�أيلول (�سبتمرب) .2016
ملزيد من املعلوماتwww.kao.com/jp/en/ :
corp_csr/eco_activities_04.html

اإلمارات تستضيف اجتماعات
مبادرة يونيب للتمويل

ت�ست�ضيف دب��ي من � 25إىل  27ت�شرين الأول
(�أكتوبر) املقبل اجتماعات الطاولة امل�ستديرة
ملبادرة التمويل يف برنامج الأمم املتحدة للبيئة
( ،)UNEP FIبالتعاون مع البنك املركزي يف
الإم���ارات وبح�ضور مندوبي م�ؤ�س�سات مالية
وحكومية ومدنية من �أنحاء العامل.
جاء الإعالن عن ذلك خالل م�ؤمتر �صحايف على
هام�ش ال��دورة الثانية للجمعية العامة للأمم
املتحدة للبيئة التي عقدت الأ�سبوع املا�ضي يف
نريوبي عا�صمة كينيا.
وقال الدكتور ثاين �أحمد الزيودي ،وزير التغري
املناخي والبيئة يف الإمارات� ،إن ا�ست�ضافة بالده
لهذا احلدث العاملي يف دورته الرابعة ع�شرة ت�أتي
تعزيز ًا ملبادرة «دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي»
التي �أطلقها حاكم دبي ال�شيخ حممد بن را�شد عام
 ،2013ولدعم اجلهود الدولية لتوفري املزيد من
التمويل الالزم لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

بروتوكول تعاون وزاري
لزراعة السطوح يف مصر

تنفيذ م�شاريع زراعة ال�سطوح يف م�صر بالنباتات
واخل�ضر والفاكهة هو غاية بروتوكول تعاون وقعته
وزيرة الت�ضامن االجتماعي غادة وايل ووزير البيئة
الدكتور خالد حممد فهمي .و�سيتم ت�شكيل جلنة
فنية م�شرتكة لإعداد خطة مرحلية للم�شروع.
يهدف امل�شروع �إىل التطوير الفني واملايل للم�شاريع
البيئية ال�صغرية من خالل اجلمعيات الأهلية،
وزي��ادة دخ��ل الأ�سر ورف��ع م�ستواها املعي�شي،
وتعزيز ال�صحة الغذائية للأ�سر امل�ستهدفة ،وتوفري
منتجات خالية من املبيدات والأ�سمدة الكيميائية
بالزراعة الع�ضوية ،و�إتاحة فر�ص عمل لل�شباب
وخلق كوادر قادرة على �إدارة امل�شاريع ال�صغرية.
متوز� /آب 2016

DISRUPTING the last mile
While you drive ideas, Aramex strides into a technology-driven future
to benefit your business and enhance your personal shipping needs.
aramex.com

ال ف
المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية مدن وجمتمعات
احل ّد من اأوجه
في بيروت م�ستدامة
 11-10تشرينق الثاني /نوفمبر�سناعة و
األميركية
2016
�ساواة
حتتاب xيةتكارالجامعة عدم امل
عمل الئ
وبنى
طاقة متجددة
ومنو اقت�سادي
باأ�سعار معقولة

احلياة
العربية x 9
البيئة
ت املاء

�سالم وعدل
احلياة
ية
قو
وموؤ�س�سا
المستدامة:ت نحو
التنمية
على ال ّرب

�سراكات
لتحقيق االأهداف

2030

عمل
مناخي تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف مناخ متغ ّير
حت

• كيف ترتبط اتفاقية باريس حول تغير المناخ بإعالن األمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة؟

• ما هي األهداف التي يمكن للبلدان العربية أن تحققها بحلول سنة 2030؟
• ما هي سبل تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟

• كيف يمكن الوصول إلى هذه األهداف في ظل النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية؟
أهداف التنمية المستدامة في
مناخ متغير مو�سوع التقرير ال�سنوي للمنتدى

العربي للبيئة والتنمية (اأفد) ل�سنة  .2016ي�أتي
هذا التقرير بعد ثم�نية تق�رير في �سل�سلة «البيئة
العربية» التي اأطلقه� المنتدى ع�م .2008
اكتسبت تق�رير «اأف��د» �سمعة ع�لمية ك�أبرز
المراجع الموثوقة والم�ستقلة ب�س�أن الق�س�ي� البيئية
في المنطقة العربية ،لعبت دور المحرك للبدائل
في ال�سي��س�ت البيئية.

كوزيمو ل�شيرينيول

الأمين العام ،المركز الدولي
المتو�سطي للدرا�سات
الزراعية ()CIHEAM

ف�شلو خوري

رئي�س
الجامعة الأميركية
في بيروت

مارغريتا اأ�شترالغا

وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة
ب�لإجم�ع في اأيلول (�سبتمبر)  2015على اأهداف
التنمي�ة الم�ستدامة ال� .17و�ستوجه هذه الأهداف
خطط التنمية حتى �سنة .2030

إجراءات غير م�سبوقة اتخذت في معظم البلدان
العربية ،وانعك�ست ب�سكل وا�سح في ميزاني�ته�
ل�سنة  ،2016اأي��دت تنويع القت�س�دات وفتحت
الطريق لم�ستقبل يقوم على التنمية الم�ستدامة.

يؤثر اتف�ق ب�ري�س للمن�خ على تنفيذ اأهداف
التنمية الم�ستدامة .وقد �س�ركت الدول العربية
ف��ي المف�و�س�ت ووق��ع معظمه� على الت�ف���ق،
و�سيكون عليه� اأن تلتزم ب���ل�ق��واع��د م��ن اأج��ل
ال�ستف�دة الك�ملة من الآلي�ت والبرامج.

يتم إطالق التقرير ف��ي الموؤتمر ال�سنوي
الت��سع للمنتدى ،الذي يعقد في ت�سرين الث�ني
(نوفمبر)  ،2016حيث يتحدث اأب��رز الخبراء
و�س�نعي الق�رار ،كم� ي�ست�سيف ن��دوات ج�نبية
لمنظم�ت اإقليمية ودولية.

مديرة ق�سم البيئة والمناخ
ال�سندوق الدولي للتنمية
الزراعية ()IFAD

عبد الـله الدردري

نائب الأمين التنفيذي
اإ�سكوا

محمد الع�شري

زميل اأول ،موؤ�س�سة الأمم
المتحدة ،الرئي�س التنفيذي
ال�سابقGEF ،

�شتيفن �شتون

رئي�س فرع القت�ساد
والتجارة ،برنامج الأمم
المتحدة للبيئة ،جنيف

محمود محيي الدين
النائب الأول لرئي�س
البنك الدولي لأجندة
التنمية ل�سنة 2030

عبد الرحمن الأرياني
وزير �سابق
م�ست�سار الرئي�س
اليمن

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2016
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�سمن احتفالت الجامعة الأميركية في بيروت في ذكرى مرور  150عام ًا على تاأ�سي�سها
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